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 قواعد النشر بالمجلة
تيعنى بالدراسات كاألبحاث المبتكرة كاألصيمة في  ،كمفيرسة مجمة أكاديمية دكرية محٌكمةالّمغات واآلداب في  التواصل
أف يمتـز  كالدراسات المكتكبة بالمغات العربية كاإلنجميزية كالفرنسية عمى المجمة األبحاث تنشر .الٌمغات كاآلدابمجاالت 

 :أصحابيا بالقكاعد التالية
كعمى  ،خرىإلى جيات أ لم يسبق نشرىا ولم ترسل ومحترمة لكل القواعد المغوية  ةيأن تكون المادة المرسمة لمنشر أصم .1

 .لمنشر في مجمة أخرل (ىـ)إقرارا خطيا بعدـ تقديـ مقالو (مكا)المقاؿ أف يقدـ (أصحاب( صاحب
 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
 .، رقـ الياتؼ كالفاكس، كالبريد اإللكتركني(جامعة-كمية -قسـ)
 .لكل ممخص كممة 011المقال بثالث ممخصات متساوية بالمغات العربية والفرنسية واألنجميزية حوالي  (ون)أن يزّود المؤلف .4
 . كممات( 00)كسبع( 03)تقٌدـ الكممات المفتاحية بعد كؿ ممخص بمغتو كتتراكح بيف ثبلث .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،  :كاف المرجع كتاباإذا... 

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

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

  .يعرض المقال في عمودين باستثناء الممخصات  .7
مضغكط كفؽ ، باإلضافة إلى قرص (4A)عمى كجو كاحد مف الكرؽ العادم  نسخ مكتكبة( 03)ثبلث  فيأف ترسؿ المكاد العممية  .8

 :المكاصفات اآلتية
 سـ   2440: إعداد الصفحةx  16سـ 

 بنط الخط :( Simplified Arabic ) 13نقطة 

 نقطة 040: بيف السطكر 

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

 أسفؿ الصفحة/ ترقـ الصفحات في الكسط. 
 العنكاف األصميك  ؼ أف يذكر تاريخ انعقاد الممتقىفإنو يتعيف عمى المؤلٌ ى عممي إذا كانت المادة المقدمة لمنشر مداخمة في ممتق .9

 .لممداخمة

تدعيما المادة المنشكرة  كيحؽ لممجمة أف تتصرؼ في .المكاد التي ترسؿ إلى المجمة ال ترد إلى أصحابيا سكاء نشرت أـ لـ تنشر. 01
 .رات العممية كالثقافيةلمتظاى

 .يفضل إرساليا في البريد اإللكتروني لممجّمة يتـ إيداع المادة المقترحة لمنشر لدل أمانة المجٌمة بمقر التحرير، ك .11

 
 

 
 

 شورة إاّل عن آراء أصحابيانال تعّبر المقاالت الم
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 4102مارس   -73 عدد                                                  اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

5 

 

 كلمة العدد
. نجميزيػةإلالعربيػة كا تيفمغـ مقػاالت كتبػت بػالٌ يٌضػ ،مغػات كاآلدابلٌ ص  لميػداف امخصٌػ التكاصػؿ"مػف مجمػة إف ىذا العػدد 

. ى كلػػك كػػاف مضػػبكطا، إلػػى تحريػػؼ كتشػػكيوحتٌػػ ف أم تصػػنيؼ يػػؤدم،بػػأطػػاطي، كنحػػف كاعػػكف كيمكننػا تصػػنيفيا بشػػكؿ خي 
 .حقكؿ معرفية ةغة العربية تعالج ثبلثفالمقاالت المكتكبة بالمٌ 

 
األكؿ  صكرة الجزائرم في  ؛ يتناكؿمثبلتيعالجاف مكضكع التٌ  مقاليفيبدأ بف  الحقؿ األكؿ الذم يبحث في الشعرياتأما  
، كاشػفا عػف المعنػى "معثمان سعد"لممؤلػؼ  "الثورة الجزائرية في الشعر العراقي"  عر العراقي المعاصر مف خبلؿ كتابالشٌ 

 "العربـي"اآلخـر الثاني جممة مف األسػئمة المتعمقػة بتمثػؿ  كيتناكؿ  .الجتماعي كالثقافيالعميؽ ك ارتباطو بالسياؽ التاريخي كا
ا أمٌػ. تػأثير الثقافػة العربيػة كبدابيػا عمػى  المسػتكل المكضػكعاتي  كاإليقػاعي كالشػكمي سػي مركػزا عمػىفي الشعر العبػرم األندل

المظير الحجاجي لبللتزاـ في الشعر األمكم كبخاصة الشعر الػديني كالسياسػي،  منيما ؿمذاف يتمكانيما فيعالج األكٌ الٌ  مقاالفال
عرم العربي عمى االسػتثمار فػي ص الشٌ مدل قدرة النٌ  يكضح الثاني ك .عيل بن نغريمةسماإك  ييودا حاليفيشعر  مف خبلؿ

 .الفنيتكالده البنيكم ك  تماسكواألسطكرة إلبراز 
 

زة لمخطػاب العممػي فػي يعرض السمات المميٌ  مقاالحيث يجد القارئ  ،الخطاب العمميا الحقؿ الثاني فيعالج خصائص أمٌ 
ك يشير   .ة المتخصصةالعمميٌ  مفاىيـال عدد مف عف صاحبو فيو  كشؼ كىك كتاب متميز، "البن سيده "صالمخصّ " كتاب 
، مركػػزا  "ربمــيإل ابــن الظييــر ا"ز لغػػة األدب عػػف لغػػة العمػـ فػػي ديػػكاف غػػكم الػػذم يميٌػخػػر إلػػى مختمػػؼ أنػكاع العػػدكؿ المٌ ب مقػاؿ

غكيػة كسبب اختيار ىذا المكضكع يكمف في قكة ىذه الكسيمة المٌ  ،غةالمٌ  مفالجانب التركيبي  عمى العدكؿ التأليفي الذم يخصٌ 
العممػػي لمػػا احتػػكاه مػػف  غميمػػويشػػفي كيمكػػف لمقػػارئ ليػػذا العػػدد أف يجػػد، فػػي الحقػػؿ الثالػػث، مػػا . فػػي عمميػػة اإلبػػبلغ كاإلقنػػاع

جؿ إثبات أف العػرب سػباقكف أيعرض تطكر فكرة المقارنة في األدب العربي مف  بحث إذ يعثر عمى ،مقاالت متنكعة متعددة
عف قػدرة النقػد  صاحبو يتساءؿ االقارئ  بحث جدكما ي. ف األدب المقارف ىك إنتاج غربيبأفي ىذا الحقؿ عكس ما ىك شائع 

مثمما ىػك الحػاؿ فػي  الكافدة مف الغرب إيجاد الحمكؿ لئلشكاليات المطركحة عمى مستكل المفاىيـ كالمصطمحات مىعالعربي 
 تناكلػت النسػؽ االجتمػاعي العػاـبالخطاب الركائي الجديػد  كانطبلقا مف فكرة االرتباط العضكم بيف .التمقي كالجمالية اتنظري
كيضػع مقػاؿ . 1988نتجػت بعػد أحػداث أكتػكبر إشكالية القمؽ الكجكدم كتمزقات اليكية فػي الركايػات الجزائريػة التػي أي  دراسة

ا إلػى أم ه كتنشيطو اليـك حسب المؤلؼ يكضح جميٌػؤ بخر اإلصبع عمى أىمية التأكيؿ الذم أضحى سبلحا إيديكلكجيا، فإحيا
كتتطػػرؽ دراسػػة أخػػرل لمكضػػكع الكصػػؼ فػػي . ىةفػػة كاألطركحػػات المشػػكٌ مػػدل أصػػبح الفكػػر اإلسػػبلمي عرضػػة لمتحاليػػؿ الزائ

ينطمػؽ المقػاؿ مػف تكضػيح مفيػـك  .رد فػي المحكيػاتف ىػذه التقنيػة مغيبػة فػي األعمػاؿ التػي اىتمػت بالسٌػرحمة بف بطكطة أل
    .يف فػي النقػد األدبػيرد استنادا إلى أعماؿ نخبة مف المختصٌ كحدكده كعبلقتو بالسٌ  ،الكصؼ ككظائفو الجمالية كالتفسيرية

يات التػي التحػدٌ  انطبلقػا مػف ما يمكػف أف تقدمػو تعميميػة المغػات لتطػكير تعمػيـ المغػة العربيػةدراسة تبحث في أخيراكيجد القارئ 
 .بناء المناىج، كتككيف األساتذة، كضماف الجكدة : تكقؼ صاحبيا عند عناصر أساسية ىي  كعميو تكاجييا،

 
 فيتنػاكؿ الثػانيأمػا يعػالج الحقػؿ األدبػي، ك فؿ األكٌ  أمػا يف،زءخمػس  يمكػف تقسػيميا إلػى جػفنجميزية اإلغة أما المقاالت بالمٌ 

 .حقؿ التعميمية
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ــد بريفــروك" يبػػدأ الحقػػؿ األدبػػي، اعتمػػادا عمػػى نظريػػة النػػكع، بمحاكلػػة تفكيػػؾ قصػػيدة  . ت "لمشػػاعر" أنشــودة الحــب لفري
الشخصية األساسية في ىػذه القصػيدة  فػي عػالـ  تعيش ؛جكلة في العالـ الغربيانييار الرٌ   عف  ظاىرة رالذم عبٌ " ليوتإ.س

 .رغػػػـ أنيػػػا ال زالػػػت تسػػػتقطب الرغبػػػات كالعكاطػػػؼ .يػػػاـكلػػػـ تعػػػد المػػػرأة  تحظػػػى باىتمػػػاـ كىي   ،افتقػػػد إلػػػى الحػػػب كالركمانسػػػية
محاكلػػة   تتمكىػا .دةمعقٌػات الشػكاليمػف اإلاليػـك ىػي ، ك غربيػة كبقاءىػاالمجتمعػات ال ىكيػة  ييػدد األنكثػة فػي خطػر كأصػبحت 

يتـ ىػذا  ،ي مكضكع نقاش في أخبلقيات ما بعد الحداثة في الغربىك  ،تحميؿ المفارقة الكجكدية بيف الحياة كالمكتفي أخرل 
  أظيػػػر صػػػاحب المقػػػاؿ كيػػػؼ فقػػػد كضػػػح  ؛"دون دو ليمـــو" لمقػػػاص الشػػػيير " أصـــوات األعمـــاق" ركايػػػة  داخػػػؿالنقػػػاش مػػػف 

كعجػزه  عػف   ،يػدكلكجيايف كالعمػـ كاإلفي الدٌ  متمثبل الغربية أسرة أمريكية  إخفاؽ النظاـ التقميدم لمفكر ؿ قصٌ الركائي مف خبل
المقػاؿ الثالػث  عػف  الكيفيػة التػي  يكشػؼ ك . االسػتجابة النتظػارات اإلنسػاف المتعػددة عفك  ،د الكجكد اإلنسانيعبير عف تعقٌ التٌ 

تحطػػيـ المفيػػـك الخػػاطت كالمتػػداكؿ عمػػى أف الحضػػارة "فــي قمــب الظممــات" قصػػتو فػػي  جوزيــف كــونراداسػػتطاع بيػػا الركائػػي 
ف األكركبػي أيسػتنتج مػف الركايػة بػل ،األكركبية  تنكيرية كنمكذج مثالي عكس الحضارة اإلفريقية التي تمثؿ الظممػات كالتخمػؼ

 .ىك البدائي في تعاممو، ليس فقط مع اآلخر المغاير، بؿ حتى مع أبناء جمدتو
 

تباعيا في صياغة برنػامج ا يعرض الطريقة التي يجب مقاؿفتتح بنو  يي فإالمتضمف لمقالتيف  الجزء المتعمؽ بالتعميمية أما
طػار اإل عػرض الباحػث فػي المرحمػة األكلػىلقػد (. الجزائػر)سانيات التطبيقية لطبلب الماستر بجامعة قسنطينة تككيني في المٌ 

كيختػػتـ ىػػذا . ثػػـ انتقػػؿ فػػي مرحمػػة الحقػػة إلػػى تمػػاريف تطبيقيػػة ،لخطػػاب العممػػيالنظػػرم مػػع نمػػاذج تطبيقيػػة تظيػػر مؤشػػرات ا
نجميزيػػة فػػي جامعػػة جزائريػػة، كمػػف ضػػمف النتػػائج ىػػي اقتنػػاع راء عينػػة مػػف أسػػاتذة المغػػة اإلب العػػدد مػػف المجمػػة بمقػػاؿ يقػػدـ
 . كليس األمريكي نجميزممكذج اإلالنٌ  كفؽك  ،نجميزية التي أصبحت لغة عالميةاألساتذة بضركرة تدريس اإل

 
 رئيس هيئة التحرير

 د جاللي عبذ الرزاق.أ

 

 األستاذ الدكتور بشير كحيل في ذمّة اهلل
فقدت األسرة الجامعية بعنابة بوفـاة المغفور لو األستاذ الدكتور بشير كحيل أستاذا جليل القدر وباحثا متميزا أفنى عمره في خدمة  

 .آداب اللّغة العربية وعلوميا خصوصا البالغة والنقد القديم
 .بأميات الكتب التراثية وبأىمية قراءة النصوص القديمة وتذوّقياعرّف األجيال التي تخرّجت على يديو  

عُرف بأخالقو العالية وبجديّتو  . كان لو إسيام معتبر في تكوين الكثير من طلبة الدّراسات العليا في الماجستير والدكتوراه
ان مثاال في القراءة الجادة وحسن التصويب  فك" التواصل"شارك الفقيد بخبرتو الغنية في تقويم عدد من المقـاالت بمجلة  . المتفرّدة

والتصحيح، وبيذه المناسبة األليمة تتقدم ىيئة التحرير وفريق عمل أمانة مجلة التواصل بأخلص عبارات التعازي إلى أسرة الفقيد  
قيد برحمتو الواسعة وأن يليم  وإلى قسم اللّغة العربية وآدابيا وإلى الوسط الجامعي بعنابة راجية من اهلل العليّ القدير أن يتغمد الف

 .ذويو الصبر والسلوان
 .إنـّا هلل وإنا إليو راجعون

 ىيئة التحرير



 4102مارس   -73 عدد                                                  اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

7 

 

 لعثمان سعدي( الثورة الجزائرية في الشعر العراقي)كتاب من خالل مقاربة سيميائية . العراقي الحديثصورة الجزائري في الشعر 
 ضيفعبد المالك 

 قسم المغة واألدب العربي
 جامعة المسيمة 

 
 

 ممخص
يدخؿ بحثنا ىذا في إطار الدراسات النقدية التي تحاكؿ التعامؿ مع النص كجيا لكجو مف خبلؿ معايير النقد السيميائي 

. إلى تأسيس رؤية نقدية مؤسسة عمى جممة العبلقات النصية التي تحكم مجمكع العبلمات مف خبللونسعى . المعاصر
كسنحاكؿ تحميؿ النص الشعرم كفؽ مفاىيـ النقد السيميائي الذم يتتبع بثار المعنى العميؽ في ضكء السياؽ الذم يسمح لنا 

ثقافي، كالتاريخي الستجبلء معاني الشجاعة بمعرفة مبلبسات المحتكل المساني في تفاعمو مع المحتكل االجتماعي، كال
 .كالبسالة الجزائرية

 
 .الجزائري، سيميائية، النص، العالمات، العالقات، السياق: الكممات المفاتيح

 
 

Résumé  

Notre article intitulé : " L’image de l’algérien dans la poésie iraquienne moderne. 

Approche sémiotique à travers le livre : la révolution algérienne dans la poésie 

iraquienne" de Othman Saadi, tend vers les constructions d’une vision critique des relations 

textuelles qui se manifestent à travers l’ensemble de signes. Notre objectif est d’analyser le 

texte poétique selon les concepts sémiotiques qui ciblent le sens profond, sans oublier le 

contexte qui  nous a  permis de connaître les circonstances du contenu linguistique dans son 

interaction avec le contenu social, le patrimoine culturel, et historique.  
 

Mots clés : Algérien, sémiotique, texte, signes, relations, contexte. 

 

 
 

Abstract  
Our article entitled: "The Algerian image in the iraqi contemporary poetry”,  is a semiotic 

approach through a book « The Algerian revolution in the iraqi poetry» by Othman Saâdi. It 

tends to establish a semiotic critical view that is based on a set of textual relations that 

contain a set of signs. We attempt to analyse a poem through concepts of semiotic criticism 

that tracks the deep meaning in the light of the context that enables us to know the linguistic 

context that interacts with de social, historical and cultural context. In fact, our research is a 

semiotic study that attempts to deal with a text through criteria of contemporary semiotic 

criticism to highlight Algerian courage and bravery. 

 
Keywords: Algerian, semiotics, text, signs, relations, context. 
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 :توطئة
عمى الرغـ مف بعدنا الزمني عف الفكر اليكناني 
القديـ إال أنو أنتج كثيرا مف النظريات المنطقية 

مازاؿ الفكر الحديث ينيؿ منيا ما التي كالرياضية 
 (Aristote)كمنطؽ أرسطك. استطاع إلى ذلؾ سبيبل

 مبادئاستخمص »فمقد : خير شاىد عمى ما نقكؿ
العقؿ التي تحصر الحقيقة في مجاؿ تطابؽ الفكر 
مع الكاقع عمى نحك مخالؼ لفكرة أف الحقيقة متأتية 

كىكذا فإف النسقية . مف انسجاـ الفكر مع نفسو
السيميائية األرسطية ذات الطبيعة األنطكلكجية تربط 

عمية؛ كذلؾ ألف ىذه العبلمات بالعكالـ العيانية الف
 .(1) «.العبلمات تنتظـ داخؿ قكانيف الكجكد

ظيرت  )*( (C.S.Peirceبيرس)كبمجيء 
فرضية العمـ الحديث المبني عمى المنطؽ المستنبط 
مف تفاصيؿ الككف، في تفاعؿ مككناتو، كانتظاميا 

ككفقا لذلؾ راح بيرس يتأمؿ في . في قكانيف محكمة
فالتصكر . يزيقيالكجكد بتصكر رياضي، كميتاف

. الميتافيزيقي يبدأ بالمجرد، كينتيي بالمحسكس
كبعد . كالتصكر الرياضي مف الصفر إلى ما ال نياية

، كىي (Priméité) الصفر تأتي مرتبة األكالنية
كجكد الشيء في نفسو غير مرتبط بشيء مف 

كحيف يتحقؽ الشيء كيصير في . األشياء المادية
 فإنو يصير في المرتبة الثانيانية ،الكجكد

(Secondéité) ؛ ألنو مرتبط مع شيء بخر؛ مثؿ
الفعؿ كرد الفعؿ، كالضغط كالمقاكمة، كالحاؿ مع 

كال يكتسب المكجكد . المحؿ، كالصانع بالمصنكع
كتبنيو مف المجتمع  ،إال بانتظامو ،ككظائفو ،ىكيتو

 كىذا يسمى الثالثانية. الذم يجعؿ منو عاما ممزما
(Tiercéite)(2). 

ىك أىـ مبدأ أقره  ،فالتشكيؿ الثبلثي لمعبلمة
بيرس في نظريتو، كالحديث عف طرحو السيميائي 

إدراؾ الذات : ىك حديث عف تصكره لعممية اإلدراؾ»

دراؾ العالـ الذم تتحرؾ  دراؾ اآلخر، إدراؾ األنا كا  كا 
كىذا أمر في غاية الكضكح في . داخمو ىذه األنا
 شيء يكجد خارج العبلمات كقكة فبل. تصكر بكرس

لمتمثيؿ، فالتجربة اإلنسانية بكامؿ أبعادىا كمظاىرىا 
لكالدتيا : تشتغؿ في تصكر بكرس كميد لمعبلمات

 .(3)« . كنمكىا كمكتيا
كفي عمكمية النظرية البيرسية، التي تنظر إلى 

إف » الككف بأنو عبلمة، ككؿ المكجكدات عبلمات؛ فػ
يط بو عبلمة كما ينتجو اإلنساف عبلمة كما يح

كالخبلصة أف . عبلمة، كما يتداكلو ىك أيضا عبلمة
كال شيء يمكف . ال شيء يفمت مف سمطاف العبلمة

أف يشتغؿ خارج النسؽ الذم يحدد لو حجمو كامتداده 
كما ال يمكف أف يكجد شيء داخؿ ىذا العالـ . كعمقو

حرا طميقا يحمؽ في فضاءات الككف ال تحكمو 
. (4)« . كد كال يحد مف نزكاتو نسؽضكابط أك حد

ينبني . كفي سياؽ البعد الثبلثي لمعبلمة عند بيرس
األمر عمى شكؿ مقكالت تحتمؿ قكانينيا، كتحركاتيا 

الثبلث ىي ما  كالمقكالت ،في اإلدراؾ، ثـ في الكاقع
يحدد التجربة اإلنسانية في مرحمة أكلى كنكعيات 

( ثانيانية)ت، ثـ ككقائع كمكضكعا(أكالنية)كأحاسيس
في ( ثالثانية)في مرحمة ثانية، ككقكانيف كعادات

إف التجربة اإلنسانية بيذا المعنى، . مرحمة ثالثة
تجربة كمية، كىذه الكمية ال يمكف أف تشتغؿ بشكؿ 

. (5)تاـ إال مف خبلؿ كجكد ىذه األبعاد الثبلثة
نشير إلى التفريع الثبلثي الذم أقره،  ،إضافة إلى ىذا

، (Indice)، كالمؤشر (Icône)كنة اإليق: كىك
 (.Symbole)كالرمز

كما . (6)كالسيميائية تيدؼ إلى استكشاؼ المعنى
مف   -ىا  ماكراء المغة بعدٌ  -تتحدد السيميائية 

المقارنة مع ككنية المعنى الذم يعطى خبلؿ 
ذا كانت السيميائية ىي نظاـ  .(7)كمكضكع لمتحميؿ كا 
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فيي أكثر مف ذلؾ عممية كصؼ، ينبغي  ؛تشفيرم
 . (8)ليا تحديد مستكيات التحميؿ

إف التصكر السيميائي الحديث يعطى لمعبلمة 
بعدا كجكديا، يتأسس عمى شبكة مف العبلقات، 
. كالسياقات التي تتفاعؿ مع مككنات المكاف، كالزماف

 F.Deدك سكير)فكر  د  كعمى ىذا األساس عي 
Saussure ) جا حاسما في تحكيؿ المساني منعر

إذ برزت طركحات كثير ؛ مسار الدراسات المسانية
ؽ عمٌ ت ،مف المسانييف التي خرجت إلى منحى بخر

كعميو أصبح البحث في . كبرلالالبحث في الدالئؿ 
ذا عدنا إلى . لبحث في النسؽعف االمعنى بديبل  كا 

لمعبلمة المسانية كحاضنة  (دك سكسير)تصكر 
كالعبلمة المسانية  «: تئناس بقكلولمداللة، أمكننا االس

كىذه األخيرة . ال تربط شيئا باسـ، بؿ تصكرا بصكرة
ليست الصكت المادم، الذم ىك شيء فيزيائي 

 .(9)« صرؼ، بؿ ىي الدفع النفسي لذلؾ الصكت
 Rolandركالف بارث)  كعطفا عمى ما قالو

Barthes   ) بخصكص المفيـك الثنائي السكسيرم؛
لو ( الكبلـ/ المغة )يمكف أف يككف ذلؾ المفيـك 

تمركز محكرم في فكر سكسير، كيكتسب حداثتو  
بالنسبة إلى ما سبقو مف المسانيات القديمة التي 
تركز عمى البعد التاريخي في البحث في أسباب 

ذا جئنا إلى الطرح المساني  . (10)تغيرات النطؽ  كا 
؛ فإف المنحى الداللي يقـك (سكسير دك)الذم أقره 

كقد ضبط األمر في . عنده عمى أبعاد ثنائية
. الكبلـ/المغة: االختبلؼ بيف

كغير ذلؾ ...المدلكؿ/الداؿ. السانكركني/الدياكركني
 .مف الثنائيات

كالداؿ كالمدلكؿ في االصطبلح السكسيرم ىما 
دات عمى أف مصطمح عبلمة في مفر . طرفا العبلمة

مف عمـ البلىكت إلى )الحقكؿ المعرفية المختمفة 
، ىك (نجيؿ إلى التحكـ اآللياإل)، كمف (الطب

مصطمح جد غامض، قبؿ أف يدخؿ في مفيـك دك 
 . (11)سكسير

كتجدر اإلشارة إلى أف كممة سيميائية 
أحيانا، كتختمفاف عف  (12)كسيميكلكجية تترادفاف

تكساف )كلكف . بعضيما البعض في أحياف أخرل
Bernard Toussaint ) يرل أف الترادؼ ىك
المصطمحاف سيميكتيكا «ك: األصح بينيما، كيقكؿ

Sémiotic  كسيميكلكجياSémiologie  مترادفاف
. (13)« . األكؿ مف االنجميزية كالثاني مف االفرنسية

عمما أف العمـ المساني الحديث قد انطمؽ مف مدرسة 
درسة ، كىناؾ الم(1913-1857: سكسير دك)

 Peirceساندرس بيرس )األخرل التي تزعميا 
. كىما متزامنتاف تقريبا في المنطؽ، (1939-1914

، Sémiologieسكسير لو مصطمح سيميكلكجيا كدك
كلكف .  Sémiotic كاآلخر لو مصطمح سيميائية

أثناء االستعماؿ النقدم، قد يطغى مصطمح عمى 
ألسباب مختمفة يبدك اليـك مصطمح «ك. اآلخر

كتيتـ الجمعية الدكلية التي . السيميائية باسطا ىيمنتو
كالتي تكمـ . 1974انعقد مؤتمرىا بميبلنك في جكاف 

بالسيميائية كتقصي مف  (Greimas)عنيا غريماس
إف السيميائية . (14)«.مجاؿ اىتماميا السيميكلكجية

ىي عمـ النُّظيـ الدالة في الطبيعة كالمجتمع، كىي 
، كقد أيصيبت (Linguistique)قريبة مف عمـ المغة

، كمع (Formalisme)السيميائية كثيرا بالشكبلنية 
ذلؾ فقد كاف ليا تقاطع كبير مع الفمسفة؛ فالفمسفة 

الكائف : تدرس العبلقات بيف الكائف كالكعي
بينما تسعى . (15)االجتماعي كالكعي االجتماعي

العبلمة السيميائية إلى اكتساب التحٌكؿ الذم يفضي 
جديدا ينافس الكثير مف ( متعاؿ)لى أف تصبح بيا إ

الفمسفات في االدعاء بإمكانية تقديـ تحميؿ شمكلي 
كالنظاـ . (16)لكافة مظاىر الحياة كالككف كالسمكؾ

السيميائي اتخذ عدة مفاىيـ كتقعيدات تتفؽ كتختمؼ 
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باختبلؼ الطركحات الفكرية كالمعطيات الحضارية 
الذات كاآلخر، التي تؤسس نظريتيا مف مبدإ كعي 

فمئف كاف شارؿ ساندرس بيرس، . كالفرد كالمجتمع
أسسكا لكاقع عممي أصبح  كسكسير، كركالف بارث

يمتمؾ مف القكاعد كاألسس ما يجعمو راسخا في حقؿ 
فإنو . العمـك المسانية كالمعارؼ اإلنسانية بشكؿ عاـ

مف أذىاننا الصراع الذم كاف سائدا بيف  ىلف ييستثن
ىذا كيتمقاىا اآلخر، أك يرفضيا، أك فكرة يطرحيا 

فكؿ مف سكسير كبيرس أكدا . يكٌيفيا حسب طرحو
كأٌكد سكسير أيضا . عمى البعد االجتماعي لمعبلمة

عمى أف الدالئؿ تعٌبر عف أفكار، بينما بيرس ال 
يبحث عف القصدية أك إرادة اإلببلغ بيف المرسؿ 

إف سكسير كاف يحيؿ إلى . كالمتمقي
في فيـ البعد االجتماعي، (  Durkheimدكركايـ)

كلكف ذلؾ ال يفيـ كإطار يحتضف صراعا طبقيا، 
نما يفيـ المجتمع بطريقة مثالية ككحدة متناسقة  كا 

 . (17)تجمع بيف األفراد
 Rolandركالف بارث)كمف جانب بخر ذىب 

Barthes  ) إلى قمب االقتراح السكسيرم كاعتبار أف
األنظمة فيي  النظاـ المغكم ىك األصؿ، أما بقية

كفي ظؿ ىذا الطرح تصبح . (18)مجرد فركع ليس إال
بمثابة الكحدة الصغرل المكٌكنة «العبلمة المغكية 

كىي . لمكجكد ذاتو، إنيا البديؿ لمفمسفة كالمنطؽ
أيضا البديؿ الجديد لممتعالي المطمؽ، كلمعكامؿ 
البيكلكجية كالعضكية كالداركينية كلمعكامؿ 

ية المادية الجدلية، كلبلكعي االقتصادية في النظر 
كىكذا، . (19) «في نظرية فركيد في التحميؿ النفسي

كلكي تتميز األشياء، ينبغي أف تأخذ مكاقعيا في 
الكجكد، كترتسـ الحدكد كالخرائط، كجميع المستكيات 

كبينما يسعى الفيمسكؼ دائما إلى الربط . العبلئقية
بيف مفاىيـ فمسفتو، يمجأ السيميائي إلى التأليؼ بيف 

إف الفمسفة تنطمؽ مف : عبلماتو، كبمعنى بخر نقكؿ

في حيف تنطمؽ السيميائية مف الشكؿ المضمكف،  
في فيـ اإلنساف، كبينما تطمح الفمسفة إلى إيجاد 
مفتاح الكجكد، تسعى السيميائية إلى رسـ خارطة 

 . (20)الكجكد
النص كحده، ىك » (Greimas)كيعد  غريماس 

الذم يقدـ كؿ ما يسعى الباحث إليو، كال خبلص لنا 
الف بارث أما رك . (21)«إذا خرجنا عمى ىذا النص

فإنو ال يؤمف بالتحميؿ البنيكم كحده ألنو قاصر كال 
يصؿ إلى العمؽ، كالتحميؿ بالنسبة إليو ىك إعادة 

قراءة ال تتجاكز ...كتابة النص مف خبلؿ قراءة ثانية
بمعنى أف النص . المحظة التي يتكقؼ عندىا القارئ

ال يمكف أف يككف مكتمبل إال عند االنتياء مف عممية 
 . (22)قراءتو

فقد أنشأت لنفسيا  (Kristeva)أما كريستيفا 
تصكرا سيميائيا منضكيا تحت البحث عف طبيعة 

تصكرىا، كبيف باقي العمـك  العبلقة التي تربط بيف
كتشكؿ السيميائيات في الكقت نفسو » . األخرل

، ألنيا تممؾ مكضكعا خاصا  جزءا مف محفؿ العمـك
 . (23)« (. رالمجتمع كالفك)ىك صيغ كقكانيف الداللة

كفي تداخؿ بعضيا  ،كفي خضـ العمـك كالمعارؼ
كفي مختمؼ اإلحاالت االجتماعية  ،مع بعض

كمع  الذات   ،كفي تقاطعيا مع التاريخ ،كاإليديكلكجية
مف البدييي إذف أف تعييف النص كجزء مف » يككف 

مكاضيع المعرفة السيميائية، حركة ال نجيؿ غمكىا 
 . (24)«.كصعكبتيا
إطار الحضكر المساني الذم ينبني عميو كفي 

أف » كيسعى إلى ستر المعنى ترل جكليا  ،النص
النص يقترح عمى السيميائيات إشكالية تخترؽ 

كيكثؼ داخؿ  ،صبلبة المكضكع الداؿ المنتكج
سيركرة مزدكجة ( المتف المساني الحاضر) المنتكج 

في ىذه النقطة مف مسار . إلنتاج كتحكيؿ المعنى
السيميائي يتدخؿ التحميؿ النفسي ليمنحو  التنظير
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مفيمة قادرة عمى اإلمساؾ باإلمكانية المجازية داخؿ 
 .  (25)« . المساف، كذلؾ عبر التمييز المجازم

ىذا في  –كضمف ىذا اإلطار، يسعى تحميمنا 
إلى رصد البنى التركيبية الشعرية، في  – البحث

عمى  منيجناكنؤسس , حدكد اختياراتنا لمنصكص
عميمة التدليؿ عمى الحمكلة الداللية في تفاعؿ داخؿ 

كارتأينا أف يككف اختيارنا . النص مع خارجو السياقي
كالتي قاـ الباحث عثماف سعدم بجمعيا  –لممدكنات 

 –2ج.الثكرة الجزائرية في الشعر العراقي :كتابوفي 
إلى في سياؽ ما يثبت البعد الثكرم، كاالنتماء 

عبلمات النص التي تنضكم كالقضية، عبر  ،لكطفا
 . تحت تشكيؿ شعرم داؿ

إرىاصات الثورة التحريرية المباركة وأبعادىا  -1
 :الحضارية

ال يحتاج الفرد الجزائرم لمف يذكره بأف كاقع 
الكجكد الفرنسي لـ يكف بريئا، كلـ يكف حضاريا 
. مثمما ادعتو كركجت لو في إعبلميا، كفي أدبيػػػػاتيا

يكتفكا بيزيمة، كنفي، كتشريد الفرنسييف لـ » إف 
البكرجكازية الكطنية، بؿ ضمكا الجزائر نفسيا إلى 

كىكذا فقد نتج عف . 1834فرنسا بقرار تعسفي سنة 
ىذا القرار المحك التاـ لمكياف الجزائرم مع كؿ ما 

محك المغة، : تستمزمو ىذه السياسة مف نتائج
  .(26)«.كالتاريخ، كالحككمة، كالرمكز الكطنية األخرل

 (أحمد شكقي)كقد عمؿ الشاعر المصرم الكبير 
نتائج المحك بطريقة استيزائية عندما زار الجزائر في 

حيث مكث أربعيف يكما  ،بداية القرف العشريف
كيقصد ]كال عيب فييا» : لبلستشفاء، كحينيا قاؿ

فقد عيدت . سكل أنيا قد مسخت مسخا[ الجزائر
ذا . مساح األحذية فييا يستنكؼ النطؽ بالعربية كا 

 . (27)«خاطبتو بيا، ال يجيبؾ إال بالفرنسكية
ككذلؾ األمر في ما نشره الكاتب المصرم 

: عدما زار الجزائر، ب1930سنة  (سبلمة مكسى)

، بينما )*(إننا ال نجد في الجزائر أية حركة كطنية
. نجد في اليند نيضة لبلستقبلؿ ىي غاية في القكة

كذلؾ ألف الفرنسييف قتمكا الركح الكطنية في الجزائر 
ككانت المسيرة صعبة، كلـ يكف . (28)بمقاكمة المغة 

 كلـ يكف في ،في كسع الفرنسييف أف يحققكا مزاعميـ
كما  ،كسع الجزائرييف التخمي عف مقكمات شخصيتيـ

كاالعتزاز  ،يزخر بو كجدانيـ مف مآثر الكرامة
بعد استسبلـ األمير عبد القادر، قاؿ » بالنفس؛ إذ 

 Louis Juchaultالمكرسيير)الجزائريكف لمجنراؿ 
Lamoricière )فرنسا ستمضي قدما، كلكنيا " بأف

إف ". ستضطر ذات يـك إلى التراجع، كعندئذ سنعكد
ىذا الكعد قد تردد كبقي حيا في الذاكرة خبلؿ تاريخ 

 . (29)« . الحركة الكطنية الجزائرية
كتمضي السنكف كالعقمية الجزائرية تتطكر مع كؿ 
حدث تمر بو الببلد؛ كتأتي الحرب العالمية األكلى 

مكازينيا كمعاييرىا، كيٌزج بالفرد الجزائرم في  لتضع
تمؾ الحرب كىك لـ يكف صانعيا، كعند النظر مف 
بعيد، نجد أف عقد العشرينيات مف القرف العشريف، 

فعمى . كاف مف أكثر العقكد حسما في تاريخ الجزائر
الرغـ مف أف الحرب لـ تحضر أم حؿ لممشاكؿ 

ا قد أثرت في الجزائرية، فإف أحداث الحرب كنتائجي
 . (30)كؿ مظير مف مظاىر الحياة تقريبا في الجزائر

حدث بفضؿ ىذا االلتقاء احتكاؾ بيف عقميتيف، 
ككاف فعؿ االستفادة كالتعمـ محققا مف قبؿ 
الجزائرييف، كىكذا راحكا يستعممكف المقارنات بيف 

ككضع  ،كضعيف؛ كضع يعيشكنو داخؿ الحرب
بكؿ أشكاؿ مترسب داخؿ الذاكرة التي تحتفظ 

اإلىانات التي تمارسيا السياسة الفرنسية االستعمارية 
في الجزائر؛ كبذلؾ لـ تذىب مشاركة الجزائرييف في 
نما مٌثمت مدرسة  الحرب مع فرنسا مف دكف مقابؿ؛ كا 

ف شعكر أنتجت إحساسا بالزمف مف جية، كتكك  
كمف » . اليقظة كمحاكلة التغيير مف جية ثانية



 4102مارس   -73 عدد                                                  اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

12 

 

تي تعمميا الجزائريكف مف الحرب األفكار اليامة ال
فكرة المساكاة، فقد كانكا سمعكا عف ىذا المبدأ كلكف 

كسكاء كانكا جنكدا أك عماال، فإنيـ . لـ يمارسكه أبدا
لـ يتمتعكا فقط ببعض المساكاة مع الفرنسييف، 
كلكنيـ أيضا رأكا تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف 

ستجعميـ كثيرم كىذه الحقيقة . الفرنسييف أنفسيـ
النقد لمطريقة الفرنسية في الجزائر عندما يعكدكف إلى 

 . (31)«.كطنيـ
كنضيؼ إلى ىذه الفائدة التي جناىا الشعب 

ؿ األحزاب السياسية شكُّ الجزائرم مف الحرب قضية تى 
فراح كؿ منيا يطالب بطريقتو  ؛التي تعددت مشاربيا

 كيبني استراتجيتو مف منطمقات عقيدية، ،الخاصة
. كالمعارض الناقـ ،جد بعد ذلؾ المصفؽ المؤيدك ف

كلئف كاف االختبلؼ باديا بيف تمؾ االتجاىات إال أف 
تتمثؿ أساسا  ،أغمبيا كاف يمتقي في مطالب عديدة

إف نشكء . في الحؽ في االستقبلؿ، كالتنعـ بالحرية
األحزاب كاف تفاعميا في مرحمة العشرينات؛ فقد أكجد 

التجاه المحافظ الذم تزعمو ذلؾ الظرؼ التاريخي ا
جد مجمكعة مف اإلقطاعييف الذيف خدمكا فرنسا، ككي 

أيضا االتجاه المعتدؿ مف قبؿ النخبة التي انقسمت 
جد االتجاه الميبرالي يضـ القسـ ، ككي 1919 سنة

ثـ االتجاه اإلسبلمي . الثاني مف النخبة المنقسمة
 . (32)العربي الذم تزعمو العمماء

أف ىناؾ مدا شيكعيا كاشتراكيا في باإلضافة إلى 
خيـ عمى الكثير مف االتجاىات  ،ذلؾ الكقت

السياسية الدكلية؛ خاصة كأف نتائج الثكرة البمشفية 
كانت بادية لمعياف، كاستطاعت في ذلؾ الكقت أف 
تكسب الكثير مف المؤيديف المخمصيف كالداعيف إلى 
 تبني الفكرة الشيكعية التي تدعك إلى الثكرة ككسر

كتككيف مجتمع ال تسكده . االستغبلؿ كاإلقطاع
 ،إذا .الطبقية كال يحكمو القكم عمى حساب الضعيؼ

بيف جميع المذاىب الجديدة التي تسربت إلى » فمف 

الجزائر بعد الحرب العالمية األكلى، كانت الشيكعية 
ف سطحيا كالحؽ أف الشيكعييف . أقكاىا، عمى األقؿ كا 

الذيف كانكا مسئكليف عمى كالمشاغبيف الفرنسييف ىـ 
كىناؾ أحزاب . إدخاؿ الفكرة الشيكعية إلى الجزائر

كجماعات فرنسية أخرل جاءت باالشتراكية، 
 .(33)«.كالفاشية، كاإلنسانية

كلعؿ شغب ىؤالء الشيكعييف كاف مبالغا فيو، 
ككاف يمتمؾ بعض القدرات التي أى متو ألف يسيطر 

ف الحزب ككا» عمى عقكؿ الشباب الجزائرييف 
الشيكعي الجزائرم يتسـ بالقكة نتيجة المساندة التي 

ىذا . كاف يمقاىا مف نظيره الحزب الشيكعي الفرنسي
الحزب الذم كصؿ تعداده مميكف منخرط، كأكثر مف 

نائبا في الجمعية  166خمسة مبلييف ناخب، ك
 ياالذم كاف يعتبر نفسو حام. الكطنية الفرنسية

اره عمى ألمانيا النازية، لبلتحاد السكفياتي، النتص
كنتيجة لذلؾ انتشرت بكفرة أدبياتو في الجزائر ككانت 

 .(34)« . الشباب المثقؼ -بالخصكص –تستيدؼ 
ككاف مفعكؿ أفكارىـ قكيا إلى حد ما؛ ككجد في 
الساحة االجتماعية مف يستمع كيتقبؿ ثـ يركج بعد 

كليذا كلع الشباب البربرم بالماركسية ككذا » ذلؾ 
كر االتحاد السكفياتي الذم مجد نظاـ بدست

األكزباكستاف، . أزربيجاف": اإلسبلمية" الجميكريات 
حيث كانت تؤكد أف كؿ شعب ...طاجكستاف، إلخ

ككؿ عرؽ كاف يتمتع بمغتو الخاصة كبثقافتو كيستفيد 
 . (35)«.في تسيير شؤكنو" االستقبللية"مف 

كاف التصاؿ عمماء الجزائر  ،كمف جية أخرل
الفعاؿ في تفعيؿ الحركة  بالمشارقة الدكر

اإلصبلحية، كتشكيؿ المنظكمة الفكرية التي تسعى 
إلى تأسيس البناء الحضارم لؤلمة العربية اإلسبلمية 

فإف تعاليـ » كمف ثـ . مف المحيط إلى الخميج
المصمحيف مف رجاؿ الديف في نجد كالحجاز كليبية 

ة تسربت إلييـ عف طريؽ الحج، كمصر كسكري



 4102مارس   -73 عدد                                                  اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

13 

 

كالرحمة في سبيؿ العمـ، كالكقكؼ عمى ثمرات 
كليذا نكاد نستشؼ، إلى جانب التعاليـ . المطابع

الغربية، مبلمح بارزة مف تيارات نبيت األذىاف في 
بمداف عربية إسبلمية أخرل مجاكرة لمجزائر أك بعيدة 

كأىـ التيارات اإلصبلحية المتمسكة . (36)«.عنيا
تيار :  تعاليـ اإلسبلـ التي تأثر بيا عمماء الجزائرب
، (محمد عبده)كتمميذه  (جماؿ الديف األفغاني)

ككذلؾ التيار الكىابي الذم أثر في الجزائرييف عف 
لذلؾ راحت جمعية العمماء المسمميف . طريؽ الحج

في مسيرتيا اإلصبلحية تدعك إلى تكريس الديف 
ما تممؾ مف ألف فرنسا حاربتو بكؿ  -الصحيح
ألنيا تدخؿ الديف في  ؛ككذا محاربة الطرقية -كسائؿ

كمف ثـ كانت ...كالدركشة ،كالدجؿ ،متاىات الخرافة
: األسس التي انبنت عمييا جمعية العمماء المسمميف 

 ،كيعدؿ بيف الناس ،ىي أف اإلسبلـ يمجد العقؿ
 . (37)كيتعايش فيو الفقير كالغني 

تمؼ التيارات لقد تباينت الطركحات بيف مخ
فاإلصبلحي كاف . اإلصبلحية كالكطنية كالنخبكية

يعمؿ لتمكيف الشخصية العربية لمجزائر، كالكطني 
الحركة )لترسيخ فكرة االستقبلؿ كالتنعـ بالحرية 

اإلصبلحية أيضا كاف ىدفيا األعمؽ ىك االستقبلؿ 
عف طريؽ العكدة إلى مككنات الذات الكطنية كىي 

، كالنخبكم المطالبة بالمساكاة (يخالمغة كالديف كالتار 
إلى غاية الثكرة المسمحة ...مع الفرنسييف كاإلدماج 

التي جاءت نتيجة مخاضات كبيرة كمتكاصمة في 
 . الزمف، تأسس قبميا كعي ثكرم

ركنا ركينا  (عبد الحميد بف باديس)لقد عيد  اإلماـ 
في التأسيس الفكرم اإلصبلحي الجزائرم، ككاف 

ف معظـ التيارات الفكرية الدينية عقمو يتغذل م
سبؽ ظيكر حركة » المناىضة لبلستبداد، كقد 

الشيخ عبد الحميد بف باديس اإلصبلحية قياـ حركة 
جماؿ الديف األفغاني كعبد الرحمف الككاكبي كمحمد 

عبده كرشيد رضا في الشرؽ اإلسبلمي، كحركة خير 
الديف التكنسي في تكنس، كعاصره في الجزائر 

البشير اإلبراىيمي كالشيخ الطيب العقبي الشيخ 
كالشيخ عبد الحميد بف سماية كالحاج حسيف 
الطربمسي، كفي تكنس عبد العزيز الثعالبي كالبشير 

 . (38) «صفر كعمي باش حامبة كالطاىر بف عاشكر
كعمى ىذا األساس تبمكرت فكرة التأسيس لمدرسة 
إصبلحية جزائرية، تسعى إلى استعادة مقكمات 

صية الكطنية كفؽ أصؿ عربي مسمـ ضارب الشخ
ككفقا ليذا كاف . ممتد في التاريخ إلى جذكر أمازيغية

الشيخ عبد الحميد بف باديس مؤسس النيضة »
كحركة اإلصبلح في الجزائر، ىك رجؿ الحكار دكف 
منازع، كظير في كقت استكمؿ فيو االستعمار 
 الفرنسي قبضتو الحديدية عمى الببلد كالعباد، ماديا
كأدبيا، كتصكر مخطئا أنو تجاكز بصفة نيائية في 

كقد تزامف ظيكر ابف باديس مع ظيكر . ىذه الببلد
طبلئع الييئات كالحركات السياسية كالكطنية 

، كدعاة (1912)الجزائرية، بدءا بجماعة النخبة 
، (1926)، كنجـ شماؿ إفريقيا (1919)التجنيس

ؤتمر ، كىيئة الم(1931)ككتمة النكاب المنتخبيف
، إلى حزب الشعب (1936)اإلسبلمي 

 . (39)« (1937)الجزائرم
كتجسدت الرؤية اإلصبلحية في الشعار الكبير 
الذم بات يردده كؿ جزائرم مؤمف بقضية كطنو، 

. اإلسبلـ ديننا، كالعربية لغتتا، كالجزائر كطننا:كىك
. كذلؾ لمرد عمى محاكلة إذابة الجزائر في فرنسا

أماـ كؿ األصكات التي كانت كالكقكؼ سدا منيعا 
فكاف الشيخ  ،كاالنتماء إليو ،تحاكؿ تقزيـ فكرة الكطف

يقارع الحجة بالحجة، كال يفكتنا في ىذا المجاؿ أف 
التي نتعرض، كلك بإيجاز إلى المقكلة الشييرة 

الكطنية ىي ذلؾ »: صدرت عف عباس فرحات
اإلحساس الذم يدفع بشعب ما أف يعيش داخؿ 
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ية، كىك اإلحساس الذم خمؽ ىذه حدكده اإلقميم
الشبكة مف األمـ، كلك كنت اكتشفت األمة الجزائرية 

أم )لكنت كطنيا، كلف أخجؿ مف ذلؾ كما يخجؿ 
مف جريمتو، فالرجاؿ الذيف ماتكا مف أجؿ ( أحد

المثؿ الكطني ىـ يكميا مكرمكف كمبجمكف 
كمحترمكف، كليست حياتي أىـ مف حياتيـ، كمع 

ف أجؿ الكطف الجزائرم، ألف ذلؾ سكؼ لف أمكت م
ىذا الكطف غير مكجكد كلـ أكتشفو، كقد سألت 
التاريخ، كسألت األحياء كاألمكات، كزرت المقابر، 

إننا »: كيرد ابف باديس.(40)«كلـ يكممني أحد عنو
نحف فتشنا في صحؼ التاريخ، كفتشنا في الحالة 
الحاضرة، فكجدنا األمة الجزائرية المسممة متككنة 

كما تككنت ككجدت كؿ أمـ الدنيا، كليذه  مكجكدة
األمة تاريخيا الحافؿ بجبلئؿ العماؿ، كليا كحدتيا 
الدينية كالمغكية، كليا ثقافتيا الخاصة كعكائدىا، 
كأخبلقيا بما فييا مف حسف كقبيح، شأف كؿ أمة في 

 .(41)«...الدنيا
كلكف قكة الفكرة، كرجاحة العقؿ، كاالستماتة في 

، جعمت ابف باديس ينتصر  الدفاع، كمغالبة الخصـك
في استمالة فرحات عباس، كالعدكؿ عف رأيو األكؿ 

كما كاف مف صاحب ذلؾ التصريح العجيب »
الغريب المشار إليو بنفا السيد فرحات عباس، إال أف 
عدؿ عف رأيو ككاف لو مف الشجاعة ما دفعو إلى 
الصدع بكجو الحؽ، فزار في ىذا الشأف ابف باديس 

، كاعترؼ بالحؽ بيف (الشياب)بإدارة  في مكتبو
يديو، ثـ ترجـ ىذا التغيير الذم انتيى إليو في مكقفو 

لمعمكدم كعربتو ( الدفاع)في مقاؿ نشره بجريدة 
كصار ىك كبعض مف جماعتو يسيركف . الشياب

 .(42)«في الخط الكطني الصحيح
كما نكد التأكيد عميو في ىذه العجالة، ىك أف 

بيف، أفرزت كعيا حضاريا لدل مرحمة ما بيف الحر 
ثكرة؛  1954الجزائرييف، أىميـ ألف يقكدكا سنة 

كأشع نكرىا عمى . ت مف أعظـ الثكرات في العالـد  عي 
كما . مختمؼ الشعكب المقيكرة في مختمؼ األقطار

أننا ال نستثني البعد العركبي ليا؛ إذ أججت مشاعر 
العرب كخاصة األدباء، فراحكا يمجدكف مآثرىا، 

كسنسعى في العنصر المكالي  .يتغنكف ببطكالتياك 
 .إلى تتبع بثار الداللة البطكلية مف منظكر سيميائي

 :سيمياء االنتماء -2
 :اإليقونة البشرية الصامدة -1

يشكؿ السياؽ الثكرم منطمقا تعبيريا لمدكنتنا 
. الثكرة الجزائرية في الشعر العراقي: المكسكمة بػ 

بو الباحث عثماف كيمكف ليذا العمؿ الذم قاـ 
مآثر كبطكالت : سعدم أف يحتمؿ عنكانا كبيرا ىك

 -ميدانيا -كىذه البطكالت جسدىا  . ثكرة الجزائرٌ 
عديد مف الثكار الجزائرييف الذيف اكتسبكا كعيا ثكريا، 
أىميـ إلى خكض غمار حرب مفتكحة عمى كؿ 

ككاف اإلحساس بالقضية ىك المحؾ . االحتماالت
كلعؿ . كفٌعؿ الجيكد كضاعفياد الصفكؼ، الذم كحٌ 

جممة  عمىتصفح ىذا الكتاب الذم بيف أيدينا يحيمنا 
مف المعطيات الثكرية التي بمف بيا الشعب 

 :الجزائرم، كىي
فرنسا ال يمكف أف تككف صانعة كحاممة لمحضارة؛  -

 .ألف فعميا فكؽ الميداف ينفي ذلؾ
اإلرادة كالصمكد ىما الحؿ؛ ألف قكة فرنسا  -

 .ال يمكف مقارنتو بما عند المجاىديف الثكار كعتادىا
حب الكطف أنتج فكرة التضحية بالغالي كالنفيس  -

 .في سبيؿ التحرير
شعبية الثكرة التحريرية؛ إذ عٌمت كؿ فئات الشعب  -

 .الجزائرم
كفي نطاؽ ىذا الطرح، تبرز أمامنا فكرة االنتماء 
كبعد دالئمي مييمف عمى جؿ النصكص الشعرية 

كسيككف ىذا المنطمؽ ىك . ة في ىذا الكتابالمبثكث
 .لب ما ننشده في تحميمنا ليذه النصكص سيميائيا
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ضافة إلى ىذا فإف صفحات ىذا الكتاب،  كا 
تحاكؿ تجسيد الفعؿ الثكرم لدل بعض الشخصيات 

في الثكرة . التي كاف ليا فضؿ اإلرادة كالصمكد
 :التحريرية المباركة، كىذه الشخصيات ىي

 جميمة: 
لعؿ شخصية جميمة بكحيرد، تعد إحدل 
الشخصيات التي صنعت حكاية الثكرة التحريرية 

كتتحرؾ ىذه الشخصية داخؿ نصكص . المباركة
الشعر في سياؽ االنتماء لمكطف؛ مف خبلؿ نزعة 

يقكؿ الشاعر العراقي . الصمكد، كقكة الممانعة
 : (شفيؽ الكمالي)

 جميمة المبكة الجريحة
 ابتسامةتفتر فكؽ ثغرىا 

 كأنيا تقكؿ
 ..لتشرب السياط مف دمي

 ليرتكم الجبلد
 دركبنا قتاد

 زيتكننا بنادؽ كنخميا رماح
 كخمؼ كؿ صخرة سناف

 يا أنت يا سجاف
 يا حامي الحضارة العتيده

 حضارة القرصاف
 حضارة الخنجر

 (43)الشعب لف يقير 
تتحسس لغة النص إشارات لغكية دالة عمى 

كلعؿ تمؾ . ـ المكت كالدمارالتحدم كاالنبثاؽ مف ركا

.  اإلشارات تتشكؿ كفؽ سياقات المجابية لعدك عتيٌ 
تدفع عف نفسيا  (إيقكنة)كتككف صكرة جميمة ىنا، 

الضيـ، كتعانؽ السياط، لتقير في األخير حضارة 
كيمكف أف نترصد، إشاريا، تمؾ . الخنجر كالقرصاف

 –الزيتكف : العبلمات الدالة عمى الصمكد، كىي
فعالـ األشياء ىنا، ىك .  السناف –الصخر  –النخؿ 

عالـ يتسـ بالمقاكمة، كاالستبساؿ، كالقدرة عمى 
زيتكف يحافظ عمى خضرتو عمى ألف ال. االستمرار

كالنخؿ، يبسؽ . مدار العاـ، كيأتي بأكمو في كؿ حيف
جذعو، كيعمك عمى كؿ مظاىر القحط كالجفاؼ، 
. كيأتي أيضا برزقو، لينتفع بو الناس، في بيئة قاحمة

فيك . كالصخر، ىك عنكاف الصمكد، كالشدة، كالقير
 الجبؿ الذم تنكسر عمى قدميو أمكاج البحر العاتية،
كىك الحصف الحصيف الذم يصد الريح العاصفة، 
. كىك كتد األرض الذم يحقؽ ليا استقرارىا، كاتزانيا

كأما السناف فيي الحراب التي تصكف العرض، 
. كتحمي النفس مف بطش العدك، كىي رمز القكة

كيمكف مف خبلؿ ىذه القراءة اإلشارية أف نتحسس 
ر عالـ أخض: عالميف متقابميف في ىذه األشياء

كعالـ يابس يتشكؿ مف الصخر . يتشكؿ مف الشجر
كىما عالماف متكامبلف يصنعاف سياؽ . كالسناف

 .التحدم، مثمما أشرنا بنفا
كيمكف أف يتكامؿ ىذا المقطع مع بخر، يصؼ 

 :إذ يقكؿ الشاعر. صمكد جميمة
 

 
باــــــبطولتيا ُتردي الخميس الم    ــــــــــــــــــُبيا          ولكنيا بنت الجزائر حســــــــــــــــــــ  درَّ

 َباــَـــ أمام عذاب يترك الطــــــفل أشي       سمت فوق طاقات الرجال فمم تين                         
 ال تعذبا ُيعـــــــذَّب ىذا الجسم كي  إذا الروح لم ترض اليـــــــــــــــــــوان فإنَّما                          
 (44)ف لمثمي أن ينام ويمـــــــــــعباـــــــــــوكي    ــــــم            ــــــــجميمة نام الكون حولي ولم أنـــــ    
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كاألبيات تركم ممحمة بطكلية ليذه المرأة 
. الجزائرية، التي فاقت بطكالتيا طاقات الرجاؿ

كالتشكؿ العبلمي ليذا المقطع يصب في السياؽ 
بطكلتيا تردم الخميس )نفسو، كيعزز كبلمنا المقطع 

الجيش التقميدم المعركؼ  عمى، كىي إحالة (المدربا
ببنيتو التخميسية، كىي الميمنة كالميسرة، كالمقدمة 

 .كالمؤخرة كالقمب
عمي )كاألمر نفسو، يكاد يككف في قكؿ الشاعر 

مف جميمة بكحيرد إلى نادية )مف قصيدة  (الحمي
 (:السمطي

 عبر بكابة سجني
 مف ىنا، مف أرض كىراف الحبيبو

 اط النار تحتاش قرانايمف س
 ذرييا عمى أفؽ الفناءكت

 مف ينابيع الدـ النٌزاؼ، مف فجر العركبو
 مف ذرل األكراس، مف أرض البطكلو

 ...لرفاؽ الشمس في درب خطانا
 لجمكع الشيداء

 أغني...لؾ، يا نادية الخمد
 عبر بكابة سجني
 مف أنيف السجناء

 لؾ أغركدة حب كتحيات طيبو
 ..أنت مني
 لف تمكتي

 .(45)خمؼ أسكار الصمكت 
كتخرج أصداء الثكرة كالصمكد مف دائرة إلى دائرة 
أكسع، كىك كصكؿ الصكت الثكرم الجزائرم إلى 

كبشكؿ . خارج الحدكد، كبالتحديد إلى الكطف العربي
 تإشاراتحاكؿ  ،كعمى ذلؾ. أخص فمسطيف المحتمة

النص التفاعؿ مع المشيد الفمسطيني الذم ال يقؿ 
عمى جسد  كتطفك. احتراقا عف المشيد الجزائرم
ىي شخصية نادية )النص شخصية مناضمة 

كتسعى كؿ شخصية إلى أف تطرح فعميا (. السمطي
كيتحكؿ مشيد . كصمكدىا بشكؿ يميؽ بحجـ القضية

مف )المأساة المرعب إلى احتفاؿ، كاألنيف إلى غناء 
كفي (. لؾ أغركدة حب كتحيات طيبو/ أنيف السجناء

. مسطينيتماثؿ المشيد الجزائرم مع المشيد الف
يحتمؿ خطاب النص داللة الرفض، كعدـ الخنكع 

لف )كاالستسبلـ، كيتجمى األمر في سياؽ النفي 
 (.تمكتي

 العربي بن مييدي: 
كىك أحد أعظـ قادة الثكرة الجزائرية، عرؼ بقكة 

كيضرب بو . العزيمة، كشمكخ اليمة، كصبلبة اإلرادة
كذلؾ لما . المثؿ في القدرة عمى التحمؿ، كالصبر

القاه في سجكف االحتبلؿ، مف أبشع أنكاع التعذيب، 
كتتشكؿ ىذه الشخصية داخؿ تراكيب . كالتنكيؿ

حتمؿ سياقات النص الشعرم الذم أمامنا، بمغة ت
عبد )يقكؿ الشاعر العراقي . الثكرة، كالحركة، كالتجدد

 :(الكىاب البياتي
 كاف في نافذة السجف مع العصفكر يحمـ

 كاف مثمي يتألـ
 كاف سرا مغمقا ال يتكمـ

 :كاف يعمـ
 أنو ال بد ىالؾ

 كستبقى بعده الشمس ىنالؾ
 في ليالي بعثيا، شمس الجزائر

 . (46)تمد الثائر في أعقاب ثائر
يتناسؽ ىنا صكت العصفكر، مع صكت السجيف 

كيبدك الحمـ . في زنزانة كاحدة( العربي بف مييدم)
كصرخة سجينة، تتطمع إلى أفؽ أجمؿ؛ فالعصفكر 
يطمب دكما حريتو، ككذلؾ ىذا الشييد الذم يعمـ 
. بأنو ال محالة ىالؾ، كبرغـ ذلؾ ينشد غده كحريتو

شكؿ سياؽ التجدد ثـ بعد ذلؾ يتبدد الحمـ، كلكف يت
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تمد )كاالستمرارية، كيتحرؾ النص باتجاه المستقبؿ 
 (.الثائر في أعقاب ثائر

 عميروش: 
كىك أحد كبار الثكار الجزائريف، لقبو االحتبلؿ 

كقد . لقكة فراره مف الحصار( ذئب الجبؿ)الفرنسي بػ
تشكمت صكرتو شعريا في قكؿ الشاعر العراقي 

 :(كاظـ جكاد)
 ء مف لييب المعركومات كفي عينيو شي

 مات ككىراف سماء لـ تزؿ محمكلكو
 الخكؼ، كالطاعكف، كالحصار، كالمآثـ

 .كالميؿ، كالفئراف، كالحديد، الشراذـ
 مات عمى السفح، كحيدا، يحضف البريؽ

 في مقمتيو، يسكب الحريؽ
 مف شفتيو، مات في الطريؽ

 يحمـ بالجبؿ
 كالشمس، كالنسكر، كالسبلح، كالعمؿ

 عميركش
 عميركش

 ىؿ تسمع الجيكش؟
 تيبط مف معاقؿ األكراس كالتمكؿ

 لتزرع السيكؿ
 بديؿ كؿ جزمة كقنبمو

 (47)...شجيرة كسنبمو
تتأسس عمى تشكيؿ ( عميركش)إف صكرة البطؿ 

. عبلمي سيميائي، يتأرجح بيف ثنائية المكت كالحياة
فالنص ينطمؽ مف العبلمة السيميائية، كالتي ىي 

كالتي ( سنبمة)، ثـ ينتيي بالعبلمة (مات)إشارة عائمة
كمف ىنا، تنبني التراكيب في . تحتمؿ معنى الحياة

كىك المعبر عف الكجو . معظميا عمى سياؽ المكت
 –الخكؼ : كيرمز لو بػ . الحقيقي لبلحتبلؿ

 –الفئراف  –الميؿ  –المآثـ  –الحصار –الطاعكف 
تصنع عالما  كىذه العبلمات.  الشراذـ –الحديد 

مكبكءا، ىمجيا، بعيدا عف الحضارة المزعكمة التي 
كتبدك أقرب إلى عالـ . تغنى بيا االحتبلؿ الفرنسي

كفي سياؽ . القذارة؛ ألنيا مقركنة بالفئراف، كالطاعكف
 –الشمس : الحياة،  تمتئـ عبلمات دالة مف مثؿ

كبيف ىاتو المكجكدات، . العمؿ –السبلح  –النسكر 
كنكاة في النص ( عميركش )البطؿ ترتسـ صكرة 

 (. يحمـ بالجبؿ: )ككؿ، كىي
 :اإليقونة المكانية الصامدة -2

مي يقـك عمى استحضار ئتتمثؿ في تأسيس دال
ترتبط بسياؽ معيف،  معنكيةالمكاف بكصفو حمكلة 

كمف بيف . يسير في المنحى الداللي العاـ لمنص
 :األماكف التي كظفت كفؽ ىذه الكيفية

 ألوراسا: 
مظير ىذه اإليقكنة كرمز لبلنتماء إلى كتت

األرض، بكصؼ األكراس قمعة الثكرة التحريرية 
يصنع كجكده . فأضحت مككنا شعريا. المباركة
التي شعرية، الرؤل ال في انسجاـ تاـ معالداللي 

عبد المحسف )يقكؿ الشاعر. تسير في منحى الثكرة
 (:عقراكم

 ييت يا رمز الــــــمفاخرحُ    الجـــــــــــــزائر            يا شعبَ  يتَ يّ حُ 
 كل سفاح وغـــــــــــــــــــــــــــادر    بوركت من بطل تحــــــــــــدى           
 زمجرت عبر الحنـــــــــــاجر   يا صرخة الزحف المقدس                                   

 الدفاق خضب كل ثائر    ـــــــــــــش الدم        أوراس يا رعـــــــــــ                       
 فعطري حولي المشاعر      دقت نواقيس الفــــــــــــــــــــــداء                              

 (48)أفقنا الدامي بـــــــــــــــــــــشائر       فالفجر يـــــــــمأل           –وتيممي       
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. كتبدك داللة الشمكخ بشكؿ جمي في ىذا المقطع   
(. أفقنا الدامي بشائر: )كذلؾ مف خبلؿ التركيب

الرفعة تحتممو كثير مف المقاطع  كسياؽ الشمكخ ك

الشعرية في نصكص أخرل مف مثؿ قكؿ الشاعر 
 :(عمي الحمي)

 
 تتشظى األرض عبر العـــــــــــــــدم      في ذرى األوراس واألفق دم                  
 مت بوادي الّرممــــــــــــوزئير السفح من تكبــــــــــــــــــيرنا            يشرب الص         
 وسرى في الغاب رجع الصمم      كم صحا الرمل عمى أقدامنا                  
  (49)في ربى الشرق سرايا الحــــــــــــرم      نحن لبينا الصدى فانتفضت                   

     
تتردد كثيرا في ( ذرل)فالعبلمة السيميائية 
كتسير حركية (. األكراس)المقاطع التي تضـ 

كتشفع لنا . المقاطع، كفؽ ىذه الرؤية، نحك العمك
كمف ىنا . األفؽ –انتفضت  –صحا : العبلمات

تتجمى رؤل الطمكح إلى الغد، كاإلحساس بالمستقبؿ 
 .الذم تجسد فيما بعد في االستقبلؿ

  

 وىران: 
كىراف ىي إحدل كبريات المدف الجزائرية الكاقعة 

كجكالت في حرب التحرير غربا، ككاف ليا صكالت، 
كتتكرر بشكؿ جمي في النصكص الشعرية . المظفرة

كلعؿ السياؽ الداللي الذم . المبثكثة في مدكنتا
يشكميا، يتمحكر أساسا في انتمائيا إلى معسكر 

 ( :مثنى محمد نكرم)يقكؿ الشاعر . الثكرة
 
 والقابضون األجر في خسران                واألرض الخضيبة بالدما ..وىران

 ــــــدوانــــــأقسمت بالزحف المقدس ىادرا                   بالعزم نفني دابر العـــــــ
 ـــــــــــوانـــــــــبالمارد الجبار يزىو شـــــــــــــــــــــــامخا               ال يستكين لذلة وىــــــــــــ

 ــــــانــمستيزئا بالنار والصمبـــــــــــ     ل الرســــــــــالة ثائرا             بجراح من حم
 وشدا عمى وتر الجياد الفــاني نذر الحياة رخيصة لــــــــــــــــــــــبالده                

 والثائرين عمى الدخيل الجاني     بالسائرين جحافال مرصــــــــوصة             
 أّنا سنبعثيا غدا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارة               بالحق تظير روعة اإلنســــــــــــان

 نحو العال أمل عظيـــــــــــــــم دان         أّنا ىنا في النائبات يشـــــــــــــــــّدنا         
 عربية تاىت عمى األزمـــــــــــــان       قسما بمسفوك الدماء بــــــــــتربة           

 ـــــــــانــــ سحر شبابو الفتــــــــــــــــــ    يحدو بيا لمنور  جيل صــــاعد              
 ىي صبوة ما بعدىا مــــــن ثان      ألق الجبين عمى شفاىو غنوة            

 غراء يوم كريية وطـــــــــــــــــــــــعان           ـــــية      ـــــمتوثب تخذ النضال سجـــــ
 ــــبيانــــــــوشدا وآمن بالعروبة مـــــــــــذىبا                  ورسالة تسمو عن التـــــ
 (50)غيان ـــال بد يبدو فجر عيد مــــــــــــــشرق                ويزول عيد الظمم والط
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ساىمت كىراف مساىمة فٌعالة جدا في حرب 
التحرير الكطني؛ حيث ارتبط اسميا بكثير مف 

" حمك بكتميميس "الٌزعماء كاألبطاؿ مثؿ الٌشييد 
" الحاج بف عبٌل " ، ك"أحمد زبانة " كذبيح المقصمة 

عبلكة عمى إيكائيا لمكثير مف الٌزعماء ... كغيرىـ 
ركف لثكرة التحرير مثؿ حضٌ كطنييف الذيف كانكا يي ال

في بداية نشاطيا، كما أف ( 22)اجتماع مجمكعة 
عممية البريد المركزم في مدينة كىراف التي قاـ بيا 

، كرفاقو معركفة عند العاـ (أحمد بف بمة)الرئيس 
كالخاص، كما سجؿ العمؿ الفدائي مف أجؿ تحرير 

األبطاؿ الذيف سٌجمكا الكطف مجمكعة كبيرة جدا مف 
مف ذىب عمى مذبح الحرية  أسماءىـ بأحرؼ

إضافة إلى البعد التاريخي كالحضارم ليذه . كالفداء
المدينة، خاصة في الفترة العثمانية، كاالحتبلؿ 

كال يمكف أف نغفؿ عف سجنيا الحربي، . سبانياإل

فمقد (. جميمة بكحيرد)الذم كاف يأكم فيو المناضمة 
كلعؿ . كزج بيا في ذلؾ السجف ،1957سجنت في 

ىذا الصيت الذم اكتسبو، انعكس عمى مدينة 
كيبدك . كىراف؛ فتحكلت إلى رمز لمصمكد كالمقاكمة

المقطع الذم أمامنا محمبل بتمؾ الدالالت التي تسير 
 .في تحقيؽ االنتماء لمثكرة، كالكطف، كالقضية

 :سيمياء التضاد -3
 :اإليقونة البشرية الحاقدة - أ
 ديغول(Charles de Gaulle): 

تبدك شخصية ديغكؿ الصكرة المثمى ليذا 
النمكذج، حيث تتكرر في كثير مف المكاطف، كمف 

فالصكرة المرتسمة في األذىاف ىي . شعراء شتى
يقكؿ . صكرة متكحشة، بعيدة عف أخبلؽ اإلنساف

 :الشاعر

 
 القــــــــــــــــــــــــــــــــوة الثائرة          ستــــــــنيار أحالمك الغادرهعمى صخرة 

 ورغم قنابمك المـــــــــــــــــــــــــــــــــحرقات          ستجتاحك الثورة الظافره
 (51)وتمـــــــيمك الموجة اليادره      ستطويك حتما ستقضي عميك         

 
في سياؽ الفعؿ، كرد الفعؿ، تصطدـ قكة 

، ثـ ينيار في األخير؛ ( ديغكؿ) بقكة الفعؿ المقاـك
ألف إرادة الشعكب ال تقير، كأف الثكرة الحارقة 

كىذه الصكرة . ستجرفو، كتطكيو كما ييطكل السجؿ
تتكرر كعبلمة سيميائية كبرل داخؿ النصكص، 

 :ففي نص بخر، يقكؿ الشاعر. الشعريةكالتراكيب 
 
 ثمال يتيو صفاقة وعــــــــــــماءا   الغرير بطيـــــــشو        ( ديغول) أيظل  

 ويريم عما جـــــــــــــــــاء في انجيـــــــــمو       من ألفة يمحو بيا البغضاءا
 بين الشعوب وداعة وصفاءا  ويبث آيات الوداعة والصــــــــــــــــــــفا      

 (52)اءا ـــــــوأحط من لفظ الزمان وق    ديغول يا أعمى البصيرة والحجا      

 
 كلعؿ في ،كتنعت ىذه الشخصية بأقبح الصفات

فكر ىذه الشخصية التي  عمىىذا الكصؼ إحالة 
. جاء بيا المحتؿ بعدما يئس مف إطفاء لييب الثكرة

فأراد بو أف يككف سبلحا بخر، يحاكؿ استمالة عقكؿ 
الشعب الجزائرم كعكاطفو إلى الميادنة، كعدـ 

 –حسب زعميا  –ألف فرنسا تريد الخير . المجابية
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. نادُّ مى حضارة كتى لمشعب الجزائرم، كتريد أف تبني لو 
فتتركب عبلمات النص كفؽ سياؽ مغاير لذلؾ، 

العاقؿ، كالفطف، ىك ثمؿ مغركر تائو، ( ديغكؿ)فػػ

كتنمك ىذه الصكرة بشكؿ متكاصؿ؛ . كأعمى البصيرة
: (طارؽ الطاىرم)إذ يقكؿ شاعر بخر كىك 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــباحـــــــقــــــــــــ..مخنثةـــــــسا         لذؤبان ــــــــــوديغول السفيو غدا رئيــ
 ويجأر بالسالم عمى انفــــــــــــضاح    بيم يسطو عمى دول ضعاف        

 ـــــــــباح ـــــفميس بيا سوى حر النـــــــــ ــــــــــــمؤتمرات زور        فال تثقوا بــــــــــــ
 (53)الح ــــــــــــــفميس لكم سوى حمل الس ـــــــــــــوال كذاب        ـــــفال تثقوا بأقــــــــــــ

 
ال . فالرئيس سفيو، كالمرؤكس ذئب قبيح مخنث

كفي األخير ال . تنفع معو دبمكماسية، كال مؤتمر
فقد . يككف الحؿ إال برفع السبلح كمقاكمة المحتؿ

كالصكرة تكتمؿ، بعبلمة  .طكيبل خدع ىذا الشعب
كالداللة (. فبل تثقكا)سيميائية تسير في سياؽ النيي 

العميقة ىي صنع كعي ثكرم، ال يقبؿ المساكمة، أك 
كتجعؿ المحتؿ بكؿ فئاتو في كفة كاحدة . الميادنة

 .رئيسا لذؤباف قباح

 نيرون(Néron): 
تبرز ىذه اإليقكنة في سياؽ الحديث عف فرنسا، 

كالتاريخ يحفظ ىذه الشخصية الحارقة، . كجرائميا
التي أشعمت ركما نيرانا، بعدما كانت زاىية 

محمد )يقكؿ الشاعر . بحضارتيا، كقكة عمرانيا
 (:جميؿ شمش

 
 ـــيناما عاد اليوى حمما                والوعي لفظا جميال من رواقـــــــــ( نيرون)يا أخت 

 راعــــينا( السين)يزفيا من ضفاف ــــــــــــــقة           وال الخالص مواعيدا منمــــــــــــــــــــــــــــ
 بل ثورة تمأل الدنيا براكيــــــــــــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــغط              تبارك الوعي، ال حمم وال لــــــــــــــــ

 ــــناــــــوليشتعل بمظى التحرير واديــــــ           ـــــــــحافمكم   ـــــــــــــب فمتمحق جــــــإرادة الشع
 واستيتري واسفحي أغمى دم فينا  صبي النار وانتقمي               ( نيرون)يا أخت 

 رواســــــــــــــــــينافي أفقو حجرات من ــــــــبرت                ــــىل عــــ: قولي لطفمك نابميون
 باريس حقدا وضجت من سواقينا   فجرت              ـــــــوىل تنزت ضفاف السين وان

 ـــــديناـــــــمن الجحيم، جبمناىا بأيـــــــــــــــ وىل أتاىا نذير الموت صــــــــــــــــــــــاعقة              
 باألمس لمناس كي تسعى ثــــعابيناتو               ــــــــــــالعن رس( روسو)وىل تمخض 

 ــــــــــــــــــيناــــــــوخدعة وأكاذيبا تغشــــــــــــــــــــــــــــــــما                ميازل يا فرنسا، أن ترى حمــــــــ
 (54)ــــــــــــنا   ـــــأمانيـــــ بأن يداس كما ديست      ووصمة في جبين الفكر مـــــــــــــــــخزية          
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إف ربط فرنسا بنيركف ركما، ىك تأسيس داللي 
، كتشابو السياؽ؛ فنيركف ريقـك عمى االستحضا
كما أف المقطع ينبني عمى . مدمر، ككذلؾ فرنسا

. تقابؿ ثنائي، أشبو ما يككف بالفعؿ، كرد الفعؿ
، كنار الثكرة (يا فرنسا فالمظى)المحتؿ فيناؾ نار 

كيسير في ىذا السياؽ (. الحقد نيرانا كيذكينا)
، كىي ( Napoléonنابميكف)استحضار شخصية 

أيضا شخصية استدمارية عنيفة، مدمرة، كادت تغزك 
( انفجرت باريس حقدا)كترتبط بفعؿ التيديـ . أكربا

 (.ركاسينا)الذم يقابمو فعؿ الصمكد 
 :المكانية اليادمةاإليقونة  - ب

تيعٌمؽ بنى التضاد داخؿ تراكيب المدكنة، إشكالية 
فالشعب الجزائرم شعب مقيكر، . المصير اإلنساني

كاالحتبلؿ يبني . اإلمبريالي ؼكالتعسالعنؼ  يعيش
كمف ىنا تسير . مستقبمو عمى أنقاض ضحاياه

الدالالت، كتفرز محتكياتيا عمى باقي األنساؽ 
فيتمظير المكاف . إيقكنة دالةالشعرية المشكمة مف 

كعمى . االستعمارم كبنية حاممة لدالالت اليدـ

تبرز أمامنا عدة . عكس االمكنة األكلى التي رأيناىا
. أمكنة مضادة ليا، تتحرؾ في سياؽ القتؿ، كالمكت

 :مثؿ
 باريس (Paris): 

باريس ىي مدينة الجف كالمبلئكة، كىي عنكاف 
ىكذا . سيفتتف بياكمف يزكرىا . الحضارة كالتمدف

كال . صيدرت ىذه الصكرة إلى مختمؼ أنحاء العالـ
كلكف ىذه . ينكر أحد مدل تطكرىا كحضارتيا

الصكرة اىتزت في الكجداف الجزائرم بفعؿ ىمجية 
كبإطبللة عمى األشعار المبثكثة . االحتبلؿ الفرنسي

في تفاصيؿ مدكنتنا، ندرؾ بقميؿ مف الجيد، أف 
عمى التكحش، كاالستبداد، صكرة فرنسا ىي داللة 

كالقتؿ، كالتنكيؿ؛ بؿ إنيا أشنع، كأقبح مف ذلؾ في 
 فيي بمد أمة القردة،. بعض األكصاؼ الشعرية
كفي مقابؿ ىذا، تتبدل . كالدعارة، كالتخنث، كالبغاء

صكر التضحية، كدالالت االستماتة، لدل 
 (:عبد الخالؽ فريد)يقكؿ الشاعر. الجزائرييف

 
 ــيوــــأغممان باريس يا بـــــــــــــــــــــــــــــــاقة           تمنيُت واخــــــــجمَة القافـ 
 ــــــــــــــــــوـــــوأميم قردة زانيـــــــــــــــــــ     ــساء       ــــــــــمخانيُث أىواؤىم كالنــــــ 
 وتمنح لذاتيا الواطيـــــــــــــــــــو   تبيع ىواىا لمن يبــــــــــــــــــــــتغيو           
 يدب سريعا إلى الياويـــــــــو   ــاب          ـــــــــتمتع، تمتع، فيذا الشبـــ 
 الميوـــيداعب في الميل أح   ــــــارس        ــــــتمتع فديتك من فـــــــــــــــــ 
 اليوـــــــــــــــيتك سنيورتي الغـفد   فييتف عاشقيا بازدىــــــــــــــــــــــاء         
 ــــيوــــــفديتك يا قطة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــموة           أرتني السعادة في ثانــ 
 ـــــــــــــــيوــــــــــــــــــــولكنيا عفة باقـــــ         لكم شاقني أن أبث الشعور       
 ـــــــــــيوــــــــــــــــفأكفر القيم البالــــــــــــــ  ـــــــــــــظة        ــــــــــتظل تعذبني لحــــــــــــــ 
 ـــــــــــوـــــــــــــــعبادتو لذة باغيـــــــــــــــ   ح في أرضنا أمـــــــــــــــــــــرد       مأيط 
 .(55)ــــــيو ــــــــــــــــار          جباه النجوم لنا دانـــــــــــــــــــونحن اأُلباة رعاة الّذمـ 
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البنية األكلى . يتأسس المقطع عمى بنى متضادة
تشكؿ صكرة باريس؛ المدينة الغارقة في الدعارة، 

كىي منظكمة قيمية مغايرة ألرض . ، كالمذاتاكالزن
غمماف )فػ. الجزائر، بشعبيا، كثكارىا، كقضيتيا

(. نحف األباة) -كبنية مضادة  –، تقابميـ (باريس
كمف ىنا، (.  جباه النجـك)، تقابميا (المذات الكاطيو)ك

تسير عبلمات النص كفؽ ىذا الخط الداللي، الذم 
، كد ناءة المحتؿ، يثبت صدؽ قيـ الشعب المظمـك
كيأتمؼ ىذا . كرعكنتو، بؿ كتفاىتو، كخيبة مسعاه

ىادم كماؿ )المقطع مع مقطع لشاعر بخر، ىك 
 ( :الديف السيد

 
 عمــــــــــــــــــــــاقمن التيو، آبار الزمان   ــــــــكفي         ــــــــباريس يا أم الخالعة كفـــــــــــ

 وقد يدرك  البدر المشع مــــــــــــــحاق      فقد ُتقطف األزىار وىي غضيضة         
 ـــــــصاقــــــــــــــاية             وأخرى بوجو الكاذبين ُبـــــــــــــــكذبت بتحرير الشعوب دعـــــ
 ناقـــوفي جورك الوحشي ضاق خـــــــــال            ـــــــــــــأحرية فيما تبجحت باطـــــــــ

 ــــــــاقـــــــلماىية األفعال، فيو نفـــــــــــــــــ     إذا ما ادعاء الخير جاء مبـــــــــــاينا         
 ـــــــــــراقــــــــــــوزاكي دم بالمرىفات ُيـــــــــــ  ذالة            ــــُـــ دموع عمى المجد الُمطاح م
 ــــــــعاقــــــــــفتيار ىذا السيل ليس ُيـــــــ  صرنا            ــــــفال بد يا باريس من يوم ن
 . (56)ـــــــــــــــــاق ــــــــبأن وشيكا أن ُتحّل ربــــــــــ ــــــــــــيرة          ـــــــوىي تباشير النجاح مشـــــــ

 
ف التركيز عمييا. كىي صكرة باريس المشكىة . كا 

ف ككنيا ىي العاصمة، كلكثرة تغنييا عنابع 
كلكف . بشعارات الحرية، كاألخكة، كحقكؽ اإلنساف

، كىي حضارة (أـ الخبلعة)في ىذا المقطع، ىي 
كفي (. التكحش)كىي مدنية  ،(الكذب كالنفاؽ)

كمككف سيميائي، يحتمؿ ( الدـ الزكي) المقابؿ يبرز
شرارة الثكرة، كفعؿ الصمكد، كالمكابرة، كمنو تأتي 

 (.تباشير النجاح)
 السين  (La Seine): 

نير السيف ىك أحد مفاخر فرنسا، ىك عنكاف 
الحياة؛ ألنو يزخر بكفرة المياه، كحيكية الحياة، 

فكؿ فرنسي يستشعر في ذاتو . كجماليا، كركنقيا
إحساسا باالنتماء ليذا النير، فيك فرنسا، كفرنسا 

كلكنو في ذىنية كؿ جزائرم، كعربي، ىك . السيف
 رمز المكت، كالخراب، كالدمار؛ ألف بالؼ

مي بيـ فيو أحياء أثناء مظاىرات الجزائرييف ري 
كمنو، فمكنو . 1961المطالبة باالستقبلؿ في أكتكبر 

ككاف إيقكنة سيميائية . أسكد في مخيمة الجزائرم
داخؿ كثير مف النصكص الشعرية التي تعبر عف 

يقكؿ . فظاعة ذلؾ النير الكبير، كحضارة فرنسا
: ( عبد ا الجبكرم)الشاعر العراقي 

 
 ربـــــــــقد               أدميت قمب العــــــــيا زمرة السين ل 

 ــــــــــــــبــــبيّمة لم ُتغمـــــــــو              ـــــفائــــــال بد من شــــــــ
 نور اليدى لم يغرب  يا أمتي ال تــــــــــــــيني             
 . (57)ــــمب ــــــــمن ىوة المنقــــــ    ال بد يا خصومـــــنا             

http://ar.wikipedia.org/wiki/La_Seine
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تنسب حضارة فرنسا ىنا إلى العبلمة السيميائية 
كيتأسس . فتصبح ىي سبب الجرح(. زمرة السيف)

محمكد )المنحى الداللي في مقطع شعرم لمشاعر 
 (:البستاني

 
 لسين فاقبعي دمية خرساء، خمف الدجى السحيق البالييا ابنة ا

 واندبي مجدك المكّفن بالعار، تشّكى، إال من األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال
 ميجور، عمى خربة من األطــــــــــــــــــــــــــــالل –َثمَّ  –وتعّرى كييكل 

 . (58)األوحـــــــــــــال ضّج من نتن خزيو، درب مسراك، غداة استقّر في
 

كالسياؽ ىنا، مشبع بدالالت التشكه التي تممسناىا 
كمف ىنا (. باريس)في اإليقكنة المكانية السابقة 

تسير كؿ الدالالت كفؽ رؤية شعرية تكاد تككف 

كىذا ناتج عف كعييـ بالفعؿ . كاحدة عند جؿ الشعراء
فاليـ كاحد، كالمصير . ئرم ضد فرنساالثكرم الجزا

 . كالنصر في األخير لصاحب الحؽ. كاحد
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 تمثيل اآلخر في الشعر العبري األندلسي
 أمينة بوكيل

 قسم المغة العربية وآدابيا
 جامعة جيجل

 
 

 
 ممخص

اآلخر في الشعر العبرم األندلسي  مف خبلؿ دراسة الحضكر العربي  يطرح المقاؿ العديد مف األسئمة  حكؿ كيفية تمثيؿ 
إيقاعيا كنتج ىذا الحضكر عف  تأثير الشعر العربي كالثقافة العربية في الشعر العبرم الذم  تجمى  .كأىـ مرجعياتو

مف خبلؿ " العربي"اآلخر ك  الشاعر الييكدم بيف عبلقةالإشكالية  سنعالج المفاىيـ كفي ضكء ىذه  .كمكضكعيا كشكميا
 . نصكص شعرية إلسماعيؿ بف نغرلة كييكدا ىاليفي  تحميؿ المرجعيات التي تغذم مخيمة المبدع ككيفية تمثيميا في

 
 .األندلس، العبرية، الييود، العرب:  الكممات المفاتيح

 
 
 

 
Résumé   
L'article pose plusieurs questions sur la représentation de  « l'Autre » dans la poésie 

hébraïque andalouse, à travers une étude de la présence arabe et ses référents dans la poésie 

hébraïque en Andalousie. Cette présence est le résultat de l'influence de la poésie arabe et sa 

culture qui se manifeste au niveau rythmique et thématique. 
 
Mot clés : Andalousie, hébreu, juifs, arabes. 

 
 

 
 
 
Abstract  

The article raises questions about the representation of the Other in Hebrew andalou poetry 

through a study of the Arab presence and references in the Hebrew poetry in Andalusia. This 

presence is the result of influence of Arabic poetry and Arabic culture, that occur at several 

levels as the rhythmic and thematic levels. In light of these concepts we will approach the 

problem of the relation of the Jewish poet with the Other who appears in "Arabic" and that 

through analyzing the referents that nourish the imagination of the creator, without forgetting 

its representation in the poetic text. Finally we will analyse the poetry of Ismaël Ben 

Nagrellah et Juda Halivy . 
 

Keywords : Andalusia, Hebrew, Jews, Arabs. 
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 :مقدمة
يعتبر العصر األندلسي العصر الذىبي لمثقافة 
الييكدية كاألدب العبرم الذم عرؼ ذركة ازدىاره مف 

تغيرت   خبلؿ إعادة إحياء المغة العبرية التي
كظيفتيا مف لغة الطقكس كالشعائر إلى لغة إبداع 

 .الحضارية الجديدة لتكاكب الحياة
كلـ يتحقؽ ذلؾ لكال احتكاؾ األدباء الييكد 
بالثقافة العربية حيث أقبمكا عمى تعمـ المغة العربية 

فأٌلفكا بالمغة العربية حتى في  كتذكؽ الشعر العربي،
عمـك الشريعة الييكدية، ككاف ىذا التفاعؿ الثقافي 
في إطار التأثير العربي الذم تسرب إلى الشعر 

رم ليغير البنية اإليقاعية لمشعر العبرم عف العب
الذم اقتبس بحكر الشعر  (1)"دكناش بف لبرط"طريؽ 
كىذه خطكة ىامة فتحت أبكاب اإلبداع  العربي،

العربي كجعمت لمشعر العبرم ميزانا خاصا يمتـز مف 
خبللو الشاعر الييكدم في تأليؼ شعره بأكزاف 

 .عربية
كرغـ ىذا التأثير الجمي كاالحتكاؾ المباشر لـ 
يبرز اآلخر العربي بشكؿ كبير في المتف الشعرم 
العبرم بؿ اقتصر عمى إشارات ذات دالالت كثيفة 
تحتاج إلى الرصد كالتأكيؿ مف خبلؿ مساءلة 
الخطاب الشعرم لما ينطكم عميو مف تحيزات 

م ثقافية، فكيؼ تمثؿ اآلخر العربي في الشعر العبر 
 األندلسي ؟ 

 :مرجعيات تمثيل اآلخر في األدب العبري القديم/ 1
تعبر النصكص األدبية عف تخيبلت كأنساؽ 
ثقافية لمجتمع ما، فمف خبلؿ النص تتجمى اليكية 
كمككناتيا المختمفة في ضكء عبلقتيا مع اآلخر 
جراء عبلقات القكة كالييمنة أك االستعمار أك 
التعايش باعتبار اآلخر مختمفا  يظير مف خبلؿ 
ا تمثيؿ اجتماعي قد يككف مفترضا كمتكىما أك حقيقي

ناتجا عف تجربة حقيقية كال يككف ذلؾ إال عبر 
 .مقابمة اآلخر مع الذات

كىذا في صمب مسألة اآلخرية ك إشكاليات 
اليكية كاالختبلؼ مف خبلؿ تمثيميا في النص 

فالتمثيؿ ىك الذم يصنع ليذه الجماعة "األدبي، ليذا 
"  اليكية السردية"معادال لما يسميو بكؿ ريككر 

بالمعنى المسرحي، تعني أف لمجماعة أف تمثؿ 
تتقمص الدكر كتتصدر المشيد كتفرض حضكرؾ 
عمى اآلخريف، كأف تمثؿ بالمعنى النيابي، ىك أف 

 .  (2)" تتحمؿ مسؤكلية النطؽ بالنيابة عف اآلخريف
كتعد عممية التمثيؿ عممية معقدة تسيـ في 
تشكميا الظركؼ التاريخية كيحركيا األنساؽ الثقافية، 

ؾ إال عمى مستكل كاعي كمتقدـ كليذا كال يتسـ ذل
فعممية تمثيؿ اآلخر ليست متاحة ألم ثقافة كانت 
إال إذا بمغت درجة مف التقدـ مف خبلؿ الغمبة عمى 
المستكل السياسي كالتحضر عمى المستكل 

 .(3)الثقافي
لكف، ال يمكف تعميـ ىذا الرأم عند دراستنا 

مكف األدب العبرم األندلسي، فرغـ أف الييكد يشك
أقمية في مجتمع ذم أغمبية مسممة فقد حضر اآلخر 
ف كاف ىذا الحضكر ضبابيا  في المتف الشعرم، كا 
كمحدكدا، كىك جزء مف كضعية اآلخر المغاير في 
الثقافة الييكدية، الذم يتأسس عمى عزلة اإلنساف 
الييكدم كغربتو الدائمة بيف البشر، مف خبلؿ التأكيد 

ه مف األمـ األخرل عمى انفصاؿ الييكدم عف غير 
رغـ اتساع رقعة احتكاؾ الييكدم باألمـ األخرل 

 .(4)تاريخيا
" المرجعيات "كتتحكـ في ىذا المكقؼ مف اآلخر 

التي ىي عبارة عف مجمكعة خمفيات تتشكؿ في فترة 
تاريخية معينة، كبالنسبة إلى الييكد األندلس فإنو 
يكجد مرجعيتاف حددتا طبيعة صكرة اآلخر في المتف 

 :الشعرم
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 :المرجعية الدينية/1
عززت بعض المفاىيـ الدينية صكرة اآلخر في 
الثقافة الييكدية رغـ تعايش كاندماج الييكد مع العديد 

 -البابميكف) مف األمـ لفترات تاريخية مختمفة 
 -الركماف -العرب-الكنعانيكف -الفينيقيكف
فقد ظمت الديانة الييكدية منغمقة عمى  ،...(القكطيكف

يا خاصة خبلؿ األزمات التي مر بيا التاريخ نفس
الييكدم  التي تكررت عبر مراحؿ تاريخية مختمفة، 
فتبمكرت مفاىيـ العزلة كتحكلت إلى محكر أساسي 
في الشريعة الييكدية، تشتؽ منيا باقي المفاىيـ 

" االختيار "الدينية األخرل التي تتجمى في مفيـك 
بقية البشر  مف خبلؿ شعكر الييكدم بأفضميتو عمى

شعب ا "مف غير الييكد كذلؾ مف خبلؿ مصطمح 
كليذا يكجد ألفاظ عديدة في الييكدية تطمؽ "  المختار

التي تعني األجانب " גווים"عمى غير ييكدم مثؿ 
كاألغراب، كيعمؽ الشعكر بالعزلة التي احتمت حيزا 
ىاما في األدب العبرم القديـ كأصبحت تكٌكف معجما 

ككفؽ ىذه المفاىيـ تعامؿ الييكدم مع ، (5)خاصا بيا
اآلخر، رغـ احتكاكو في عدة مياديف، بشيء مف 
الحذر كالتكجس كاضعا  في ذلؾ حدكدا تمنعو مف 

 .االندماج  في المجتمعات األخرل
 :المرجعية التاريخية/ 2

كيقصد بيا العبلقة القديمة القائمة بيف الييكد 
لييكد كالعرب السيما في العصر الجاىمي، عاش ا

في شبو الجزيرة العربية منتظميف في شكؿ قبائؿ 
كبطكف كأفخاذ مثؿ العرب، كأكبر تجمع ييكدم كاف 
بيثرب لمكقعيا االستراتيجي التجارم، يعيش بيا عدة 

بنك "قبائؿ شييرة، يتكزعكف حسب نشاطاتيـ مثؿ 
" بنك قريظة"الذيف كانكا مف الكينة، أما " ىاركف

يحترفكف " بني قينقاع"كفكانكا يعممكف بالزراعة، 
بعض الميف التي كانت في ذلؾ الكقت كالصباغة 

 .(6)كالحدادة كالتجارة

اندمج الييكد في البيئة العربية إلى درجة أف 
المغة العربية كانت لغتيـ، فبرز العديد مف الشعراء 
الييكد، كأسيب األصفياني في ذكر أخبارىـ 

بؿ بف السمك بؿ بف عاديا كالسمك : كأشعارىـ مثؿ
عريض كأخكة سعيد بف عريض كالربيع بف أبي 

 .(7)الحقيؽ ككعب بف األشرؼ كالشاعرة سارة القرظية
اتخذت العبلقات العربية العبرية شكبل مف أشكاؿ 
الصراع مع مجيء اإلسبلـ، حيث عارض الييكد 
بشدة الديف اإلسبلمي ألنو ييدد كجكدىـ االقتصادم 

جرة الرسكؿ كالديني، كتصاعد ىذا الصراع مع ى
مف مكة إلى يثرب التي ( صمى ا عميو كسمـ)

كانت تمثؿ مركزا اقتصاديا ىاما لمييكد كمع  اعتناؽ 
عبد ا بف "بعض الييكد الديف اإلسبلمي  مثؿ 

الذم كاف حبرا ييكديا كبيرا كقاتؿ إلى جانب " سبلـ
المسمميف  بعد إسبلمو، ك بدأ ىذا الصراع في 

ر كتشكيؾ كاتياـ الرسكؿ البداية عمى شكؿ إنكا
الكجكد " غزكة خيبر"كمضايقة المسمميف  كأنيت 
 .(8)الييكدم في شبو الجزيرة العربية

مع إدراؾ الييكد مدل انتشار اإلسبلـ كتأسيس 
اإلمبراطكرية اإلسبلمية عمى رقعة كاسعة، انضكل 

الذم يحدد كاجبات كحقكؽ " أىؿ الذمة"الييكد ضمف 
 .ع اإلسبلمي غير المسمميف في المجتم

اتسعت عبلقة الييكد بالمسمميف في األندلس لما 
تكفره ىذه البيئة مف حرية كفرص استغميا الييكد في 

إسماعيؿ )االرتقاء فمنيـ مف كاف كزيرا في القصر 
، كليذا ازدىرت الثقافة الييكدية بعد عيكد (بف نغريمة

السبات كانبعثت المغة العبرية مف جديد كلكف ىذه 
الجيدة لـ تمنع مف كجكد صراع خفي كنو الكضعية 

الييكد لمعرب الذم تحركو المنافسة  كالخكؼ، كليذا 
لجئكا إلى تحصيف ىكيتيـ خكفا مف الذكباف خاصة 
كأف العديد مف الييكد اعتنقكا اإلسبلـ أك تعٌربكا تماما 
لدرجة ال يمكف التفريؽ بيف الييكدم كالعربي، كؿ 
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لعربي عكسيا ىذا أسيـ في تشكيؿ صكرة حكؿ ا
 . المتف الشعرم العبرم

في شعر اسماعيل بن " العربي"صورة اآلخر /  2
 :نغريمة

عاش إسماعيؿ بف يكسؼ بف نغريمة  بيف 
، كلد بقرطبة بأسرة غنية، أتقف (ـ1055 -ـ 993)

ىاجر إلى مالقا بعد  ،العبرية كالعربية كالبلتينية
كصكؿ المرابطيف إلى قرطبة، كىناؾ فتح حانكت 

بخدمتو بعدما الحظ " حبكس"تكابؿ ثـ ألحقو الممؾ 
براعتو في الكتابة بأسمكب عربي جزيؿ فعمؿ ككاتب 
ثـ مساعد لمكزير أبي العباس، كبعد أف أيد باديس 
في معركتو ضد أخيو عمى العرش، كافأه الممؾ 

التي تعني " ىانجيد"يرا ليذا سمي الجديد كعينو كز 
 .(9)"األمير"بالعبرية 

كعرؼ عف إسماعيؿ عنايتو الشديدة باألدب 
العربي إذ كاف يممؾ مكتبة ضخمة تضـ عيكف 

الشعر العربي، كما ربى إبنو يكسؼ عمى تذكؽ 
الشعر العربي حيث كاف يبعث البنو عندما يشارؾ 

أف  في المعارؾ ديكاف الشعر العربي ناصحا إياه
 .(10)يدرسو بإمعاف

كتميز شعره بتنكع المكاضيع، حيث طرؽ فنكف 
الشعر العبرم التقميدية مثؿ الشعر الديني كاألدعية 
كاالبتياالت مقمدا  نصكص التكراة حيث سمى ىذه 

ابف المزامير، ابف األمثاؿ، ابف الجامعة، : األشعار
ثاني عمى أمثاؿ كيحتكم األكؿ عمى صمكات كال

حكمية تعميمية، كالثالث ذك طابع فمسفي في المقابؿ 
جاء شعره غير الديني مطعـ بفنكف جديدة اقتبسيا 
مف الشعر العربي كالشعر القصصي كالخمريات 

، ككصؼ المعارؾ، كأشير قصائده في (11)كالزىريات
التي " النصر بالقرب من لورقا"المكف األخير قصيدة 

:  األبيات اخترنا منيا ىذه

 
לורקה יד  על הנצחון  

 מבשרת יונה שלח
 אל קטנה באגרת

 ברחה כבר כי דע בני
 הרים עלי ונפוצה

 מי צן כמו ובדרכים
 באובתה חזרה ולא

 להמידם בלכתנו
 איש והרגו ונהרגו
 קוו מאשר ובושו

  גנב כמו והובישו
  את פניהם על ועטו
  בקבעת בוז ושתו

  עיני שתי אורו ואז
 לבב בטוב אזיר ואני
  ביתי בתוך ששון וקול

 ומשגבי סלעי לך
 

 מספרת אינה אם 
 מחוברת כנפיה

 ררת מא קנים עדת
 מסערת חלקה כמץ
 מפןזרת רועה בלי

 משערת היתה אשר
 באשמרת ברחו אזי

  במעברת לרעהו
  מסוגרת חומה בעיר
 במחתרת נמצא אשר

 כאדרת כלמתם
 משכרת כוס מצו

 שחרחרת ואויבתי
 מדברת קינים והיא
 ממררת ההכי והיא

נזמרת נפשי לך
(12)
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 النصر بالقرب من لوركا 
مامة مػػػػػػبشرةػػػػأرسٍؿ ح  

 برسػػػػػػػػػػالة صغيػػػػػػػػػػػرة
اعمـ يا بػػني أنو ىػػػػػػػػػربت...  

 فتبعثػػػػػرت بيػػػف الجبػػػػػػاؿ
 كانتشػػػػرت في الطرقػػػػػػات
 لـ تػػػػر أعداءىا

ذىبنػػػػػا إلبادتيػـػكعندمػػػػػػا   
 فقتمكا كقتػػػػػؿ كؿ كاحػػػػػد
 فخابػػػػت بمالػػػػػيـ في تػمؾ
 كخجمػػػػػػػكا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػص
 كاكتسػػػػػػػػػت كجكىػػػػػػػػػػيـ
 كتجرعػػػػػػكا مف كأس الػػػػذؿ
 كأنا أشػػػػػػػػػدك بقمب جػػػذالف
 كبيتػػػػػي يمكج بالفػػػػػػػػػػرحة

ػرم كحصػػػػػػنيلؾ صخػػػػ  
 
 

 

 كلك كانت غيػػػػػر متكمػػػػػػػمة
 في جناحيػػػػػػػػػا مربكطػػػػػة
 جماعة مف األعداء الممعكنة
 كػعصػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػأكػػػػكؿ
 كأغنػػػػػػػاـ ببل راع مشتتػػػة
 كما كػػػػػػػانت متكقعػػػػػػػػػػػػػة
 ىربػػكا عند الػػػػػيزيػػػػػػػػػػػع

يـ في القنطرةمنيـػ صػػػػاحب  
 المدينة المحصنػػػة ك المغمقػػة
 كجػػػػػػػد في مخبػػػػػػػػػػػػػػػػئو
 لكف الخػػػػزم كالعػػػار
 كاحتسػػػػكه كأسا مػػػػػػػسكرة
 كىـ يصرخكف نائحيػػػػف
 كىـ يبكػػػػػػػػػػكف بمػػػػػػػرارة
 لؾ نػفسػػػػػػي مترنمػػػػػػػػػػة
 
 

تأتي ىذه القصيدة في سياؽ كصؼ إحدل 
بف نغريمة عند مرافقتو ألمير االمعارؾ التي شيدىا 

غرناطة، كىك فف مشيكر في الشعر األندلسي الذم 
 .يتناكؿ المعارؾ بتفاصيميا كييمؿ النتصاراتيا

كقد جاءت ىذه القصيدة عمى شكؿ رسالة إلى  
 :كلده يكسؼ كيمكف أف نقسميا إلى ثبلثة أقساـ ىي

عرض فييا الرسالة كاصفا أحكاؿ : المقدمة -أ 
 .متمقييا

 .كصؼ األحداث كالمعارؾ كىزيمة األعداء -ب 
حيث ختـ قصيدتو بأدعية كنصائح : الخاتمة -ج 

 .البنو يكسؼ

مف القراءة األكلى نممح الحضكر المكثؼ 
عمى غرار الشعراء -لمعبارات المقتبسة مف التكراة 

كىذا أمر  -العرب المتأثريف بببلغة القراف الكريـ
طبيعي فممشاعر عدة مؤلفات في الشريعة الييكدية 

 :كمف األمثمة عمى ذلؾ
واحتسوه كأسا  وتجرعوا الذل في كأس "-
يستخدـ السكر في التكراة استخداما مجازيا : "مسكرة

لمداللة عمى العقاب الشديد كاليزيمة النكراء كما كرد 
ألنو ىكذا قال لي الرب إلو ": في سفر المزامير

. ..."إسرائيل خد كاس خمر ىذا السخط من يدي
 .25:15 إرميا 
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 ":عمى يدك مربوطة واجعميا تعويذة"-
: الشطر األخير مقتبس مف عبارة سفر التثنية

الربط عمى  .6:8التثنية  ؛"واربطيا عالمة عمى يدك"
اليد لمداللة عمى شدة المحافظة عمى الرسالة 

 .كصكنيا
ىذه  ":مترنمةلك صخري وحصني   لك نفسي "-

الرب ": العبارة مقتبسة بشكؿ مباشر مف المزامير
 .18:2مزمكر . "صخرتي وحصني ومنقذي

في المقابؿ نجد عبارة مقتبسة مف القراف الكريـ 
مف قكلو  "وتبعثرت عمى الجبال كعصف مأكول": في

 "فجعميم كعصف مأكول": تعالى في سكرة الفيؿ
الشعر العربي ، أما تأثير . .05سكرة الفيؿ، اآلية 

فيتمثؿ في شكؿ القصيدة المقسـ إلى أبيات كأشطر، 
ككما رأينا سابقا إف ىذا الشكؿ لـ يكف مكجكدا مف 

كما نجد التصريع . قبؿ؛ إضافة إلى القافية المكحدة
 :في البيت األكؿ

 

 שלח יונה מבשרת
  

 אם אינה מספרת
 

لكف إذا تفحصنا القصيدة بعيف مقارنة بحثا عف 
صكرة اآلخر نجد عمى العمـك  أف عبلقة األنا 

مف خبلؿ " التشكيو"باآلخر قد تككف مبنية عمى 
سيطرة الذات المبدعة كشعكرىا بالتفكؽ، كغالبا ما 
تعززىا عبلقات عدائية مع اآلخر عبر التاريخ 

آلخر المشترؾ مما يؤدم إلى تشكيؿ صكرة سمبية ل
كبالتالي لف يسمع صكت ىذا اآلخر كلف تتاح لو 
حؽ التعبير عف ذاتو ليبرز بشكؿ أدنى،كينتج ىذا 

 .  (13)التمثيؿ عف العبلقات المتكترة  كالصراعات
كتككف كظيفة اآلخر في ىذه الحالة إثارة مشاعر 
العداء  كاالحتقار اتجاه اآلخر مقابؿ مشاعر الكالء 

،لتتحكؿ الصكرة إلى كسيمة مف كاالعتزاز بالذات 
 .(14)كسائؿ التعبئة النفسية ضد اآلخر العدك

كتتجسد ىذه الرؤية بكضكح في أبيات ابف نغريمة 
حيث نجد ذات الشاعر بارزة في حيف ال يرد اسـ 
لمجيش أك المممكة التي يحارب باسميا الشاعر 
لنممح بعض المبلمح السمبية لآلخر كالجبف كالخكؼ 

كىذه تحيمنا إلى كجكد صراع ضمني كخفي، كالفرار 
كأمير إشبيمية  " باديس"فالصراع ليس فقط بيف األمير 

، بؿ ىك صراع بيف الييكد كمسممي "ابف عباس"
، ك أضفى الشاعر عمى ىذا الصراع (15)األندلس

طابعا مقدسا مف خبلؿ ىذا الحشد اليائؿ مف 
حظة العبارات المقتبسة مف التكراة ك تتكرر ىذه المبل

مع القصائد األخرل لمشاعر إسماعيؿ بف نغريمة 
التي تناكلت كصؼ المعارؾ التي كقعت مع العامرية 

 .(16)كمعارؾ األمير باديس مع أخيو( 1038)
اآلخر في ضوء صراع األماكن في شعر ييودا /3

 :ىاليفي
ارتبط الشعر منذ القدـ بالبيئة التي أنتجتو 

ك بعد مف فالمكاف ليس معطى خارجيا فقط بؿ ى
أبعاد النص الشعرم حيث يعكس أفكارى كمشاعرى 

 .الشاعر اتجاه مكاف ما
كيبلمس المكاف عبلقة األنا المتمثمة في ذات 
الشاعر كاآلخر كيعكس تفاصيؿ كحيثيات ىذه 
المسألة، فعندما يحضر المكاف في الشعر فيك يدؿ 
عمى عبلقة الشاعر بيذا المكاف في الشعر فيك يدؿ 

الشاعر  بيذا المكاف  كيرمز في الكقت عمى عبلقة  
نفسو إلى اآلخر المختمؼ يعبر عف رؤية الشاعر 
لآلخر مف خبلؿ المكاف إذا كاف في انسجاـ أك في 
تنافر، فبل يتمثؿ اآلخر في األشخاص فقط  بؿ قد 
يتجسد في رمز مف رمكز ثقافة اآلخر، أك قد يتجسد 

مف  في المكاف اآلخر الذم يبرز في الشعر، كيمكف
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خبللو تحديد مكقؼ الشاعر مف اآلخر مف خبلؿ 
يمثمو مف دالالت تتجمى في المتف  رؤيتو لممكاف كما

الشعرم، كىذا ما سنحاكؿ أف نستخرجو في مقطكعة 
ىك أشير شعراء الييكد  الذم " ييكدا ىاليفي"

ـ، عاش حياتو 1075باألندلس، كلد بطميطمة سنة 
مصر متنقبل بيف مختمؼ المدف األندلسية ك 

كتاب الحجج كالدليؿ في "أشير مؤلفاتو . كفمسطيف
 .(17)"نصر الديف الذليؿ

إلنتاجو الغزير، شغؼ " أمير الشعراء"لقب 
فأنشد . بالشعر العربي محاكيا أساليبو كمكاضيعو

الشعر الديني كغير الديني كلكنو أشتير أكثر في  
ىذا األخير، حيث أنشد في الحب كالزىريات 

لصداقة، كجمعت أشعاره في ككصؼ الطبيعة كا
بعنكاف " BREDY"مجمكعة شعرية  نشرىا 

(Anthologie of Hebrew Poetry)
(18). 

، "بشعر الشتات كالحنيف"كما عيرؼ ييكدا ىاليفي 
 :التي يقكؿ فييا" قمبي في المشرؽ"كأشير قصائده 

 

 ַמֲעָרב ְבסֹוף ְוָאנִֹכי ְבִמזְָרח ִלִבי
 ְבעֹוד, ָוֱאָסַרי נְָדַרי ֲאַשֵלם ֵאיָכה
 ְכמֹו, ְסָפַרד טּוב ָכל ֲעזֹב ְבֵעינַי יֵַקל
 

 

 ؟יֱֶעָרב ְוֵאיְך אַֹכל ֲאֶשר ֵאת ֶאְטֲעָמה ֵאיְך
 ؟ֲעָרב ְבֶכֶבל ַוֲאנִי ֱאדֹום ְבֶחֶבל ִצּיֹון
נֱֶחָרב ְדִביר ַעְפרֹות ְראֹות ְבֵעינַי יֵַקר

(19)! 
 

 :الترجمة
 قمبي في الشرؽ كأنا مقيـ في الغرب
 كيػػؼ أفي بنذكرم كأقـك بكاجباتي
 ييكف بعػيني كؿ طيب بأرض األنػدلس

 

 

 فكيؼ أتذكؽ طعـ الحياة كيمذ لي العيش
 كصييكف سبية المسيح كأنا أسير العرب
 كما يػعز بعيني رؤيػة غبػػار الييكؿ

 
 :الرحماف الداخؿ قائبلبمجرد قراءة ىذه األبيات نستحضر مباشرة أبيات عبد 

 أييا الــــراكُب الميمُم أرضي
 إن جسمي كما تـــراه بأرض
 ُقدٍّر البيــُن بيننا فـافَترقَنــا

 قد قضـى الدىر بالــفراق عمينا

 

 اقَر مّني بعض السالم لبعضي
 وفـؤادي ومــــالكيو بأرض
 وطوي البيُن عن جفوني ُغمضي

 (20)فعسى باجتماعنـا سوف يْقضي
تتناكؿ المقطكعتاف مكضكع الحنيف كىك مكضكع شائع في الشعر األندلسي كقد يككف لمقطكعة عبد الرحمف 

 :الداخؿ تأثير عمى مقطكعة ىاليفي السيما في البيت األكؿ
 فكيف أتذوق طعم الحياة وّيمذ لي العيش  قمبي في الشرق وأنا مقيم في الغرب

 :مع بيت عبد الرحماف الداخؿ
 تراه بأرض إن جسمي كما

 
 

 وفؤادي ومــالكيو بأرض
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أما مف ناحية الشكؿ نسجؿ تأثيرا عربيا يبرز في البنية اإليقاعية، فمف المعركؼ أف دكناش بف لبرط مف خبلؿ 
، كنجد ففي ىذه (21)إيجاد مقابؿ لمكتد كالسبب في المغة العبرية كىما كحدتاف أساسيتاف في تككيف الكزف العربي

 :المككف مف التفعيبلت اآلتية ( מתפשט)البسيطالمقطكعة البحر 
 פועלים מתפעולים פועלים מתפעולים

 
 متبـعوليم بوعـميم مبتعوليم بوعميم

 

 

פועלים מתפעולים פועלים מתפעולים
(22) 

 
 متبـعوليم بوعـميم مبتعوليم بوعميم

 
كيبرز في المقطكعة صراع بيف مكانيف ىما 

، ككأنو يقابؿ بيف االثنيف، مفضبل (23)كالغربالشرؽ 
رغـ طيب ( األندلس)عمى الغرب ( صييكف)الشرؽ 

العيش، كليذا التفضيؿ دكافع دينية كجذكر أسطكرية 
كثيرا ما كردت ألفاظ الغربة كالتغريب كالتيو بصكرة )

في حيف نجد أف عبلقة عبد ( مكثفة في العيد القديـ
قة ماض كحنيف الرحمف الداخؿ بالشرؽ ىي عبل

كىي عبلقة مممكسة لما لمشاعر مف ذكريات حقيقية 
 .تجعمو مشدكدا لمشرؽ 

كيعزز ىذه الرؤية  مجمكعة مف الثنائيات 
: المتناقضة دالليا تتكزع عمى قطبيف متصارعيف 

يتمثؿ القطب األكؿ في األنا التي تتجمى في القدس 
 كاليكية الييكدية كيستمد مفرداتو مف التكراة مقابؿ
القطب الثاني الذم يتمثؿ في اآلخر حيث يتجمى في 
األندلس كالعرب ، كيمكف تمثيؿ ذلؾ مف خبلؿ 

 :المقاببلت اآلتية

 الشرؽ  الغرب
 القدس األندلس

 (قمبي بالشرؽ)حضكر ركحي (أنا مقيـ)حضكر جسدم
 (الييكؿ)المقدس (طيب)المدنس

 مصدر ديني أسطكرم مصدر تاريخي مممكس 
 

 :الخاتـــمة
تعتبر األندلس فضاء تاريخيا شيد بركز العديد 
مف التصكرات كالتمثيبلت لآلخر المختمؼ بفعؿ تنكع 
المجتمع األندلسي، فشكمت العكامؿ التاريخية 
كاالجتماعية  كتبايف األنساؽ الثقافية صكرا جماعية 

في الشعر العبرم  ذىنية تجمت بعض مبلمحيا
األندلسي، حيث عكس المتف الشعرم العبرم 
أيديكلكجية الشاعر الييكدم الذم يكجيو الصراع 
الييكدم اإلسبلمي حيث بينت بجبلء صكرة اآلخر 

مشكشة كمشكىة تحيؿ عمى أف المخياؿ الييكدم 
قد أنتج  كبرزت ىذه الصكرة في قصيدة ابف نغريمة،

التراث الديني صكرا دكنية لآلخر مستمدة مف 
الييكدم الذم يرل في الييكدم غريبا أينما كاف 
كاآلخر المختمؼ ضاال عف الطريؽ الصحيح  لكف 
في المقابؿ كجدنا الشاعر الييكدم يكظؼ تقنيات 
شكمية عربية خاصة بالقصيدة العربية مف كزف 
كقافية كصكر فنية كىذا يدؿ عمى االعتراؼ الضمني 

 .اباآلخر المتفكؽ أدبيا كفني
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 االلتزام وأبعاده الحجاجية في الشعر السياسي األموي
 السبتي سمطاني

 قسم المغة العربية وأدابيا
 جامعة الطارف

 
 

 ممخص
 الذم االلتزاـ لطبيعة تبعا منطقية، عقمية كأخرل لغكية كسائؿ بيف األمكم الشعر في الحجاجي الخطاب كسائؿ تعٌددت 

 ما منيا متعٌددة، حجاجية أبعادا ٌاتخذ فقد ،(الخبلفة ) السٌمطة عمى المتصارعة السياسية التيارات شعراء مف شاعر كؿٌ  تبناه
 األبعاد في لمبحث المقاؿ ىذا يأتي ذلؾ عمى كبناء القبمية، العصبية مف مستمدٌ  ىك ما كمنيا الٌديف، مف مستمدٌ  ىك

 .خاصة المذىبي السياسي كالشعر عامة، األمكم الشعر في لبللتزاـ الحجاجية
 

 .قبمي تعصب خطاب، حجاج، التزام، أموي، شعر  :المفاتيح الكممات
 

 
 

  
Résumé 

Les caractéristiques du discours argumentatif dans la poésie omeyyade sont multiples. 

Certains de ces aspects sont purement linguistiques, alors que d’autres   sont d’ordre logique, 

en fonction de l’engagement de chacun des poètes politiquement dans la lutte pour le pouvoir    

( le califat).Cet écrit traite les influences majeures  dans la poésie omeyyade engagée, à 

savoir la religion ou le clanisme tribal; et tente de faire la lumière sur l’aspect argumentatif 

de l’engagement dans la poésie omeyyade en général  et la poésie confessionnelle et politique 
en particulier. 

 

Mots clés: Poésie omeyyade, engagement, argumentation, discours, açabiya. 

 

 

 

 

  

Abstract        
The features of the argumentative discourse in Umayyad poetry are numerous.  Some of them 

are linguistic features while others are based on the commitment of each of the poets involved 

in the political struggle for power. Committed Umayyad poetry has taken various aspects. 

The two major influences are those based on religion or tribalism. This writing deals with 

these influences and attempts to shed light on the aspects of the argumentative engagement in 

Umayyad poetry in general and religious and political poetry in particular.                                                                                       

      

Keywords: Poetry Umayyad, commitment, argumentation discourse, tribalism. 
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 توطئة
ياسي في الشعر ؿ الصراع المذىبي كالسٌ شكٌ 
أحد أبرز مبلمح الخطاب الشعرم في عصر  األمكم

إف  –ع الخارطة السياسية بني أمية، كذلؾ تبعا لتكزٌ 
ار سياسي ىدفو إلى أكثر مف تيٌ  –جاز التعبير 

األكؿ كاألخير تكٌلي زماـ السمطة كاالستحكاذ عمييا 
، فكاف  بشٌتى الكسائؿ، كبالمقابؿ محاربة كؿٌ  الخصـك

 طة الفعمية الحاكمةتيار أمكم يمثؿ السم دى جً أف كي 
، كتيارات سياسية كفكرية مناىضة كمعارضة كيكالييا
ممثمة في التيار   ،كتضعؼ أحيانا حيناتقكل 

 .الشيعي كالتيار الخارجي، كالحزب الزبيرم
أحد  -في بعده السياسي  -لقد شكؿ االلتزاـ 

أبرز تجميات الخطاب الشعرم األمكم عند مختمؼ 
سة عمى الخبلفة، سكاء عبر التيارات السياسية المتناف

تيمات المدح السياسي أك اليجاء السياسي أك الرثاء 
 .ماتالسياسي أك غيره مف التي

لئلجابة عف التساؤالت  قاؿالم اأتي ىذيكعميو 
عر ت أبعاد االلتزاـ في الشٌ تجمٌ  إلى أم حدٌ : تيةاآل
ياسي األمكم؟ كما ىي حدكد ىذا االلتزاـ؟ كما السٌ 

فيـ تجمت أبرز تيمات ىذا ك عتو؟ ىي مقكماتو كطبي
      االلتزاـ ؟

 :مفيوم االلتزام -1
 :االلتزام لغة-  أ

 وي مى زى ا ، كالى كمن زي ا كلي من زٍ لى  وي مي زً مٍ الشيء يى  ـى زً لى "  -
يمـز  ةه مى ا، كرجؿ ليزى وي مى زى تى إٌياه فالٍ  وي مى زى لٍ ا ، كأىامن زى لً كى  ةن مى زى بلى مي 

مف غير  وي مى زً لى : التـز الشيء "ك (1)."الشيء فبل يفارقو
ىك اعتبار الكاتب فٌنو كسيمة  كااللتزاـ  (2)".أف يفارقو

لخدمة فكرة معٌينة عف اإلنساف، ال لمجٌرد تسمية 
 (3")غرضيا الكحيد المتعة كالجماؿ

 :االلتزام اصطالحا- ب
  Paul Sartre-Jeanرسارت يرل جاف بكؿ- 

 االلتزاـ مسؤكلية الكاتب تجاه الفئات المضطيدة، أفٌ 

لمضطيديف إذا لـ يكف الحميؼ اإٌنو متكاطت مع  "
 أٌما محمد مصايؼ فيحدد -  (4)" .يـالطبيعي ل

البيئة التي ينتمي إلييا  بناءن عمى مفيـك االلتزاـ
مجرد الدعكة شيء أعمؽ بكثير مف إٌنو "  األديب،

بؿ إٌف االلتزاـ منكط بالبيئة  ،لقضية إيديكلكجية معينة
 .(5)" .التي يعيش فييا المؤلؼ

 :مفيوم الحجاج  -2 
 :الحجاج لغة  - أ

ا، كالحجة البرىاف اجن وي، ًحجى اجى ٍجتيوي، أيحى اجى كقاؿ ، حى
إنما سميت حجة ألنيا تيحىجُّ أم تقصد، : " األزىرم

لييا اجي الفي ك   (6) ".ألف القصد ليا كا  مساف الًحجى
 ، جى اجى ةي مصدراف لفعؿ حى اىج  جُّ ك كالمحي . القصد: الحى

ةي  ةي ما دفع بو : البرىاف، كقيؿ: كالحيج  الحيج 
 .(7)الخصـ

 :الحجاج اصطالحا- ب
الحجػػػػػاج العػػػػػادم بػػػػػيف   ducrot يفػػػػػرؽ ديكػػػػػرك

كالحجػػػػاج الفنػػػػي أك االصػػػػطبلحي، فنجػػػػاح الحجػػػػاج 
يتكقؼ بالدرجة األكلى عمػى مػدل انسػجامو مػع الفني 

المتمقػػػي، كمػػػدل قػػػدرة األدكات الحجاجيػػػة المسػػػتخدمة 
" بيرلمػػاف "كتطمػػؽ لفظػػة الحجػػاج عنػػد  .(8)فػػي إقناعػػو

عمى ذلؾ "   tytica "و" perleman "  "تيتكاه" ك
العمػػػـ الػػػذم يػػػدرس تقنيػػػات الخطػػػاب التػػػي تػػػؤدم فػػػي 
النيايػػػػة إلػػػػى تسػػػػميـ الػػػػذىف بمػػػػا يعػػػػرض عميػػػػو مػػػػػف 

 .(9)أطركحات أك تزيد في درجة تسميمو بيا
 :أبعاد االلتزام الحجاجي في الشعر األموي- 3
االلتزام الحجاجي والبعد الديني في الخطاب  -أ

      :الشعري األموي
ؿ البعد الديني أحد ركائز االلتزاـ السياسي شكٌ 

في الخطاب الشعرم األمكم، إذ سعى شعراء 
ية ممدكحييـ مختمؼ التيارات السياسية إلثبات أحقٌ 

كالتي تحكلت في عصر  ،في االستئثار بزماـ السمطة
كم عضكض، يبني أمية مف ممؾ أخركم إلى ممؾ دن
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مى تكريثيا البنو بعدما أقدـ معاكية بف أبي سفياف ع
 .يزيد

كليذا لـ يتردد الشعراء في تكظيؼ النص القربني 
شاعر مف  لخدمة ىذه الغاية، كال نستثني في ىذا أمٌ 

 .الشعراء
و لقد تحكؿ المدح السياسي مف مكضكع ىمٌ 

ٍمقية ةيقمي صفات الخي تعداد الاألكؿ كاألخير   كالخى
شاع  لمممدكح الحميدة لتركيج ا ، إلىبيف الناس تياكا 

دكف إغفاؿ ذكر المحاسف  لمحاسف أخبلقو كمناقبو،
الجسمية مف جماؿ الخمقة كالقكة كاعتداؿ الجسد 

د كسيمة أف المدح تحكؿ مف مجرٌ  :أم كالكضاءة،

ىدفيا إبراز مناقب الممدكح طمعا في مالو أك إعجابا 
ياسية ة السٌ مو، إلى كسيمة غايتيا إضفاء الشرعيٌ بقيٌ 
دعائمو في الحكـ كالدفاع عف تثبيت  ، قصديوعم

حقو في الخبلفة، كدحض حجج خصكمو، كمف ىنا 
تحكؿ مكضكع المدح السياسي إلى شعر يرتبط 

            .(10) بالدعاية كالتركيج لممبادئ
فيذا جرير يقؼ مادحا الخميفة عبد الممؾ بف 
مركاف مؤيدا لحكمو، كال يستنكؼ أف يصبغ عميو 
مف صفات الكماؿ كالجبلؿ، جاعبل المادة الدينية 

 (البسيط) (11):أساسا لمحجاج في شعره حيث يقكؿ

 
 ما قاَم ِلمناِس َأحكــاٌم َوال ُجَمعُ           َلوال الَخميَفُة َوالُقرآُن َيقــَرُءهُ 

 فيما َوليَت َوال َىّياَبـــٌة َوَرعُ        اأَلميُن َأميُن الَمِو ال َسِرفٌ َأنَت 
 ِإذا َتَفرََّقِت اأَلىـــواُء َوالِشَيعُ       َرُك َييدي الَمُو شيَعـَتوُ َأنَت الُمبا

 فينا ُمطاٌع َوَميما ُقمـَت ُمسَتمَتعُ         َفُكل  َأمٍر َعمى ُيمٍن َأَمــرَت ِبوِ 
َمُكميا آَل مَ   َفضاًل َعظيمًا َعمى َمن ديُنُو الِبَدعُ         رواَن ِإنَّ المَــَو َفضَّ

 
 

يرل الشاعر في شخص الخميفة أٌنو عماد لمديف، 
ىذا األمر لـ يكف بمحض الصدفة، إنما ىك  ف  أك 

الذم بثره بالخبلفة،  -كجؿٌ  عزٌ  –بتدبير مف ا 
أمر الخبلفة كفؽ كجية نظر الشاعر فإف  لذلؾ

طالما أف ا  ،فيو نقاشال مجاؿ لمك   ،محسـك فيو
  .الممدكح بالخبلفة ىك مف خٌص 

ثـٌ يعمد إلى إصباغ طابع القداسة عمى صكرة 
فيظيره إماما لممسمميف كمدخؿ طبيعي " الخميفة، 

ألحقيتو في الخبلفة كاالختيار اإلليي لو بالذات 
كال يتكقؼ األمر عند عبد الممؾ بف ليتكلى أمرىا، 

مركاف فحسب، بؿ يمتد ليشمؿ بؿ مركاف 
رة صكرة مغايرة كيضع مقابؿ ىذه الصك  (12)"جميعا

تماما يصكر مف خبلليا خصـك الممدكح 
 ككنيـكيختصر تمؾ الصكرة في  ،كالمعارضيف لو

أىؿ بدعة، كبالتالي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ 
 .أف يككنكا خمفاء  في األرض

أٌما الفرزدؽ، فقد احتج لبني أمية بجعميـ ك 
ئر أصفياء ا، كأٌف ا قد اختارىـ لخبلفتو دكف سا

حاكؿ أف يثبت ك المسمميف، كخٌصيـ بيذه النعمة،  
حٌقيـ في الخبلفة معتمدا االحتجاج المنطقي الذم 
ينطمؽ مف ككف بخر خميفة أجمعت عميو األمة ىك 

كفي ذلؾ . عثماف ابف عفاف األمكم األصؿ كالمنشأ
 (البسيط )  (13):يقكؿ
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ــَوُ   َوَصاِحُب المَِّو ِفيَيا َغْيُر َمْغُموبِ             َفاأَلْرُض ِلمَِّو َوالََّىا َخِميَفتـ
 َكذَّاُب َمكََّة ِمْن َمْكٍر َوَتْخــِريِب        الِذي َقْد َكاَن َقاَم ِبوِ َبْعَد الَفَساِد 

 َأْشَراَفُيْم َبْيَن َمْقُتوٍل َوَمْحـُروِب       َنٍة َعْمَياَء َقْد َتَرَكتْ َوالنَّاُس ِفي ِفتْ 
 مـْكُروِب  َوالمَُّو َيْسَمُع َدْعَوى ُكلٍّ          َدُعوا َيْسَتْخِمِف الرَّْحَمـُن َخْيَرُىمُ 
 َبْعَد اْخِتاَلٍف َوَصْدِع َغْيَر َمْشُعوِب          َفَأْصَبَح المَُّوَ ولَّى اأَلْمَر َخْيُرُىمُ 

  
فيـ  ،و رأل في بني أمية األحؽ بأمر الخبلفة، كأف ا اصطفاىـ لياأٌما األخطؿ الشاعر النصراني، فإنٌ ك 

 (البسيط) (14):األرض حيث قاؿ فيخمفاؤه 
 

 َما ِإْن ُيَواَرى ِبَأْعَمى َنْبِتَيا الشََّجرُ          ِيْعِصُبوَن ِبَيــاِفي َنْبَعٍة ِمْن ُقَرْيٍش 
 ِإَذا َأَلّمـَْت ِبِيـْم َمْكُروَىٌة َصَبُروا        ُحُشٌد َعَمى الَحقٍّ َعَيا ُفوا الَخَنا ُأُنفٌ 

ْت َعَمى اآلفــَاِق َمْظَمَمةٌ  ْن َتَدجَّ  ْنَيا َوُمْعَتَصرُ َكاَن َلُيـْم َمْخـَرٌج مِ            َواِ 
 اَل َجـد  ِإالَّ َصـــِغيُر َبْعُد ُمْحَتَقرُ            َأْعَطاُىُم المَّــُو َجدًّا ُيْنَصُروَن ِبوِ 

 
في ىذه األبيات لـ يجد األخطؿ مف كسيمة يحتج 
بيا لبني أمية، أفضؿ مف ذكر خصاليـ الحميدة، 

 عراقة أصكليـ كشرؼ أحسابيـ، مفكما يتصفكف بو 
فائقة عمى ال تيـكمقدر  يـ،ككرم يـ،كحزم تيـ،كفاءك 

 .تجاكز العقبات كالشدائد

و مقابؿ ىذا المدح السياسي الذم يتخذ طابع غير أنٌ 
الخطاب الحجاجي، يقؼ شعراء التيارات األخرل 
متخذيف مف البعد الديني كسيمة مف كسائؿ المدح 

ر االلتزاـ، فيذا الكميت السياسي كمظير مف مظاى
التزامو مع بني ىاشـ  ري بف زيد األسدم يبر  

 (الخفيف) (15):بقكلو
 

َنامِ          َبْل َىـــَواَي اّلِذي ُأِجن  َوُأْبـِدي  ِلَبِني َىــــاِشٍم ُفُروَع اأَل
 يَن ِمَن الُجوِر ِفي ُعَرى اأَلْحَكامِ           الَقِريِبيَن ِمْن َنـــَدى َوالَبِعيــدِ 
 ُس َوُمْرِسي قَـــَواِعَد اإِلْساَلمِ         النَّـــاَوالُمِصيِبيَن َباَب َما َأْخَطَأ 

 سٍّيَرِة َطبٍّيـــَن ِباأُلُموِر الِعَظامِ     َراِجِحي الَوْزِن َكاِمِمي الَعْدِل ِفي الـ
 

ؿ المدح السياسي مف مجرد مكضكع لقد تحكٌ 
مف لدف تقميدم يطرقو الشعراء رغبة في عطاء جزيؿ 

إلى شعر ممتـز يرتبط بالدعاية كالتركيج  ،الممدكح
لممبادئ، ككذا الدفاع عف حؽ طرؼ في الخبلفة 

ح دكف ، فالكميت في ىذا النمكذج يصرٌ غيرهدكف 
و قد تخندؽ في صؼ بني ىاشـ ضد بني د بأنٌ تردٌ 

ة التي أمية، ثـ يعرض مجمكعة مف الحجج كاألدلٌ 
 أفٌ  ىك المبلحظ خذ ىذا المكقؼ، غير أفٌ جعمتو يتٌ 
كلى األقراءة ال: ة يمكف قراءتيا مف كجييفىذه األدلٌ 

تقؼ عند حدكد الداللة المباشرة لممدح، أم أف 
الشاعر يسرد مجمكعة مف الخصاؿ الحميدة 

ثانية يمكف لممتمقي أف ينفذ إلييا القراءة اللمممدكح، ك 
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، فعمى سبيؿ  ببصيرتو، كفييا دحض لحجج الخصـك
الكميت مف بني ىاشـ رمزا لمكـر يجعؿ : المثاؿ

قامة العدؿ القريبين من ندى، والبعيدين من  : "كا 
 "الجور

كىك في اآلف نفسو يسمب ىذه الميزة مف بني 
أمية دكف أف يصرح بذلؾ، فالمتمقي ىك الذم 

ف طريؽ االستدالؿ المنطقي أنو مبإمكانو أف يستنتج 
 والبعيدون القريبون من ندى إذا كاف بنك ىاشـ ىـ

فإف خصكمو عكس ذلؾ، كبالتالي أم  عن الجور
األمة؟ كىك ما يعبر عنو الفريقيف أكلى بقيادة 

 .عمماء الداللة بمفيـك المخالفةاألصكليكف كبعض 
كيعد الكميت مف أكائؿ الشعراء الذيف أرسكا قكاعد 

فاع عف قضية ما خذ مف الدٌ األدب الممتـز الذم يتٌ 

 ره كسيمة لمردٌ جؿ اتخذ مف شعشغمو الشاغؿ، فالرٌ 
مف زاف ك راء خصكمو بكؿ ىدكء كاتٌ بعمى مزاعـ ك 

جمبة كال ضكضاء، فاتحا بذلؾ بابا جديدا في  دكف
الشعر العربي مف خبلؿ إدخالو لممجادلة كالحجاج 

ميا ؽ الكبلـ التي تعمٌ ائ، مستفيدا في ذلؾ مف طر وفي
كالذم أخذىا  "زيد بن عمي بن أبي طالب "  مف

الكميت  فقد استغؿٌ . عطاءبدكره عف كاصؿ بف 
ؽ الكبلـ في االستدالؿ كاالحتجاج عمى برائو ائطر 

كىك ما يتجمى  .في حؽ بؿ البيت في الخبلفة
حيث نجد ذلؾ  ،بكضكح تاـ في الياشمية الثانية

التدرج المنطقي الذم ينطمؽ مف الكؿ إلى الجزء، 
ليصؿ إلى خاتمة منطقية جدا يستحيؿ أف يرفضيا 

 (الطويل )  (16):العقؿ حيث يقكؿ
 
 

 َلَقد َشِرَكت ِفيِو َبِكيل وأرَحبُ           َيُقوُلوَن َلم ُيوَرث َوَلوال ُتَراثـُو
 وِكنَدُة والَحيَّاِن َبكٌر وَتغِمـبُ          وَعكٌّ وَلخٌم والسَُّكوُن وِحـمَيرٌ 

 َفِإن َذِوي الُقرَبى أَحق  وأقَربُ        َفإن ِىَي َلم َتصُمح ِلَحي ِسَواُىمُ 
 

بطريقة  -يت يدحضفي ىذه األبيات نجد الكم
حجج األمكييف في استئثارىـ  -جٌدا  منطقية
بباءىـ  كىي أٌف بني أمية يحتجكف بأفٌ  ،بالخبلفة

ألف صاحب  ،"باطؿ"اىا، كىك احتجاج أكرثكىـ إيٌ 
فيك الذم  –صمى ا عميو كسمـ  -الحؽ ىك النبي

كبنك ىاشـ أكلى بميراثو مف غيرىـ، ألنيـ  ،يكرىث
 ، كحكؿ ىذه الفكرةيـ بتراثوأقرب الناس إليو، كأحقٌ 

إف الكميت ليبيف ما في حديث : " يقكؿ شكقي ضيؼ
بني أمية كاحتجاجيـ مف ضبلؿ كبطبلف، فيـ 

ف إكفي الكقت نفسو يقكلكف  ،عكف ميراث الخبلفةيدٌ 
إف لـ يكرىث  وال يكرث، كىذا تناقض، عمى أنٌ  بيٌ النٌ 

مجميع، كليست ل لكاف معنى ذلؾ أف الخبلفة حؽٌ 
ذف لطمبتيا القبائؿ العربية  مقصكرة عمى قريش، كا 

 ،كلخـ ،كعؾ ،كأرحب ،المختمفة مف مثؿ بكيؿ
كتغمب، كلطمبت  ،كبكر ،ككندة ،كحمير ،كالسككف

نصيبيا منيا ييحابر ككاف لعبد القيس منيا نصيب 
 .(17)...."ظ األكفرمكفكر، بؿ لكاف لؤلنصار الح

ثـ ينتقؿ الكميت إلى مرحمة أعمى مف االحتجاج 
الخبلفة ميراث حٌتى يصؿ إلى مبتغاه، فيؤكد أف 

بدليؿ اختصاص قريش بيا دكف سكاىا، كطالما أف 
 الحقكؽ رجعتي كل ،ف المكاريثانك بع قت  يي األمر كذلؾ، فم
 .بيا كىـ بنك ىاشـ جدرإلى أىميا األ

كيشارؾ كيثىٍيري عٌزة الكميت المكقؼ نفسو مف 
خبلؿ االلتزاـ التاـ مع مكقؼ شيعة اإلماـ عمي، 

دفاع عف حٌقيـ في ككقكفو إلى جانبيـ في ال
الخبلفة، كبالمقابؿ يسمب ىذا الحؽ مف األمكييف، إذ 
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: يرل أٌف الخبلفة تتكٌقؼ فقط عند األئمة األربعة
عمي بف أبي طالب، كابنيو الحسف، كالحسيف، 
كمحمد بف الحنفية، الذم يعتقد كيثىٍير مثمما تعتقد 
الشيعة أٌنو الميدم المنتظر الذم سكؼ يرجع يكما 

 األرض عدال بعدما انتشر الظمـ كالجكر، ما، كيمؤل
 (الوافر)  (18):كفي ىذا يقكؿ كثير عٌزة

 
 اءُ وَ ـــسَ  ةٌ عَ بَ رْ أَ  قٍّ الحَ  ةُ الَ وُ           شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  ةَ ـــمَّ ئِ األَ  نَّ إِ  الَ أَ 
 اءُ فَ ـخَ  مْ يِ بِ  َس يْ لَ  اطُ بَ سْ األَ  مُ ىُ           يوِ نِ بَ  نْ مِ  ةُ ثَ الَ ــــالثَّ وَ  يٌّ مِ عَ   

 ءُ الَ ــــبَ رْ كَ  وُ تْ بَ يَّ ٌط غَ بْ سِ وَ           ر  ـــبِ اٍن وَ يمَ ُط إِ بْ ، سِ طٌ سبْ فَ 
 اءُ وَ ـيا المٍّ َيْقُدمُ  لَ يْ الخَ  ودَ قُ يَ           ىتَّ حَ  تَ وْ المَ  وقُ ذُ يَ  الَ  طٌ بْ سِ وَ        
 اءُ مَ وَ  لٌ سَ عَ  هُ دَ نْ ى عِ وَ ضْ رَ بِ              ناً اـمَ زَ  مْ ييِ ى فِ ُيرَ  الَ  بَ يَّ غَ تَ       

 
شٌكؿ البعد الديني في ىذه األبيات حجر الزاكية 
في الخطاب الحجاجي الذم تبٌناه كيثىٍير عٌزة لمٌدفاع 
عف حٌؽ بؿ البيت في الخبلفة، حيث أكقؼ الحؽ  

البيت في الخبلفة عمى ممدكحيو األربعة مف بؿ 
دكف سكاىـ، كىك في ذالؾ يتكافؽ مع االلتزاـ 

   .السياسي الذم اٌتبعو في مسمكو
كمقابؿ التزاـ الكميت ككيثير لبني ىاشـ كبؿ 

ىناؾ التزاما سياسيا مف شاعر البيت عمكما، نجد 
بخر لحزب بخر شكؿ جزءنا مف المشيد السياسي 

كالمتمثؿ في عبيد  ،العاـ المناكئ لخبلفة بني أمية
ا بف قيس الرقي ات الذم جعؿ مف البعد الديني احد 
أبرز ركائز التزامو الحجاجي مع الزبيرييف، حيث 
رفض أف تككف الخبلفة لبني أمية، أك لبني ىاشـ، 

مف خبلؿ ، أك لمخكارج، كجعميا حكرا عمى بؿ الزبير

عبد ا كمصعب بف الزبير، تقكؿ مي يكسؼ 
رة ىي منظكمات ابف قيس في عبد ا كثي: " خميؼ

كمصعب ككثير أيضا تعبيره عف التزامو إزاء قرشيتو 
كنظرية الحزب الزبيرم التي لـ يتنازؿ عنيا إال تحت 
ظركؼ معينة تستكقفنا في حينيا عمى طريقة 

  (19)."الكميت
يجس د ابف قيس الرقيات نظرتو لمخبلفة مف خبلؿ 

ريف فييا، بناء عمى التزامو بالدفاع عف حٌؽ الزبي
تعصبو الديني لممكاف الذم شيد ميبط الكحي، حيث 
يرل أٌف الخبلفة قد اغتصبت مف قريش حينما حٌكؿ 
األمكيكف عاصمتيا مف المدينة كمٌكة باتجاه الشاـ، 
كىي الرؤية التي أٌسس عمييا الزبيريكف نظريتيـ في 

 (الخفيف)(20):طمب الخبلفة، يقكؿ ابف قيس الرقيات

 ري َلنا ِبذاَك الَثراءُ ـــُس َوَيج                     َن َيحُسُدنا الناـَلم َنَزل آِمني                            
 يَرَك اأَلدواءُ ـــَتنَّ غَ ــال ُتمي                     داِئَك َغّماــَفَرضينا َفُمت بِ     
 ت َعمينا الَسماءُ َـــ ٍم ِكراٍم َبك                 وَبَكت َىِذِه الَسماُء َعمى قَ َلو       
 ِقي  َوالُخَمفاءُ ــــديُق ِمّنا التَ                  َنحُن ِمّنا الَنبي  اأُلمٍّي  َوالِصد      

 اُء َسناءُ ــــَوالَسنَأَسُد الَمِو                  اَزُة ِمنّ ــَوَقتيُل اأَلحزاِب َحم     
 َيداءُ ــِن ُىناَك الَوِصي  َوالشُ                 ناَحيــَوَعِميٌّ َوَجعَفٌر ذو الجَ      
 الءُ ــَلِو في الَكرِب َوالَبالُء بَ                  َوالُزَبيُر الَّذي َأجاَب َرسوَل ال     
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د الديني مرتكزا حجاجيا  جعؿ ابف قيس مف البع
بنى عميو حججو ضد خصكمو مف بني أمية، إذ 
اشتممت ىذه األبيات  عمى عدد مف األعبلـ الذيف 
يشٌكمكف الجيؿ األٌكؿ مف أفراد األمة اإلسبلمية، فبعد 

عمد  –صمى ا عميو كسمـ  –ذكر رسكؿ ا 
 –الشاعر إلى سرد مجمكعة مف الصحابة األفاضؿ 

الخمفاء الٌراشدكف، كحمزة : منيـ –مييـ رضكاف ا ع
 .  بف عبد المٌطمب، كجعفر بف أبي طالب، كغيرىـ

كيتخٌذ االلتزاـ الٌديني عند عبيد ا بف قيس 
الرقيات صكرا عديدة في دفاعو عف حؽ الزبيرييف 
في الخبلفة، مف ذلؾ حرصو عمى تكظيؼ 
النصكص الدينية بشكؿ يكاد يككف مباشرا، مف ذلؾ 

 (الخفيف)  (21):قكلو
 لم ُتفّرق أموَرىا األىواءُ       َحبَّذا العيُش ِحيَن َقْومي َجميٌع        

 اءُ دَ عْ األَ  َمتَ شْ تَ وَ  شٍ يْ رَ قُ  كِ ــــمْ ي مُ ائل فِ بَ القَ  ـعَ مَ طْ تَ  نْ ل أَ َـ بْ قَ                        
 ـــاءُ الَفنَ ا وَ ُرىَ مْ عُ  اِ  دِ يَ بَ         شٍ يْ ـــرَ قُ اَء ي َفنَ يِ تَ شْ ا المُ يَ ي  أَ 
دْع مِ  نْ إِ   اءُ قَ ـبَ  ي  حَ لِ  مْ ىُ ـدَ عْ َيُكْن بَ  الَ          ٌش يْ ــرَ قُ  دِ الَ البِ  نَ ُتوٍّ
 اءُ وَ دْ األَ  كَ ــرَ يْ غَ  نَّ يتَ مِ تُ  الَ           ظاً يْ غَ  كَ ائِ ـدَ ُمْت بِ ا فَ نَ يْ ضَ رَ  دْ قَ 

 
لقد كٌظؼ ابف قيس الرقيات النص الديني بصفة 
عامة كالنص القربني بصفة خاصة في ىذه األبيات 
عمى سبيؿ الٌتناص، قصد إحداث التأثير في المتمقي 
المشبع بالثقافة الدينية، مف ذلؾ الٌتسميـ المطمؽ 

لذيف بقضاء ا كقدره عندما يدعك الشاعر خصكمو ا
يتمنكف فناء قريش إلى االنصراؼ عف مثؿ ىذه 
األماني، ألف الحياة كالمكت  بيد ا دكف سكاه، كىك 

ُىَو الَِّذي ﴿: " في ذلؾ يتناص مع قكلو عٌز كجؿٌ 
ُيْحِي َوُيِميت َفِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنََّما َيُقول َلُو ُكْن 

 (22)﴾َفَيُكون
عمى النص  كما نجد في ىذه األبيات ما يحيمنا

" ظاً يْ غَ  كَ ائِ ـدَ ُمْت بِ فَ  : "القربني مف خبلؿ قكؿ الرقيات
َىا َأْنتُْم ﴿ : إذ تحيمنا ىذه العبارة عمى قكلو تعالى

 ُكمٍّوِ  ِباْلِكَتابِ  َوُتْؤِمُنونَ  ُيِحب وَنُكمْ  َوالَ  ُتِحب وَنُيمْ  ءِ ُأوال
َذا َذا آَمنَّا َقاُلوا َلُقوُكمْ  َواِ  واَعَمْيُكمُ  َخَمْوا َواِ   َناِملَ األَ  َعض 
ِبَذاِت  َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  ِبَغْيِظُكمْ  ُموُتوا ُقلْ   اْلَغْيظِ  ِمنَ 

ُدورِ   (23)﴾ الص 
كيمكننا أف نخمص إلى أٌف االلتزاـ الحجاجي في 

أحدىما كاف نابعا : بعده الديني أخذ مظيريف اثنيف

السياسية مف قناعة ذاتية خاصة لدل شعراء التيارات 
المعارضة، كثانييما كاف نابعا مف اعتبارات منفعية 
أك إكراىية في بعض األحياف عمى غرار ما فعمو 
الشعراء المكالكف لبني أمية كالمدافعكف عف حقيـ في 
الخبلفة، كىنا تتجمى رؤية الباحث أحمد أبك حاقة 
حيف يدعك إلى ضركرة التفريؽ بيف االلتزاـ كاإللزاـ 

االلتزاـ شيء كاإللزاـ شيء بخر، : " حيث يقكؿ
فااللتزاـ يعني حرية االختيار، كىك يقـك عمى 
المبادرة اإليجابية الحرة مف ذات صاحبو، مستجيبا 
لدكافع كجدانية نابعة مف أعماؽ نفسو كقمبو، كلعؿ 
ىذه الحرية ىي التي تضفي عمى االلتزاـ معنى 

    (24)."الشعكر بالمسؤكلية
جي والبعد القبمي في الخطاب االلتزام الحجا-  ب 

      :الشعري األموي
أكثر العصكر خمطا بيف  مف العصر األمكم دٌ يع

 نزكؿ كما ىك عصبي، إذ ما كاد ،ما ىك سياسي
 -صمى ا عميو كسمـ –بكفاة الرسكؿ  نتييالكحي ي

عصر الخمفاء الراشديف مف بعده، حٌتى  انقضاءك 
عادت مظاىر العصبية لمظيكر مف جديد، ككانت 
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البداية مع يزيد بف معاكية الذم أشعؿ نار العصبية 
القبمية، متناسيا فضؿ األنصار كدكرىـ العظيـ في 
نصرة الدعكة المحمدية، كقد بدا ذلؾ كاضحا مف 
خبلؿ تحريضو لؤلخطؿ عمى ىجاء األنصار، 

تو لو بحمايتو، كبالفعؿ لـ يتردد األخطؿ كثيرا كطمأن
في المكافقة عمى طمب يزيد بف معاكية، مستغبل 

 (الكامل)  (25):المكقؼ أحسف استغبلؿ حيث يقكؿ

 
 ِبالَجْزِع َبْيَن َجاَلِجٍل َوِصرارِ      َلَعَن اإِلَلُو ِمَن الَيُيوِد ِعَصاَبةً 

 ُحْمًرا ُعُيوُنُيْم َكَجـْمِر النَّارِ           َقْوٌم ِإَذا َىَدَر الَعِصيُر َرَأْيَتُيمْ 
 َوالُمْؤُم َتْحَت َعَماِئِم اأَلْنَصارِ        ُقَريٌش ِبالَمَكاِرِم ُكمٍَّياَذَىَبْت 

 َوُخُذوا َمَساِحيُكْم َبِني النََّجارِ     َفَذُروا الَمَعاِلي َلْسُتُم ِمْن َأْىِمَيا
َذا َنَسْبَت اْبَن الَفِريَعِة ِخْمَتوُ   َكاْلَجْحِش َبْيَن ِحَماَرٍة َوِحَمارِ      َواِ 

 
كقد كجد في يزيد الحماية التي كاف  –فاألخطؿ 

لـ يتردد في العكدة إلى العصبية القبمية  -ينشدىا
لينيؿ مف معينيا ما يتبلءـ كتحقيؽ أىدافو، 

عامة كيزيد بف معاكية  بصكرة استرضاء لبني أمية
إذ كازف بيف قريش في مكة . بصكرة خاصة

كاألنصار في المدينة، كاستغؿ ما كاف بيف العدنانية 
كالقحطانية مف عداء قديـ، كراح يسمب األنصار 

كال شأف   بأنيـ أىؿ زراعة كيصكرىـ حقيـ السياسي
استكثر عمييـ  ليـ بأمكر السياسة كالحرب، لذلؾ

 .ة، بؿ استغرب منيـ فعؿ ذلؾالمطالبة بالخبلف
كجد األخطؿ في عبلقتو بالبيت الحاكـ سكاء 
أكاف سفيانيا اك مركانيا طريقا إلثبات التزامو القبمي 
تجاه قبيمتو تغمب، إذ لـ يعد يتحرج كمما كقؼ بيف 
يدم عبد الممؾ بف مركاف مف أف يصكؿ كيجكؿ 
" بشعره القبمي الذم يعمي بو مف مكانة تغمب، لذلؾ 

... دت تغمبيتو مجاال رحبا في مدائحو السياسية كج
عبلقاتو القبمية كالسياسية، كيتخذ مف  ثمركيست

مكانتو لدل الخميفة مجاال ككسيمة لمنيؿ مف القيسية 

و كبينيـ نإلى نقض ما بي( أم الخميفة) حيف يدعكه
                      . (26)"مف صمح

اكتسب المدح السياسي ك اليجاء السياسي عند ك 
األخطؿ صكرة كاحدة تكاد تتكرر في جميع أشعاره، 
كىي حرصو الشديد عمى المزج بيف ما ىك قبمي 

ىك سياسي، كألدؿ عمى ذلؾ مف تكظيفو  كبيف ما
كىـ أخكاؿ الكليد بف  ،ألمجاد عبس في الجاىمية

 .يزيد إرضاء لو
كما يؤكد مدل التزاـ األخطؿ بانتمائو القبمي 
كقدرتو الفائقة عمى التأثير في الخميفة األمكم، ما 
أكرده صاحب األغاني مف أف عبد الممؾ بف مركاف 

لحارث الذم كاف قد نٌكؿ كاف قد أكـر كفادة زفر بف ا
 ،كأجمسو معو عمى سريره ،بالتغمبييف قـك األخطؿ

فغضبت تغمب لذلؾ كثارت ثائرة األخطؿ فدخؿ عمى 
أتجمس ىذا معؾ : الخميفة كىك حانؽ مغتاظ كقاؿ لو

 (الطويل )  :كىك القائؿ ،عمى السرير

 
 " َوَتْبَقى َحَزاَزاُت الن ُفوِس َكَما ِىَيا      َعَمى ِدَمِن الثََّرىَوَقْد َيْنَبُت الَمْرَعى " 
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فقبض عبد الممؾ رجمو ثـ دفع بيا في صدر 
ىذا ما دفع  كلعؿٌ   . (27)رزفر، فانقمب عف السري
قصيدة المديح عند  بأفٌ  شكقي ضيؼ أف يقرٌ 

األخطؿ في عيد عبد الممؾ بف مركاف كانت شركة 
بيف عبد الممؾ كبيف قـك األخطؿ، فيك يمدحو 
كيتعرض النتصاراتو، كيمدح قكمو كيتعرض لما 

 .قدمكه لعبد الممؾ
ذا كاف األخطؿ مف أكثر الشعراء الذيف  كا 

ىناؾ العديد مف  التزاميـ بالبعد القبمي، فإفٌ  اصطبغ
أبرز  الذيف ساركا عمى نفس منياجو، كلعؿٌ  الشعراء
ؿ لـ فاألكٌ ، د ىذا المكقؼ الفرزدؽ كجريرمف يؤكٌ 

يتردد لحظة كاحدة في إبداء التزامو المطمؽ تجاه 
ما  كؿٌ  فاني لـ يستنكؼ عف البحث عقبيمتو، كالثٌ 

بيف سائر القبائؿ  تياكقيم قبيمتو يثبت أىمية
   .األخرل
   
 ةـخاتم

عرم األمكم يدرؾ الخطاب الشٌ إٌف المتمعف في 
 س عمى أبعاد مكضكعاتية تصبٌ تأسٌ  يٌ و خطاب فنٌ أنٌ 

كىي االلتزاـ، سكاء في  ،في مجمميا عند غاية كاحدة
القبمي، لذلؾ  أك ، أك في بعده الديني،بعده السياسي
عرم في يف بالخطاب الشٌ ارسيف الميتمٌ يرل أغمب الدٌ 

مبدأ  فالعصر األمكم أٌف ىذا الخطاب ينطمؽ م
كينتيي عند حدكد االلتزاـ بغٌض النظر عف  ،االلتزاـ

خمفيات ىذا االلتزاـ، سكاء أكاف التزاما نابعا مف 
مثمما ىك الشأف عند  ،قناعة شخصية مف الشاعر

ف غاية م انابع ـالخارجي، أ ـشعراء التيار الشيعي أ

، براغماتية خالصة عمى غرار األخطؿ مع بني أمية
 :إلى اآلتي صكعميو يمكف أف نخم

الخطاب الشعرم األمكم في مجممو  إفٌ   -1
انعكاس لما كاف سائدا في الجاىمية مف تعصب 

ه في أعمى لمقبيمة، كبالتالي فااللتزاـ القبمي بمغ أشدٌ 
بشكؿ ىذا العصر بسبب عكدة ركح العصبية القبمية 

ككاد أف يزكؿ في عصر  ،بعدما خفت صيتيا كبير،
 .صدر اإلسبلـ

طبغ الخطاب الشعرم المذىبي في لقد اص  -2
و كبمغ أكجٌ  ،عصر بني أمية بطابع االلتزاـ الحزبي

راعات كالحركب التي كقعت بيف مختمؼ بفعؿ الصٌ 
عمى السمطة،  نازعةالمت كالدينية التيارات السياسية

ككاف الشاعر األمكم يرل في االلتزاـ الحزبي أحد 
ؿ إذا أك رىبة مف قت ،أبرز أكلكياتو، رغبة في عطاء

منو  اكاف قد اصطؼ إلى جانب بني أمية، كاعتقاد
في نصرة بؿ البيت الذيف يراىـ قد سيمبكا حقيـ في 

 ذاإأٌما الخبلفة، إذا كاف يديف بالكالء لبني ىاشـ، 
فيك يمتـز بالدفاع عف  ،كاف يديف بالكالء لمخكارج

 .أصحابو، كال يتردد في نصرتيـ ككقؼ شعره عمييـ
ؿ االلتزاـ في عصر بني أمية إلى ميزة تحكٌ    -3

نات المجتمع األمكم، بسبب ما عامة بيف كافة مكك  
شيده ىذا العصر مف أحداث سياسية كتقمبات فكرية 
ىائمة، إذ تكفي اإلشارة إلى أحد أكبر األحداث 

بلفة عممية نقؿ صكرة الخ ،خمخمة العتقادات الناس
ار الخميفة بالتراضي بيف أىؿ الحؿ كالعقد، يمف اخت

     .إلى جعميا أمرا كراثيا
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 المفيوم واالستثمار الشعري: األسطورة
 رابــــــح األطرش. د

 قسم المغة و األدب العربي
 ميمة -الـــــــمركز الجـــــامعي 

 
 

  ممخص
استثمر النص األدبي األسطكرة استثمارا  كاسعا، كسعى لبلستفادة منيا، كتعميؽ دالالتو مػف خبلؿ مكاقفيا 

في بعض مراحمو، كمف  -العربيأم مدل استطاع النص الشعرم  إلى كقد حاكلت ىذه الدراسة أف تبيف .المختمفػة
 .الفنيػة كالبنيكيػة المتاحة في ىذا المجاؿ براز مياراتوكا  االستثمار في األسطكرة،   -خبلؿ بعض نماذجو

 
 .تقنيات االستثمار األسطوري  ،النص الفني ،األسطورة:الكممات المفاتيح 

 
 
 

 
Résumé 

Le texte littéraire a largement investi dans le mythe et a travaillé pour en tirer profit, 

tout en approfondissant sa signification à travers ses différentes positions. Cette étude 

tente de montrer, dans quelle mesure le texte poétique arabe dans certaines de ses 

étapes et à travers un nombre  de ses modèles, pourrait investir dans le mythe pour 

faire apparaitre ses compétences artistiques et structurelles. 

 

Mots clés: Mythe, texte artistique, techniques d'investissement mythique. 
 
 
 
 
 

Abstract 

The literary text has largely invested in the myth and worked  for benefiting from it, as well   

as deepening its significance through its various  positions. 

This study tries to show to what  extent Arab poetic text through some of its  stages 

and models could invest in  the myth in order to show its  artistic and structural skills 

which are available in this domain. 
 

Keywords: Myth, literary text, techniques of mythical investment. 
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 :مقدمة
اىتـ كثير مف الباحثيف األنتركبكلكجييف بدراسة 

ذلؾ لما ليا ير بمختمؼ أنكاعيا ك تفرعاتيا، ك األساط
السمككي لؤلمـ مف عبلقة كطيدة بالتطكر الفكرم ك 

لما ليا أيضا مف ك  الشعكب عبر مراحؿ حياتيا،ك 
قياس قدرة عمى تفسير كثير مف السمككات، ك 

 .المعرفي المنتج مف قبؿ اإلنساف المستكل الفكرم ك 
كلعؿ الحقؿ االبستمكلكجياألكفر حظا بيذه العناية 

ذىني الذم عكس كثيرا ىك األدب، بكصفو النشاط ال
الرمكز عمى شكؿ بنيات لغكية أعيد مف الصكر، ك 

 .فكرية ما  انتاجيا كفؽ رؤية
كلدراسة نماذج شعرية منتخبة كفؽ منظكر نقدم 

ببعض  -كلك نسبيا  –ال بد مف اإلحاطة  أسطكرم،
الجكانب النظرية، ليذا المنيج لبلقتراب مف ىذه 

 .النصكص 

 :القسم النظري:أوال

 : النقد األسطوري
لقد اىتمت الدراسات النقدية المعاصرة اىتماما 
كاضحا باستثمار أدكات المنيج األسطكرم في 
التعامؿ مع النصكص األدبية، عمى اعتبار أف 

االسطكرة بنية رمزية تشبو بنية المغة، كىذا يعني »
أف الصكر المغكية المختمفة ىي التي تدعـ كيانيا 

مثؿ جكىر العاـ، كليذا نجد أف الكظيفة الرمزية ت
 . (1)«األدبيةالدراسة 

 Northrop" "نكرتركب فرام " كقد ذىب 

Ferye " إلى اعتبار األدب في كؿ زماف ك مكاف ما
ىك إال صكرة مكررة منزاحة عف الصكرة األصؿ، أم 

مف صكرة العالـ التي »: األسطكرة، حيث يقكؿ 
بيف االسطكرة جاء األدب، فميس بينو ك قدمتيا 

كال في الشكؿ إال  ال في النكعية، االسطكرة أم فرؽ،
ميما ربا عدد األدباء، فإنيـ يظمكف ضمف قميبل، ك 

 .(2)«يا األسطكرة تالدائرة المغمقة التي أحكم

األدب عنى ىذا أف الفرؽ بيف األسطكرة ك فيؿ م
إذف األدب أسطكرة " . اإلنزياح"ىك " فرام"في نظر 

ؿ كلى تدنيسيا، أك إعادة انتاجيا، ك يسعى األدب إ
صكرة في األدب ميما كانت جديدة ما ىي إال تكرارا 

مع االنزياح أحيانا، ك  لصكرة مركزية مع بعض
 .(3)«مطابقة كاممة أحيانا أخرل

األدب، ب أف ىذا التزاكج بيف االسطكرة ك ال ري
ـ بيذا ىك ما دفع بكثير مف الدارسيف إلى االىتما

االلتفاؼ مف حكلو، مف الحقؿ المعرفي المركزم، ك 
ؿ التأسيس لمنيج نقدم يدرس العناصر أج

براز دبي  ك األسطكرية المكظفػػة في النص األ ا 
 .الكيفيات التي استثمرت بيا االسطكرة

كالحقيقة أف المنيج األسطكرم في األدب ليس 
منيجا أكاديميا يحمؿ المكاصفات العممية المتعارؼ 

بقدر ما ىك . عمييا، في كثير مف المناىج األخرل
ات إجرائية تسعى إلى قراءة نصكص مجمكعة خطك 

 .إبداعية كظفت األسطكرة
كقد ارتكز المنيج األسطكرم عمى أطركحة 

  « archétype »" النمكذج البدئي" أساسية، ىي 
أم األطركحة تتكت أساسا في مرجعيتيا عمى "كىي 

كما تعرضت إليو نظرية التحميؿ " البلكعي الجمعي"
إذ ترل ىذه " كارؿ يكنغ" " c.jung: "النفسي عند 

النظرية بأف ىناؾ اشكاال مف حياة الطفكلة اإلنسانية 
ما تزاؿ مؤثرة في ىذه الذاكرة، كتمارس سمطتيا بقكة 

باستمرار في حياة اإلنساف في كؿ األزمنة ك 
 .كاألمكنة، عف كعي أك عف غير كعي

بأف "  s.frend""سيغمكند فركيد " كقد الحظ 
شابياف بحيث تجرم األحداث األسطكرة، كالحمـ يت

في كؿ منيما حرة خارج قيكد الزماف ك المكاف، 
كتغيب الرقابة العقمية المكجكدة عمى بكابة البلشعكر، 

 .(4)في األسطكرة ك الحمـ
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أكلى أىمية لؤلسطكرة " فركيد " مما تقدـ يبدك أف 
فسرىا مف خبلؿ ربطيا بالحمـ، أم بالمكبكتات ك 

الذم ربطيا "   c.jung"عكس تمميذه . البلشعكرية
 .بالبلشعكر الجمعي

كمعنى ىذا أف األسطكرة ما ىي إال تمثبل لنماذج 
"   c.jung"بمفيـك " Archétypes"أكلية لمتفكير 

إف المغة  تشكؿ عامبل : كىك ما يدعك إلى القكؿ 
 .أساسيا في تشكيؿ المعنى األسطكرم

" Pierre Brunel" "بياربركناؿ: " أما بالنسبة لػ 
  Mythocritique . théorie et"صاحب كتاب 

parcours " فقد استطاع أف يدعـ المنيج األسطكرم
أندرم " " André jolles"اعتمادا عمى أعماؿ 

حيث يرل أف األسطكرة تنبثؽ مف األلغاز، "  جكلس 
فاإلنساف عندما يقؼ حائرا أماـ ظاىرة غريبة، كال 

عممية ما،  يجد ليا تفسيرا عمميا استنادا إلى نظرية
فغالبا ما يبحث عف تفسير ليذه الظاىرة بعيدا عف 

 .العقؿ أك خبرتو العممية
"  Pierre Brunel " "بياربركناؿ "كقد خمص 

إلى كضع اجراءات عممية تسيؿ عمى الباحثيف 
المشتغميف عمى النقد األسطكرم تمثمت في ثبلثة 

 «  « Emergence" التجمي : "معايير ىي 
 "اإلشعاع"ك« « Flescibilite" المطاكعة"ك

Irradiation» »(5). 

ىك " بيار بركناؿ"كبيذا يككف الباحث الفرنسي 
الذم كضع ضكابط محددة   –في اعتقادنا  –الكحيد 

تمكننا مف االستعانة بيا لمقاربة النصكص اإلبداعية 
 .في عبلقتيا باألسطكرة 

 .D.H «" دنياؿ ىنرم باجك " كما نجد 

Pageaux  » قد أضاؼ دعما ليذه الضكابط، كذلؾ
براز ما يمكف أف تحدثو ىذه الضكابط،  بتكضيحيا كا 

" اإلشعاع " حيث يرل أف النص الشعرم يحقؽ 

" المطاكعة " عندما يككف كمو أسطكريا، ك يحقؽ 
 .عندما تتتابع فيو الحكايات األسطكرية

فيتحقؽ مع ترسبات أسطكرية في " التجمي" أما 
حضر مف خبلؿ معالـ تاريخية، أعماؽ النص، تست

 .كما يمكف أف تتكزع في شكؿ تدفقات مف الرمكز 
غير أف أىـ كظيفة تقـك بيا األسطكرة في نظر 

في التعمؽ الغكص ك " ىي " دانييؿ ىنرم باجك "
 .(6)" السيطرة عميةأصؿ الشيء حتى يمكف امتبلكو ك 

عند محاكلتنا االقتراب مف األسطكرة لدراستيا 
ليقيا كألغازىا كتكضيح بعض كفؾ بعض مغا

مفاىيميا، تتزاحـ في الذىف مجمكعة مف المفاىيـ، 
 -كلك ظاىريا –أك المصطمحات التي تتداخؿ معيا 

 .الشعيرة، الخرافة، كالحكاية الشعبية: أال كىي
األسطكرة، الشعيرة، : فما ىي الحدكد الفاصمة بيف

 الخرافة، كالحكاية الشعبية؟ كما ىك مفيـك األسطكرة؟
كما عبلقة األسطكرة باألدب، كاألدب باألسطكرة؟ 
كما ىي الكيفية، أك الكيفيات التي استثمر بيا 
األدب، كبخاصة الشعر، األسطكرة؟ كما الفائدة 
الفنية كالجمالية التي استفادىا الشعر مف تكظيفو 

 لؤلسطكرة؟
بداية سنحاكؿ التمييز بيف الشعيرة، كالخرافة، 

سطكرة، دكف خكض في كالحكاية الشعبية، كاأل
التفاصيؿ؛ ألف طبيعة الدارسة ال تتطمب ذلؾ، كال 

 .تتسع لو
 :الشعيرة -0

الستجبلء مفيـك الشعيرة يمكننا االستناد إلى 
 "كالتر بكركرت"تعريؼ 

walterburkertالشعيرة في »: ، حيث يعرفيا بقكلو
ات ذمظيرىا الخارجي برنامج متكامؿ مف األفعاؿ 

، ك غالبا ما تككف  في محدد بترتيب لالمغزل تؤد
مكاف كزماف محدديف أيضا، كتكتسب مف القداسة ما 
يجعؿ أم حذؼ منيا أك الخركج عنيا يثير قمقا 
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عميقا، كقد يستدعي العقكبة، كألنيا كسيمة اجتماعية 
رسمية لبلتصاؿ بيف أفراد الجماعة تؤدم الشعيرة 

الجماعة، كتضمف استمرار ىذا  ىذه إلى صبلبة
 .(7)«التماسؾ

ما يمكف مبلحظتو، كبكضكح ىك أف الشعيرة 
كاألسطكرة تتعايشاف معا، كما يمكف أف نبلحظ كذلؾ 

 .أف إحداىما ال تنشؽ عف األخرل
فتختمؼ كؿ ( لغة الشعيرة كاألسطكرة)أما لغتيما 

االختبلؼ عف لغة التكاصؿ اليكمي، إذ إف لغة 
 الشعيرة كاألسطكرة مميزة، كلغة التكاصؿ اليكمي غير

 .مميزة

 :الخرافة -2
، كفي "fable"تعرؼ في المغة الفرنسية بمفظ 

، مع اختبلؼ في نطقيما، "fable"المغة اإلنجميزية 
 ".fabula"كفي المغة اإلسبانية تعرؼ بمفظ 

: أما معجـ المترادفات الفرنسي، فيعرفيا كما يمي
قصة قصيرة خيالية تكتب بالشعر أكثر مما تكتب »

ميثكلكجية، غايتيا تكضيح فكرة  بالنثر، كربما كانت
مجردة، لبمكغ ىدؼ أخبلقي، حيث يمكف تشخيص 

 .(8)«الحيكانات كاألشياء
كمف أشير مف كتب الخرافة في المغة الفرنسية 

 les، كقد اشتيرت بػ (Jean de lafantaine)ىك 

fables de lafantaine كفي المغة العربية عرفت ،
لعبد ا بف ( ةكميمة كدمن)الخرافة عف طريؽ كتاب 

، بحيث إذا كانت الشخصية الرئيسة (ق142)المقفع
شخصا طبيعيا كليس مف الخكارؽ، فإف القصة ال 

 .(9) «تسمى في العادة أسطكرة، بؿ خرافة
كميمة )كىذا ما ينطبؽ في اعتقادنا عمى حكايات 

البف المقفع، كعمى كؿ شخصياتو الحيكانية ( كدمنة
الرئيسة التي تبدك في ظاىرىا ترقى إلػى مستكل 
الخكارؽ كباألحرل إلى مستكل األسطكرة، كلكنيا في 

حقيقتيا ال تكلد طقسا مف الطقكس يسمك بيا إلى 
 .س األسطكرماالحتفالية التي تصبغ عمييا الطق

 :الحكاية الشعبية -3
كتعرؼ لدل بعض الغربييف بأنيا قصة شعبية 
خارقة تقـك عمى أساس تاريخي، كىي ما يطمؽ عميو 

( légend)بالفرنسية، ك( légende)الغربيكف 
 .باإلسبانية (légenda)باإلنجميزية، ك

كلعؿ ىذا النكع مف األدب الشعبي ىك األكثر 
العربي، إذ نجد كثيرا مف شيكعا في التراث األدبي 

السير الشعبية تقـك عميو، كمنيا سيرة عنترة بف شداد 
 .عمى سبيؿ المثاؿ

كفي الغالب ما ترتبط مثؿ ىذه القصص 
بالخكارؽ، كلكنيا ليست جزءا مف الميثكلكجيا، كىي 

 .(10)«تكصؼ بأنيا حكاية شعبية» لذلؾ 
 :األسطورة -4

: اليفي المقابؿ يمكف تعريؼ األسطكرة كالت
إنيا قصة تقميدية مكركثة تستخدـ لمداللة عمى »

الحقيقة، فاألسطكرة ىي ىذه القصة المجربة، 
كتصؼ األسطكرة حقيقة ذات مغزل، كتكتسب 
أىميتيا مػف أنيا تتعدل حدكد اإلنساف الفرد إلى 

 .(11)«المجمكع
عمى سبيؿ –كنجد األسطكرة في المغات األكركبية

في المغة ( Mythe)يطمقكف عمييا اسـ  -المثاؿ
في اإلنجميزية، كفي المغة ( Myth)الفرنسية، ك

 (.Mito)اإلسبانية 
أف يقدـ  (pièresmith)" بيير سميث"كقد حاكؿ 

ليا تعريفا دقيقا، كذلؾ بتمييزىا عف األنكاع األدبية 
: التي تتداخؿ معيا، كقد جاء ىذا التعريؼ كما يمي

ذجيا األسطكرة ليست إال نكعا خاصا مف قصة نمك »
حددتو تكاريخ اآللية في الميثكلكجيا اإلغريقية 
المكغمة في القدـ، كعمى الرغـ مف أف كثيرا مف 
األساطير ليست تكاريخ أدياف، فيي عمى كؿ حاؿ 
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تكاريخ أبطاؿ، كلكنيا تتميز بصفات الحكايات، أك 
الحكايات الشعبية المستكحاة مف التاريخ، ثـ ىي 

خصائص القصص تكاريخ أجداد، كلكنيا تتميز ب
التاريخية كتاريخ الحيكانات المتميز بالصبغة 
الخرافية، كتعمد معظـ الشعكب، إلى تصنيؼ 
مختمؼ أنكاع القصص التي يسيؿ عمييا تمييز 

 .(12)«درجة األساطير
لـ يضؼ جديدا إلى ( P.Smith)كالحقيقة أف 

ىذا التعريؼ، كما لـ يستطع التمييز، كبدقة، بيف 
، كالخرافة كالحكاية الشعبية، إذ األسطكرة كالشعيرة

بالقصة، أك العمؿ السردم  -األسطكرة-ربطيا 
(Récit ) كالحكاية(conte ) كالحكاية الشعبية

 (.Fable)كالخرافة ( légende)التاريخية 
التمييز بيف ( P.Smith)كعمى الرغـ مف محاكلة 

األسطكرة كبيف األنكاع األسطكرية المشابية ليا مف 
تعريؼ دقيؽ نتيجة لذلؾ، يكضح جية، كتقديـ 

معمميا كيرسـ مبلمحيا مف جية ثانية، إال أنو لـ 
يكفؽ في ذلؾ، ألف األسطكرة حيف تعٌرؼ بأنيا نكع 
سردم، فيي تتشابو بالضركرة مع أية قصة تككف 

 .قائمة عمى السرد
كلكي يميز القصة القصيرة الفنية بمعناىا 

، فقد المعركؼ في المغات األركبية عف األسطكرة
باآللية، كما ىك شائع  -األسطكرة-ربط ىذه األخيرة 

في الميثكلكجيا اإلغريقية، كلكنو استدرؾ بأف كثيرا 
مف األساطير تقـك بالضركرة عمى تاريخ األدياف 
فربطيا بتاريخ األبطاؿ، ثـ لـ يرضو ذلؾ حتى 

 .(13)«ربطيا بتاريخ األكائؿ مف األجداد
ساطير قد تزكد كيذىب بخركف إلى القكؿ بأف األ

اإلنساف بصكرة كمية عف العالـ الذم يعيش فيو، 
كبنماذج منطقية تككف قادرة عمى فيـ التناقضات 

 .(14)التي يكاجييا في الكاقع

يحاكؿ ىذا التعريؼ الربط بيف النشاط اإلنساني 
كمحيطو الخارجي في شقيو الركحي كالمادم، كما 

اف في ليذا النشاط مف تناقضات تعترض حياة اإلنس
قيـ إنسانية مختمفة، ظكاىر طبيعية، )صكرتيا الكمية 

، فتأتي األسطكرة متكأ (قضايا فكرية كميتافيزيقية
يفسر اإلنساف مف خبلليا كبكاسطتيا بعض ىذه 

 .التناقضات الحائرة المحيرة
لى جانب ىذا  يعرؼ  األسطكرة " فراس السكاح"كا 

ة األسطكرة ىي التفكير في القكل البدئي»: بقكلو
الفاعمة، الغائبة كراء ىذا المظير المتبدم لمعالـ، 
ككيفية عمميا، كتأثيرىا كترابطيا مع عالمنا 

 .(15) «...كحياتنا
لـ يشٌد عف التعريؼ " فراس السكاح"يبدك أف 

السابؽ، إذ ربط األسطكرة بالتفاعؿ الفكرم لئلنساف 
في عبلقتو بقكل الطبيعة، كمظاىرىا المختمفة، 

كالخفي، ككيفية التعامؿ معيا تأثيرا الظاىر منيا 
 .كتأثرا

كلطالما استثمر األدب في األسطكرة كحاكؿ 
تطكيعيا ألغراض جمالية كمكضكعية كداللية، كىذا 

إف استغبلؿ »: عندما يقكؿ" إحساف عباس"ما يؤكده 
األسطكرة في الشعر العربي الحديث يعد أجرأ 

دة لمرمكز المكاقؼ الثكرية، كأبعدىا بثارا، ففيو استعا
الكثنية كاستخداـ ليا في التعبير عف أكضاع اإلنساف 

 .العربي في ىذا العصر
كمف أىـ األسباب في نشكء ىذه الظاىرة اتجاه 
شعرائنا إلى تقميد الشعر الغربي الذم اتخذ األسطكرة 

كما أف لؤلسطكرة . سداه كلحمتو -منذ القديـ–
 جاذبية خاصة، فيي تصؿ بيف اإلنساف كالطبيعة،
كحركة الفصكؿ، كتناكب الخصب كالجذب، كبذلؾ 
تكفؿ نكعا بالشعكر باالستمرار، كما تعيف عمى 
تصكر كاضح لحركة التطكر في الحياة اإلنسانية، 
كىي مف الناحية الفنية تسعؼ الشاعر عمى الربط 
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بيف أحبلـ العقؿ الباطف، كنشاط العقؿ الظاىر، 
التجربة  كالربط بيف الماضي كالحاضر، كالتكحيد بيف

الذاتية، كالتجربةالجماعية، كتنقد القصيدة مف الغنائية 
كتفتح بفاقيا لقبكؿ ألكاف عميقة مف القكل  المحض،

المتصارعة، كالتنكيع في أشكاؿ التركيب 
 .(16)«كالبناء

مع ( Erich fromm" )إريؾ فرـك"كيتقاطع 
في تعريفيما لؤلسطكرة، كبخاصة ما " إحساف عباس"

لنفسي، كالتفسير الرمزم لبعض تعمؽ بالجانب ا
مفردات المغة التي تمجأ إلييا األسطكرة، أك باألحرل 

" إيريؾ فرـك"القصيدة المؤسطرة حيث يعرؼ 
كاألسطكرة كما الحمـ تكمف  »: األسطكرة بقكلو

أىميتيا في تقديميا حكايا تشرح بمغة الرمز حشدا 
 مف األفكار الدينية كالفمسفية كاألخبلقية، كما عمينا
إال أف نفيـ مفردات تمؾ المغة، لينفتح أمامنا عالـ 

 .(17)« مميء بمعارؼ غنية ثرة
أما في تصكرنا، فإف األسطكرة ىي ىذا التفاعؿ 
الكاعي، أك غير الكاعي  الذم يمارسو اإلنساف في 
لى يكمنا ىذا، مع كؿ ما  حياتو، منذ بدء الخميقة، كا 

كغير يحيط بو مف ظكاىر طبيعيةن الفتة كمؤثرة، 
مستأنسة، محاكال التصالح معيا، كذلؾ بإعطائيا 

 .تفسيرا دالليا مطمئنا لمككف كالحيػاة مف حكلو

معرفة ما مدل الختبار ىذه المفاىيـ النظرية، ك ك 
عبلقتيا ا في مقاربة النصكص اإلبداعية، ك نجاعتي

بالنص األسطكرم أخذا ك عطاء، ال بد مف االقتراب 
 .مف ىذه النصكص ك محاكرتيا 

 : القسم التطبيقي : ثانيا 
في  -نسبيا-عمى الرغـ مف البدايات المبكرة 

تعامؿ النص الشعرم العربي مع األسطكرة، فإنو لـ 
يحسف استثمارىا االستثمار الفني المبىٍنيىف، الذم 
يخمؽ استفزازا جماليا كفكريا لدل القارئ، بقدر ما قاـ 
عادة صياغتيا، كنظميا  بتصٌيد بعض األساطير كا 
شعرا، ككأف الغرض مف ذلؾ ىك تبسيط كتقريب ىذه 
-األسطكرة، أك تمؾ، مف مدارؾ القارئ، ظنا منو 

أف القارئى يفتقد لثقافة كافية تسمح لو بفتح  -الشاعر
 .مغالؽ شفرات القصيدة المؤسطرة

كىذا ما يمكف تكضيحو مف خبلؿ ىذه النماذج 
الشعرية المؤسطرة التي قدميا بعض الشعراء مف 

إلياس أبك "، ك"سعد عقؿ"، "شفيؽ المعمكؼ: "اؿأمث
، كسأقتصر عمى بعض "صبلح لبكي"ك" شبكة

 :النماذج الشعرية المنتقاة التي تعكس ىذه الظاىرة 
االتكاء  (18)"إلياس أبك شبكة"يحاكؿ الشاعر 

، إذ يصكر لنا "سدـك"عمى العيد القديـ في قصيدتو 
جعتو، ابنتي لكط حيث تيسكراف أباىما مف أجؿ مضا

 [مف الكامؿ: ]فيقكؿ
 

 َمْغَناِك ُمْمَتِيـٌب، َوَكْأُسـِك ُمْتـَرَعـوْ 
 َفِاْسِق أَباِك الَخْمَر، َوِاْضَطِجِعي َمَعوْ   

 َلْم ُتْبِق ِفـي َشفَـتَـْيـِك لَـذَّاِت الدٍَّما
 َما َتْذُكريَن ِبِو َحِميــَب الُمْرِضَعـوْ   

 ُقوِمي، ُاْدُخِمي َيا ِاْبَنَة ُلوٍط َعمى الَخَنـى
 (19)َوِاْزِن، فَـِإنَّ َأَبـاِك َمّيَد َمْضَجَعـوْ 
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إف المتتبع ليذه األبيات يبلحظ أف الشاعر يقكـ 
، كيحاكؿ تقديميا لمقارئ جاىزة "سدـك"بنظـ أسطكرة 

 -في األسطكرة–ببعض تفاصيميا، إذ يتيـ فييا 
 .ابنتي لكط بالفجكر كتشجيع الرذيمة

سرد أحداث ىذه األسطكرة " أبك شبكة"كيكاصؿ 
عمى ىذا المنكاؿ دكف تحميميا ىمـك اإلنساف 
المعاصر كانشغاالتو، كمع ذلؾ فإف متصفح شعر 

يكتشؼ أنو أحسف استثمار " إلياس أبي شبكة"
األسطكرة في بعض مكاقعيا مقارنة بنظرائو مف 

، حيث حٌمػؿ األسطكرة "شفيؽ المعمكؼ: "ثاؿأم
بعض تجاربو الشخصية كاإلنسانية كجعميا جيزءا ال 

 . يتجزأ مف ىذه التجارب
فقد جمػع بيف  (20) "شفيؽ المعمػكؼ"أما 

كأحسف نمكذج في –األساطير، كنظميا شعرا 
قىةي الًفينيؽٍ )قصيدة  -اعتقادم ، التي يقدـ فييا (ميٍحرى

شعرا شارحا إياىا شرحا مفصبل، أسطكرة الفينيؽ 
حيث لـ يتجاكز مضمكف األسطكرة كما جاءت في 

 [مف المتقارب: ]نصو األصمي تقريبا، إذ يقكؿ
 َوَفْرُخ َعْنَقاَء َعِقيُد الُعَمى
ًما ُمْحَرَقًة َشاَدَىا  ُمَكوٍّ
 َطيََّنَيا ِبالطٍّيِب َوِاْحَتمََّيا

َحىَحتَّى   ٍإَذا َعرََّضَيا لمض 
 َفَأْحَرَقْتُو َناُرُه َوِاْنَطَوتْ 
 َكَأنَّ َمْن َلْم َيْمَتِيْم َنْفَسوُ 
 َتَمْمَمَل الرََّماُد َوِاْعَصْوَصَفتْ 
 َزَعاِزُع َبْعَد ِاْنِقَضاِء الَمَدى
 َنَشْرَنُو ُغاَلَلًة ِمْن َلَظى

 

 ِفينيُق َكْم َجرَّ َذْيَل الَفَخارْ 
 اٍر َفْوَق ٍإْكميِل َغارْ ِإْكميُل غَ 

 َفَعبََّق النٍّدَّ ِبَيا َوالَبَيارْ 
 َشبَّْت ِبَيا ِمْن َجْدَوة الشَّْمِس َنارْ 
 َأْمَجاُدُه ِفي َحْفَنٍة ِمْن ُغَبارْ 
 ِبَنْفِسِو َكاَن َعمى الَمْجِد َعارْ 
 َزَعاِزُع الذٍّْكَرى َعَميو َفثَارْ 
 ارْ َأَطْرَن ِمْن َقْمِب الرََّماِد الشَّرَ 
 (21)َلِبَسَيا الِفينيُق ِريًشا َوَطارْ 

 
طائر "تجاكز أسطكرة " شفيؽ المعمكؼ"لـ يستطع 

، بؿ أبقى عمييا كما جاءت في أصميا، ككؿ "العنقاء
 .ما أنجزه ىك إعادة صياغتيا كنظميا شعرا

كالحقيقة أف االستثمار األسطكرم ال يقؼ عند 
البسيطة الشارحة لمكضكع األسطكرة، الحدكد 

المكضحة ليا، بؿ يتجاكز إلى إعادة صياغتيا 
نتاجيا إنتاجا جديدا، يستكعب شحنتيا الكثيفة،  كا 
مكلدا مف خبلليا إضاءات جديدة، تتجمى فييا طاقة 

 .إبداعية كجمالية ال تتأتى لو بدكنيا
الشاعر العربي،  -في اعتقادنا–كىذا ما أدركو 

حبيس التكظيؼ الفج، الذم يعيد شرح  بحيث لـ يظؿ
كتكضيح مكضكع األسطكرة، كفقط، بؿ تخطاه إلى 
األسطرة كالتدنيس الجمالي لؤلسطكرة، كذلؾ إلدراكو 

أف مسألة تكظيؼ األسطكرة في الشعر  -الشاعر-
ليست مسألة بسيطة، كما كاف يعتقد بعض الشعراء؛ 
ألف أسطرة القصيدة تمس بالدرجة األكلى الجكانب 
الفنية كالجمالية، بحيث تمزج األسطكرة بالقصيدة، 

ال يمسؾ . كتتحكؿ إلى جزء ال  يتجزأ منيا
الرمكز بمقصدياتيا إال قارئ مقتدر لتشظي المعاني ك 

ضافة طبقات خارج نصية تعمؽ داخؿ النص ك  ا 
 .معاني القصيدة 

كمف ىؤالء الشعراء الذيف اضطمعكا بيذه 
، "الصبكر صبلح عبد: "المسؤكلية الفنية نجد

، "يكسؼ الخاؿ"، "بدر شاكر السياب"، "أدكنيس"
 .كغيرىـ" مفدم زكرياء"، "الشابي"



 4102مارس   -73 عدد                                                  اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

53 

 

لقد حاكؿ ىؤالء االستفادة مف تجارب مف سبقيـ 
مف الشعراء إلى ىذا الحقؿ المعرفي، إذ تجنبكا كثيرا 
مف المزالؽ، كبخاصة تمؾ التي تعيد إحياء األسطكرة 

حظ تدرجا بطريقة ساذجة فجة، كمع ذلؾ سنبل
عادة  كاضحا في كيفية استثمار األسطكرة، كا 
صياغتيا الصياغة الجمالية، التي تبعث في النص 
كجماليتو بالحيكية التي تفضي ألكثر مف داللة، 

بحيث تطعـ ك تعمؽ حتى تحقؽ ىذه القصائد بعضا 
 .مف التجمي المرتكز عمى كثير مف الرمكز

ح صبل"، يستثمر "رحمة في الميؿ: "ففي قصيدة
، كيسقطيا "مغامرات السندباد البحري"" عبد الصبكر

مغامرات  –عمى التجربة الشعرية، ليبرز مف خبلليا 
ما يكابده الشاعر مف معاناة لذيذة  -السندباد

كمضنية في الكقت نفسو، أثناء عممية الخمؽ، حيث 
 :يقكؿ

 الِوَساُد ِبالَوَرقْ  ِفي آِخِر الَمَساِء َيْمَتِمئُ "
 َكَوْجِو َفْأٍر َميٍٍّت َطاَلسم الُخُطوطْ 

 َوَيْنَضُح الَجِبيُن ِبالَعَرقْ 
 َوَيْمَتوي الد َخاُن ُأْخُطُبوطْ 

 ِفي آِخِر الَمَساِء َعاَد السٍّْنِدَبادْ 
 ٍلُيْرٍسَي السَِّفينْ 

َباِح َيْعِقُد النْدَماُن َمْجِمَس النـَدمْ   َوِفي الصَّ
َياِع ِفي َبْحِر الَعَدمْ   (22)"ِليْسَمُعوا ِحَكاَيَة الضَّ

 
يحاكؿ الشاعر إقامة عبلقة بينو كبيف السندباد، 
كىي شدة المعاناة التي يكابدىا في بخر المساء في 
لحظات اإلبداع الشعرم، حيث ال تطاكعو الكممات 

ربة نابضة حية، إال كال تستجيب لو، كال تتجسد التج
بعد مكابدة شاقة، كمعاناة شديدة تصحبيا تمزيؽ 
أكراؽ كاإللقاء بيا جانبا، كتدخيف لفائؼ  مف التبغ 

الذم يتحكؿ أخطبكطا يكتـ أنفاس الشاعر، كربما 
 .يفتح لو بعض اآلفاؽ أيضا

كيكاصؿ الشاعر رحمة مغامرة اإلبداع، مستغبل 
-محاكلة منو دائما مغامرات السندباد البحرم في 

ربط عبلقة جدلية بيف المبدع كالمتمقي إذ  -الشاعر
 :يقكؿ

 :النَداَمى» 
 !َىَذا ُمَحاٌل ِسْنٍدباُد َأْن َنُجوَب ِفي الَباَلْد 

 إنَّا ُىَنا ُنَضاٍجُع النٍَّساءْ 
 َوَنْغِرُس الُكُرومْ 

 َوَنْعِصُر النٍَّبيَذ لمشٍَّتاءْ 
َباِح َوالَمَساءِ ( الِكَتابَ )َوَنْقَرُأ   ِفي الصَّ

 َوِحيَنَما َتُعوُد َنْعُدو َنْحَو َمْجِمِس النَدمْ 
َياِع ِفي َبْحِر الَعَدم  . (23)َتْحِكي َلَنا ِحَكاَيَة الضَّ
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غير أف ىذه الجدلية التي يفترض أف تككف قائمة 
/ المتمقي )فإف ىذا األخير  بيف الشاعر كالقارئ،

يركف إلى الكسؿ، كال يبذؿ الجيد الذم يبذلو ( القارئ
الشاعر الذم مٌثؿ نفسو بالسندباد، الذم يخرج إلى 
المغامرة حبا فييا، كفي اكتشاؼ المجيكؿ، في 

الكقت الذم يركف فيو القارئ لمراحة كانتظار عكدة 
 .الميغامر، ليقص عميو مغامراتو

فقد حاكؿ تحقيؽ بعض الدرامية  (24)" أدكنيس"أما 
 :، إذ يقكؿ فييا"نكح الجديد: "البسيطة في قصيدتو

 انَ دَ حْ ا وَ نَ تَ قْ مَ خَ  مَ ، لِ ب  ا رَ يَ » 
 ِمْن َبْيِن ُكلٍّ النَّاِسَوالَكاِئَناتْ 

 َوَأْيَن ُتْمِقيَنا، َأِفي َأْرٍضَك اأُلْخَرى
لِ َأِفي   َمْوِطِنَنا اأَلوَّ

 ِفي َوَرِق الَمْوٍتِِ َوِريِح الَحَياْة؟
 َيا َرب  ِفيَنا، ِفي َشَراِييِنَنا

 ُرْعٌب ِمَن الشَّْمِس، َيِئْسَنا ِمَن الن ور
 َيِئْسَنا ِمْن َغٍد ُمْقٍبلٍ 

لِ  «ِفيِو ُنِعيُد الُعْمَر ِمْن َأوَّ
(25)

 

 
الذم تماىى في نكح عميو –الشاعر تخيـ عمى 

حاالتييأس شديدة، كىك يتضرع  -السبلـ، كتكحد فيو
إلى ا سائبل متعجبا عف ىذا الفعؿ الذم أنجاه 

فيا  كقكمىو مف الغرؽ بعد أف أمره ا بصنع فيٍمؾ،
ىك الشاعر يؤسطر المكقؼ كيشكمو دراميا جاعبل 

بو عف ا مف ىمـك اإلنساف المعاصر، كينأل منو ىمٌ 
حقيقة األسطكرة كما جاءت، كيسمك بقصيدتو 

 .كيحمميا تدفقات متتالية مف الرمكز 
، فيصكر لنا الكاقع المأساكم "خميؿ حاكم"أما 

 :الذم يعاني منو اإلنساف، حيث يقكؿ
 البموى ومتنا من سنين تِ اتَ مَ » 

 سوف َتْبَقى ِمْثَمَما َكاَنتْ 
 اِلي الَميٍِّتينْ َليَ 

 اَل ِاذٍَّكـاٌر ُيْمٍيُب الَحْسَرةَ 
 ِمْن ٍحيٍن ٍلحينْ 

 اَل ُفُضولٌ 
 َسْوَف َنْبَقى َخْمَف َمْرَمى
 (26)«الشَّْمِس َوالثَّْمِج الَحِزيْن 

 
اإللو التكراتي، ليعمك " خميؿ حاكم"يتقمص 

صكتو، معبرا عف المأساة التي يعاني منيا اإلنساف 
العربي، جراء تكقفو عف العمؿ كاالبتكار، كالتطمع 

إلى المستقبؿ الذم يحقؽ لو حريتو، كحياة الرفاىية 
 .كاالنطبلؽ
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مف : ]، ألبي القاسـ الشابي، الذم يقكؿ في مطمعيا"، أك ىكذا غنى بركميثيكسنشيد الجبار"أما في قصيدة 
[الكامؿ

َِ الِقمَِّة الشََّمـاء  َسَأَعيُش َرْغَم الـدَّاِء َواأَلْعـَداء   كالنَّْسِر فـَوَق
ْنَواء ،..َأْرُنو ِإلى الشَّْمِس الُمِضيَئةِ   (27)ىازًئا ِبالس ْحِب، َواأَلْمَطاِر، َواأَل

 
يذيب الشاعر األسطكرة، كيحسف تدنيسيا، 
كببعض المطاكعة  يعيد خمقيا خمقا جديدا، فتمتزج 
امتزاجا كميا بفكرة القصيدة، إلى الحد الذم يكىـ 
 القارئ بأنو ىك مف أنتجيا، كصاغيا الصياغة

يمبس كرة، ك البلزمة، فيمبس القصيدة باألسط
األسطكرة القصيدة، بحيث تمتزجاف مزجا كامبل، 
كبذلؾ يربؾ القارئ بيذا المزج الذكي الذم يصعب 

الفصؿ بيف القصيدة كاألسطكرة، لكال ىذاالعنكاف 
ىكذا غنى : "المضاؼ إلى العنكاف األصمي

في –، كىي إشارة مقصكدة مف الشاعر "بركميثيكس
ليقدـ لمقارئ  معمما يستدؿ بو عمى قراءة  -تقادنااع

 .القصيدة
 [مف الكامؿ: ]كيكاصؿ الشابي قكلو

 ِِ ْوِت اإِلَلِييٍّ الذيُيْحٍيي ِبَقْمٍبي َميٍّـَت اأَلْصَداِء  (28)َوُأِصيُخ لمصَّ
 

اليكنانية " ركميثيكسب"يكيؼ الشاعر أسطكرة 
األصؿ، كذلؾ بإخضاعيا لممعتقد الديني الذم يؤمف 

الذم " بركميثيكس"بو، بحيث يضع نفسو مكضع 

يبدك متصالحا مع إليو، مستنيرا بنكره، كيكاصؿ 
 [مف الكامؿ: ]قائبل

 (29)َشى السَّْيَر ِفي الظَّْمَماِء؟الن وُر ِفي َقْمِبي َوَبْيَن َجَواِنِحيَفَعاَلَم َأخْ 
 

يعكد الشاعر ليؤكد ىذا التكييؼ لؤلسطكرة 
اليكنانية الكثنية  بحيث عمؿ عمى تدنيسيا تدنيسا 
جماليا ينسجـ كميا مع قيمة عقدية تحقؽ ىكيتو 

يمانو  .كا 
في " مفدم زكرياء"كلـ يشد  شاعر الجزائر الكبير 

عف الكيفية التي صاغ " الذبيح الصاعد: "قصيدتو
بيا الشاعر التكنسي أبك القاسـ الشابي قصيدتو 

إذ نجد مفدم زكرياء بدكره يمزج بيف " نشيد الجبار"
الرمز الديني كأسطكرة البعث البابمية، مزجا ذكيا ينـ 

اب الثقافات المختمفة، عف قدرة فائقة في استيع
كتطكيعيا لمكضكع يرغب في تجميو؛ أال كىك 

مف : ]التضحية، حيث نجده يقكؿ في مطمع القصيدة
 [الكافر

 َقاَم َيْخَتاُل كالَمِسيِح َوِئيــَداَيَتَياَدى َنْشَواَن، َيْتُمو النَِّشيَدا
َباَح الَجِديَداَباِسَم الثَِّغِر،   (30)كالَماَلِئِك َأْو َكالطٍّْفــِل َيْسَتِقِبـُل الصَّ

 
يجمع الشاعر مجمكعة عناصر رامزة دينيا، 
كيكثفيا تكثيفا فنيا، كييمبسيا بطمو في القصيدة، 

 .عقدية راسخة كفؽ قناعة ،"مسيحا"ليجعؿ منو 

بينو  -أك يكاد–يسىٌكمى ، ل"الشييد"كيرتقي ببطمو 
كبيف جبريؿ سمكا كارتقاءن كرفعةن، في لغة صافية 

 .شفافة
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 [مف الكافر: ]إذ يقكؿ
وِح ْفي َلْيَمِة الَقْدِر َساَلمًا، ُيِشع  ِفي الَكْوِن ِعيدَ   (31)اَوَتَساَمى َكالر 

 [مف الكافر: ]كرفاقىو" َزَباَنا"الشييد، إذ يكاصؿ قكلو مخاطبا كلـ يكتًؼ الشاعر بيذا السمك كاالرتقاء ب
 ِعْشُتُم َكالُوُجوِد، َدْىرًا َمِديَدا"  َزَبـاَنا"َوَيـا ِرفـَاَق " َزَباَنا"َيا 

 !!َوَتَمنَّى  ِبَأْن َيُموَت َشِييَدا "    َزَبـاَنا"ُكل  َمْن ِفي الِباَلِد َأْضَحى 
 !!ُقْرَبــاُن َشْعـٍب   ُكْنُتُم الَبْعَث ِفيِو والتَّْجِديَداَأْنُتُم َيا ِرفـَاُق، 

(32) 

 

مس فكرة التضحية كالبعث، حيف أضفى عمى ىذه األبيات طقكسا دينية تبل "هفدي زكرٌاء"لقد أضطر 
 .حمؿ أبياتو كثيرا مف كىج التجمي األسطكرة المبطنة بالصكفية، ك 

 
 : خاتمـة

لقد تدرج شعراء العربية منذ عصر النيضة أك 
قبميا بقميؿ، في كيفية االستثمار في األسطكرة، حيث 
تبايف ىذا االستثمار ضعفا كقكة مف حيث الصياغة 
الفنية، غير أف ىذا التدرج أفػػاد كثيرا النص الشعرم 
العربي، إذ نضجت مكنزمات كضكابط القصيدة 

الميتميف بيذا الجانب المؤسطرة لدل بعض الشعراء 
 .المعرفي اإلنساني  كبخاصة الشعراء التمكزييف 

لذلؾ نجد تباينا كاضحا في التعامؿ مع األسطكرة 
آلخر،  في المقطكعات الشعرية السابقة مف شاعر

الفكرية لكؿ شاعر، كمع تبعا لمخمفيات المعرفية ك 
كبخاصة  –ذلؾ فقد استطاع كثير مف ىؤالء الشعراء 

أف يحققكا استثمارا فنيا  –يـ المتأخرة في انتاجات
سكاء مف حيث اإلشعاع أك التجمي أك المطاكعة 

عربية محققيف بذلؾ قفزة نكعية غيرت كجو القصيدة ال
عمقت جكانبيا مف حيث أبعادىا الثقافية كالمعرفية، ك 

 .الفكرية ك الرمزية
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 سيده البن" المخصص"الخطاب العممي وتعريفاتو في كتاب  مصطمحات
 مفيدة بن عياش

 قسم المغة العربية و آدابيا
 عنابة  –جامعة باجي مختار 

 
 

 ممخص
ذلؾ أنو يمتمؾ معجمو المصطمحي  ،نتناكؿ الخطاب العممي الذم غدا مادة لمبحث كالتدريس في مياديف عممية مختمفة

ياء، كاليندسة، كالكيمياء، كاألكيد أف كؿ التخصصات كالفيز . المتخصص الذم يميزه عف باقي الخطابات األخرل
تيدؼ الدراسة إلى بياف . الخ تشترؾ في امتبلكيا لغة عممية، كلكنيا تختمؼ فيما بينيا بالنظر إلى حدكد كؿ منيا...كالطب

ع عممنا بيف تكزٌ  .، أحد أضخـ المؤلفات العربية"المخصص"مف خبلؿ  "ابن سيده"السمات المميزة لمخطاب العممي عند 
ككشؼ العناصر اإليجابية التي جعمت مف الكتاب عمبل  فقمنا بتتبعيا كتحميميا كرصدىا العممية كالتعريفات،المصطمحات 

 .ثريا
 

 .الخطاب العممي، المصطمح العممي، التعريفات، المغة العممية: الكممات المفاتيح 
 
 
 

Résumé  
Le discours scientifique est devenu une matière de recherche et d’enseignement dans divers 

domaines, par sa  possession d’un lexique spécialisé qui le distingue des autres discours . Le 

but de cette étude est de montrer la particularité du discours scientifique chez " IBN SIDA " à 

travers son livre " El mokhassas ". Nous avons exposé dans un premier temps la terminologie 

scientifique et les definitions utisés dans cet ouvrage , et dans un deuxieme temps, nous avons 

exposé les éléments significatifs qui ont marqué la richesse de ce livre . 

 
Mots clés : Discours  scientifique, notion scientifique, définitions, langue scientifique. 

 

 

 
 

 

Abstract 
The scientific speech became a subject of research and education (teaching) in diverse scientific 

domains, because it has a dictionary of specialist terms which distinguishes it  from other speeches. 

Our study aims at showing the distinctive features of the scientific discourse of ‟IBN 

SIDA”through his book “El Mokhassas”. We have divided our work into scientific 

terminology and definitions, we have also shown the positive elements which have marked the 

value of this book. 

 

Keywords: Scientific discourse, scientific term, definitions, scientific language. 
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 :مقدمة
استكعبت العربية منذ زمف بعيد مفاىيـ كثيرة 

بداع، مختمفة فكانت لغة تبميغ كتأليؼ ك لعمـك  ا 
كأصبحت حمقة ميمة لسمسمة التطكر الحضارم 
كاإلنساني الذم ال يمكف تجاكزه، كميداف التقاء 

كال يزاؿ أصحابيا . العديد مف المعرؼ اإلنسانية
مف أنيا يبلحقكف التقدـ العممي كالتكنكلكجي بالرغـ 

نعتت بأنيا لغة أدب تجاكزتيا األحداث في الزماف 
ك لكػػػف العربية بحكـ طػػػبيعتيا كخصائصيا . كالمكاف

كتراثيا الذم أسيمت بػػو في تأسيس حضػػارة عربية، 
قادرة عمى استعادة مكانتيا العممية تدريسا كتأليفا 

فمف األدبية . كبحثا إذا أحسنا استثمار إرثنا األصيؿ
السعي كراء تحقيؽ العممية، كمف دراسة إلى 

النصكص العممية إلى محاكلة تجسيد مصطمح 
 .الخطاب العممي عمى أرض الكاقع

مصطمحات )الحاجة إلى لغة عممية إف
ف أك  ،مكاكبة لمتطكر العممي أمر ضركرم(كأساليب

كما فعؿ األكركبيكف مع تراثيـ  –التنقيب في تراثنا 
استطعنا في المجاؿ كاإلفادة منو ما  –اليكناني 

االصطبلحي بكؿ تخصصاتو كمستكياتو أمر ال 
ألف العربية بمغت  يمكف ألم باحث االستغناء عنو؛

مف الثراء في مصطمحاتيا كتراكيبيا كصيغيا ما شد 
 .انتباه كبار عمماء المغات األخرل

مف ىنا يتحدد مكضكع دراستنا مف خبلؿ كجية 
مػػختمفة نحك مسار الخطاب العممي في التراث 

" المخصص " العربي انطبلقا مف مدكنة ثرية ىي 
 .البن سيده

 :دراسة عممػنا عمى يقـك
دعػامة حػيكية  كىي: المصطمحات العممية-1

لممػمارسة العممية ذاتيا، فميس ىناؾ عمـ مف دكف 
السبب أكلى العمماء عمى مختمؼ  كليذا. مصطمح

 مشاربيـ عناية فائقة بو باعتباره رمزا نفتح بو مغالؽ

فكيؼ نغفؿ عف قيمة مصطمحاتنا العممية . العمـك
التراثية كنبتعد عنيا في استعماالتنا اليكمية في 
لى متى تظؿ تمؾ  مختمؼ التخصصات كا 
المصطمحات العممية بمختمؼ صياغاتيا حبيسة في 

اتنا التراثية تنتظر مف ينفض الغبار عمييا متكف مؤلف
كيكظفيا في إنتاج العمـ كنشر المعرفة في أكساط 

 . المجتمع كفئاتو ك أفراده؟
ىػػي األداة الفعالة لػػرصد  :التـعريفات  -2

كفي .الخػػصائص الداللية الػتي يمتمكيا المصطمح،
 "المخّصص"في كتابو "ابن سيده" تحميمنا لخطابات

مف التعريفات باعتبارىا النصكص المبرزة انطمقنا 
لذلؾ عممنا عمى تبياف كيفية  .لكثير مف مميزاتو

 صياغتيا، كالكشؼ عف العناصر المككنة ليا،
ظيار صفاتيا كتحميؿ بنياتيا جماال سيرتكز . كا  كا 

تحميمنا عمى مدل دكر كؿ منيما في إنتاج خطاب 
 .عممي عربي أصيؿ

ليـك لتغطي مساحة كقد امتدت المؤلفات التراثية ا
كاسعة ككنيا أعطت إنتاجا عمميا قيما لـ يأت مػف 

نما ىك حصيمة اجتيادات فردية كأخرل  العدـ، كا 
جماعية اتحدت لتقدـ ثركة لغكية تشفي غميؿ القارئ 

ليذا . المتخصص في مختمػػػؼ األقطار العربية
ينبغي النظر فيما يقٌدـ حاليا مف خطابات، كما أنجز 

اؿ كأبحاث لغكية تستحؽ أف يعاد قديما مف أعم
 .قراءتيا

 :تعريف الخطاب العممي -1
أف تأخذ مكانتيا  (1)المسانيات لػقد استطاعت

كتثبت كجكدىا فػي الساحة العممية، حينما حٌدد 
مكضكعيا كضبطت أىدافيا كسارت عمى مناىج 

نػتاج ذلؾ  عممية كضحت ليػا مسار بحثيا، فما
إلى جانب  "الخطاب" التميز كالدة مصطمح

ذا كاف الػػػمصطمح نتاج العمـك . مصطمحات أخرل كا 
ككسيمة الكتشاؼ المعارؼ الدقيقة، فإف المفاىيـ ىي 
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جكىر تمؾ الػمعارؼ الػمتنكعة، كيشكؿ نمكىا حجر 
فيؿ . (2)اإلنساني الزاكية في عممية بناء الفكر

استطاع الخطاب التكغؿ في نسيج مفاىيـ عممية 
ثبات مكقعو مثمما كاف لمسانيات الفضؿ  مختمفة، كا 

 . الكبير في إبراز سبؿ التمازج بيف عمـك كثيرة؟
يختمؼ الخطاب العممي باختبلؼ المعارؼ 

معرفة خطاباتيا، كلػػكؿ "كاالجتماعية اإلنسانية 
خطاب خصكصياتو التي تحقؽ أصالتو المميزة لو 

يتميز الخطاب العممي  .(3)"الخطابات عػف غيره مف 
 "ائؽ ال مجاؿ لبلختبلؼ فييا، فيكبككنو يعرض حق

الحامؿ لممضاميف المغكية مف حقائؽ منظمة، أك 
نػتائج مستنبطة أك طرؽ لمتحميؿ، أك فرضيات 

 .(4) "لبلختبار
كيتسـ الخطاب العممي بمغة خاٌصة، تعػتمد عمى 
جياز مصطمحي خاص ميمتو الحفاظ عػمى 

إنيا لغة عممية دقيقة في تعامميا مع . مضمكف العمـ
 المصطمحات كالمفاىيـ، ككسيمػة مكضكعية في نقبل

لمضاميف الداللية كتبميغيا بصكرة كاضحة ال مجاؿ 
 . لبلنطباع الشخصي فييا، كال حتى لئلبداع الجمالي

البن " المخّصص" المصطمح العممي  في كتاب -1
 :سيده

يعد البحث في مجاؿ المصطمح العممي قضية 
ذا فت حنا ممفيا فإننا عممية شاممة لكؿ المغات، كا 

إذ المصطمح ىك . ننفتح عمى أفاؽ كاسعة لمبحث
 .عنكاف المعرفة العممية كالدليؿ إلييا

إف االصػطبلح اتفاؽ عممي عمى تخصيص لفظ 
معيف لمداللة عمى معنى أك مفيـك دقيؽ في إطار 

فالمػصطمح إذف . الحقؿ المعرفي الذم ينتمي إليو
ؿ ينشأ فػي كنؼ فضاء معرفي خاص، كيتشك

مفيكمو بالنظر إلػػػى األسس النظرية كالمعرفية 
نو لغة خاصة ذات صمة كثيقة إ.(5)المحاطة بو 

 .بمسيرة العمـك كتطبيقاتيا

منظومة المصطمحات العممية في   -2-1
 ":المخّصص"

بغػيره  –في مجاؿ معيف  –يرتبط كؿ مصطمح 
ذا حػٌددت . مف المصطمحات بعبلقات معينة كا 

لممصطمح بسكاه، كالفاصمة لػو عف العبلقات الكاصمة 
أمكننا االنتقاؿ إلى ما ضـ إلػػى المصطمح،  ،غيره

ما ضـٌ إليو المصطمح، كىذا يسيـ بشكؿ كبػير في ك 
كما يمنح مستعممو . تحديد تكجييات نمكه الداخمي

قكة تبميغية ال يضاىييا أم مصطمح خارج النظاـ 
 .فما نكعية ىذه العبلقات ؟. االصطبلحي المقصكد

 :عالقات االئتالف -2-1-1
مف بيف أنكاع عبلقات االئتبلؼ الكاردة 

 :"المخصص"في
 :الترادف -

في كتابو األمانة العممية " ابن سيده"يتكخى
كالصدؽ في الركاية، لذلؾ يكرد عٌدة مصطمحات 
. لممفيـك الكاحد النعداـ التنسيؽ بيف المغكييف بنذاؾ

الكممة بدقة كىك إلى ذلػؾ يػػسعى إلى تحديد معنى 
حتى ينفي عنيا صفة الترادؼ في معظـ األحياف، 
كيضعيا أمػاـ الخطيب كالكاتب كالشاعر ليكظفكا 
منيا ما يعبر عف مقاصدىـ،  كلػيككف قد حقؽ 

إذا  ":يقكؿ فػي ىذا السياؽ. الغاية مػف كضع معجمو
أكصاؼ  كانت لممسمى أسماء كثيرة، كلممكصكؼ

نيا ما شاء كاتسعا عديدة تنقى الخطيب، كالشاعر م
كلنا . (6) "فيما يحتاجاف إليو مف سجع أك قافية

بعض المبلحظات عػف كجكد الترادؼ كدكره فػػي 
 :نقدميا مف خبلؿ ىذه األمثمة  المعجـ،
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 (7)الٌصكت مع بىحح  الغىٍرغىرىة
 الىٌتغىٍطميط

 
ٍيد    ما أىشرؼ في المىٍنًكب ككؿ عظـ ممكف       الحى

(8) 
  الميشىاشة 

 
 (9) عرؽ في ظير اإلنساف ييقطع إذا سيًقي بىطنو      الن اًئط  

 الن يىاط 
ابن "أف  -كغيرىا –يتضح مف األمثمة الػػمذككرة 

ال يحاكؿ التفضيؿ في تعريؼ ىذه  "سيده
نما يكتفي بذكر المرادؼ، بالرغـ  المصطمحات، كا 
مػػػف أننا بحاجة إلى ذكر بعض الصفات، أك 
الخصائص لتحديد مفيـك المصطمح كإبراز مادة 
الشيء كمقاساتو، كمكاصفاتو األخرل أك ذكر 

 . كظيفتو، كمجاؿ استعمالو

نيا كعميو فإف الشركح الػمرادفة التي تضم
يعترم معظميا الغمكض النعداـ ذكر  "المخصص"

الخصائص، كالصفات كبياف الغرض مف المصطمح 
فػػي  -"ابن سيده"كخبلفا لما تقٌدـ يحاكؿ .  المعرؼ

إبراز الفركؽ بيف المترادفات،  -مػػكاضع أخرل
 :كتفسيرىا بكضكح، كنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ

 الفقرة حيث كانت كجمعيا طباؽ كقيؿ ىي ما بيف الفقرتيف كالطبىقىة كالٌطبقىة   بىؽالط  
المىٍفًصؿ كمنو قيؿ لمسيكؼ التي تصيب المىفىاصؿ الميطبقة
(10). 

 
في ىذا المثاؿ مف الداللة العامة  "ابن سيده"انتقؿ

إلى  "بقةالْطبق والطّ "التي جمعت بيف المصطمحيف
بصكرة  الَطَبق داللة أكثر خصكصية، كيعني أف

أكضح كأدؽ ىػك الػػمفصؿ الذم ينتمي إلى الكؿ 
 .كىي الفقرة فعرؼ األخص بالتعريؼ العاـ

كعميو إف المصطمح المعبر عف مفيـك كاحد 
أفضؿ لمغة العممية مف مصطمحيف يشتركاف في 

 .المفيـك نفسو
 كأشيرىا: عالقات االختالف  -2-1-2

 : التضاد -أ
كنػػعني بو داللة الػمفظ الػكاحد عمػى مػعنييف 

الظبلـ،   الدالة عػػمى "الس دفة  "مختمفيف مثػؿ داللة 
 .النكر في الكقت نفسوك 

في كتابو عددان مف الظكاىر  "ابن سيده"كلقد عرض
المغكية، فنجد كتبا كأبكابنا كثػيرة لمكضكعات مختمفة 

كأمثمتو يصعب حصرىا نذكر  ،"األضداد"مف بينيا 
 :منيا

اد  ُي  المىشيح مىؿي  (11) الجى  الصغير الجى
ًذر     (12) العظيـ  الحى

 (14)مجارم الماء مف أعالي الكادم التىبلىع (13)االرتفاع  الر ٍىكة 
 ما انيبط مف األرض  االنحدار  
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" ابن سيده" يتضح مف ىذه األمثمة كغيرىا، أف
أراد أف يضع القارئ أماـ داللة كاضحة ال تكمفو 
نما يختار المفيـك المناسب  عناء الجيد في فيميا، كا 

كلكننػػا في حػػػاجة إلى . الذم يتماشى مع مكضكعػػو
محيف تعريفات تبرز الخصائص المضادة بيف المصط

 .حتى يتضح المػصطمح المعٌرؼ بصكرة جمية
 *:االشتراك المفظي-ب

 استعماؿ المصطمح الكاحد لتأدية "كنعني بو 

، أم (15)"مػفاىيـ عممية مختمفة فػي التخصص الكاحد
 .أف المفظة الكاحدة تؤدم أكثر مف معنى اصطبلحي

في كتابو عدة مفاىيـ لممػصطمح  "ابن سيده"يكرد
فإذا . الكاحد تبعا لػميجات كاختػبلؼ المغكييف حكلو

تعددت اآلراء كالركايات حػكؿ مصطمح معيف، أك 
مفيـك ما ذكر ىػذه الركايات جميعا، كعد تػمؾ اآلراء 

كىذه  .كاممة ممػػػػا يضفي عػػػمى الكػتاب صفة التنكع
 :عينة مف األمثمة

ٍفف األعمى كاألسفؿ أييما كاف      الش تىري   .انشقاؽ الجى
  .(16) انقبلب شفر العيف مف أعمى كأسفؿ     
 

 الكىٍجو   القسمة
دىٍيو     ظىاىر خى
 ما أقبؿ عميؾ ًمفى الكجو   
 
 كسط األنؼ 
 (17)  ما انحدر عف ناحيتي األنؼ الى أعمى الكىٍجنىة    

 
 الشىعر كيمو كاحدتو ىمبة      الييٍمب

ميظى مف الشىعر        ما         (18)غى
مما تقدـ نستنتج أف منظكمة العبلقات في 

تفسػح المجاؿ أماـ المعجمييف لئلفادة  "المخصص"
لػما ليا مػف أىمية  ختمفة مف العبلقات،مف أنكاع م

كبيرة في تػػقريب الدالالت، كتسييؿ تعريػؼ 
يسػتثمر تمؾ  "ابن سيده"المصطمحات العممية، فػ

العبلقات لتقريب المعنى كتمييزه، ليػػػذا لـ يكػف كتابو 
نما ىػك نسؽ مف  قائمة مف المصطمحات المنعزلة، كا 
العبلقات المختمفة القائمة بيف المصطمحات 
كمفاىيميا في حقؿ معرفي معيف كبفضؿ ىذه 
األنساؽ يتـ تنظيـ المعرفة العممية كتصميـ 

 .ىندستيا
 

 :طمحات العمميةبنية المص -2-2
لكؿ لغة أساليبيا الخػػاصة في صياغة 
المصطمحات العممية كتكليدىا، كلمعربية إمكانات 

بيا، ككسػػائؿ متعددة ،تمكنيا مف  كبيرة ال يستياف
احتضاف العمـك الجديدة، كاستقطاب المستحدثات 

 .العصرية
يعتبر المعجـ ديكانا جامعا لكؿ أنكاع العبلمات 

اختبلؼ بنػياتيا الشكمية، كال تخرج تمؾ الدالة عمى 
 :العبلمات عف النكعيف اآلتييف مف المصطمحات

 (.البسيط) المصطمح المفرد  -
 .المصطمح المركب-
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 :المصطمح البسيط  -1--2-2
كىػػك لفظ مجرد عػف غيره،مستقؿ بنفسو صرفيا، 
ال يمكف تجزئتو إلػى عناصر أخرل كالى ذلؾ صيغة 

يػندرج تحت  .(19)كيبيا الشكمي لغكية بسيطة في تر 
  ىػذا النكع كؿ مػف المصطمح المشتؽ، كالمعرب،

 .كالمنحكت
 :المصطمح المشتق -أ

يعتبر االشتقاؽ أىـ كسيمة مف كسائؿ نمك المغة، 
كىػك عػػممية  (20). كتكاثر كمماتيا كتكالد مكادىا

استخراج كممة مف كممة أك صيغة، حيث يقتضػي 
كقد عرفت  (21)التأني، كػكنو مسمكا لغكيا دقيقا، 

بأنيا لغة اشتقاقية ال تعيش  –منذ القدـ  –العربية 
نما مجتمعة مشتركة، مثمما يعيش  ألفاظيا منعزلة، كا 
العرب في أسرك قبائؿ، كذلؾ تربط كؿ مجمكعة 

رباط مف القربى، كالنسب سكاء منيا بعضيا ببعض ب
كىذا الترابط المحكـ الذم . في مبناىا أك في معناىا

يجمع بيف ألفاظيا العربية يعد مف خصائص ىذه 
المغة، كيدؿ في أبسط صكرىا عمى ثرائيا،  كحيكيتيا 

 .كنمكىا
كىنػاؾ ألكاف متمايزة مػف االشتقاؽ، كأشيعيا 

ر شرط االشتقاؽ الصغير، بػو أخذ صيغة مػػف أخػ
تناسبيا في المعنى، كاتفاقيما في المػػادة األصمية، 

ضارب فيك لفظ مشتؽ مف :مػػثؿ . كىيئة التركيب
ضرب، كىذا النكع مف االشتقاؽ يظير بصكرة جمية 

 ."المخّصص"فػي 
سيػبلحظ  "المخّصص"ال شؾ أٌف الػقارئ لكتاب

مػدل اىتمػاـ مؤلفو بػيذا الجانب العربية، مػف حيث 
ا عمى إثبات مختمؼ التصاريؼ الفعمية، كاف حريص

كالمشػتقات االسمية لكثير مػف المصطمحات، كال 
تكاد تخمك صفحة مف ذلؾ، كىذا تأكيد لما جاء في 
مقدمة كتابو عف مدل استفادتو الكبيرة مػػف معاجـ 
األلفاظ المختمفة مػػف حيث ىي مصدر أساسي 

غ لمادتو المغكية، كمػف حيث ذكره لممشتقات كالصي
كمػف غريب ذلؾ إذا جئت بػاسـ  ":المتنكعة يقكؿ

الفاعؿ عمى غير الفعؿ، عقدتو بالكاك، أك جئت بو 
 .(22)"عػمى الفعؿ عقدتو بأك

كتجدر اإلشارة إلى أٌف ىػذا الكتاب ال يخكض 
أحيانا فيما تخكض فييػا معاجـ األلفاظ مػف حشد 
كثير لممشتقات، كلذلؾ فإف عنصر االختيار كاضح 

كأحيانا أخرل نػجده يسرد لنا كما ىائبل  .ه ليافي ذكر 
مػف األلفاظ المشتقة فييا مػف التفاصيؿ مػػا ال حصر 

إذا ظر : غيبلـ " ليا، كنذكر عػمى سبػيؿ المثاؿ  
شاًربيو جمعو ًغٍممة كًغٍممىافي كلـ يقكلكا أغممة استغناء 

غبلـ بيف الغمكمة كالغمكمية ... بغممة
 .(23)".كالغبلمية
بكثير مف ضركب التكليد  "ابن سيده"كتابيزخر 

االشتقاقي،  نذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 .الحصر

كاألسماء المشتقة مف  :اشتقاق اسم من فعل -
األفعاؿ ىي المسماة أسماء المعاني، أم المػػكلدة 

 :باالشتقاؽ كليس أسماء األعياف مثؿ 
 (24) االًجبىايىة مىكىٍستيو أٍمًسكيو مىٍكسن  –الًمٍكسي 
 (25)طىٍرؼ الخيؼ   –الًمٍنسىـ 

 :مثؿاشتقاق صيغة المبالغة  -
 (26)كثيرة الحشك كالتبىاع –كىًتيبىة نىعيكؿ  -
مثؿ اشتقاؽ النسبة مف شتقاق صفة من اسم ا -

 :أسماء األعياف، كأسماء المعاني مثؿ 
الناعـ كالغىٍدف النعمة كاالسترخاء :الغيدىاني -

 . (27)كالميف
مثؿ اشتقاؽ اسـ المفعكؿ، اشتقاق صفة من اسم  -

:كالنسبة مف أسماء األعياف، كأسماء المعاني   
                     .(28)عظيـ الجبية: الجبىاىيٌ  -
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عظيـ الجمة، كالجمة ما طاؿ مف : رجؿ سىبىبلىنيٌ  -
الشعر، كجمعو جيمـ كجماـ كغبلـ مجمـ كجارية 

.(29)مةميجم  
 :المصطمح الُمعّرب-ب 

يعػػد التعريب أحد الػكسائؿ كضع المصطمحات 
جػعؿ الكممة األعجمية عربيػة بأف ينطؽ "كنعػػني بو

فالمصطمحات الػػمعربة  ،(30)"بيا عمى منياج العرب
كثيػرة في كبلـ العرب، كفي عمكميا قديما كحديثػػػا، 

كتزداد  ألف العمـك في تطكر مستمر، كال بد أف تنمػك
معػيا المصطمحات كالمسميات، ككؿ ذلؾ يبرر لنػا 

كفيػما يمػي أمثمة متنكعة . المػػجكء إلى تعريب األلفاظ
عف المصطمحات المعربة التي أخذت في معظميا 

 :مف المغة الفارسية
ٍكز - نىؾ شىٍقحى : الجى فارسي ميعرىب كمف أمثاليـ ألىٍشقىحى

ٍكزىة   .(31)الجى
ٍند ركنؽ السيؼ ماؤه كفً  ٍندىه كىك الًبرى قاؿ سيبكيو  –رى

ىػػك فارسي معرب كىذا الفاء أك الباء التي فيو مبدلة 
مػف باء بيف الباء كالفاء كنظيره فندؽ حكاه في باب 

 .(32)اطراد اإلبداؿ في الفارسية
ٍند"إف مصطمح      ٍنده أك الًبرى عمى سبيؿ المثاؿ  –"ًفرى
فيو محاكلة إلبداؿ الحرؼ العربػي بحرؼ بخػر،   –

حرصػا عمى إحداث نكع مف االنسجاـ في التركيب 
كلػيذا الكتاب مػيزة فػيك . ليتفؽ مػع العادات الصكتية

نػما ينسبو  ال يكتفي بذكر المفظ المعرب كداللتو، كا 
مع رسمو اإلمبلئي، كيشػير إلى أنو معرب مما 

مى الباحث معرفة األصيؿ مف الدخيؿ، يسيؿ ع
 كطػريقة نطقو، كىذا 

مػا ال نجده عمى سبيؿ المثاؿ في بعض المؤلؼ 
لشػػدة  لمثعالبي" فقو المغة وسر العربية" مثػؿ 

اختصاره، كلعمة كاحدة كىي التعمؽ في فيـ داللة 
 .بعض ألفاظ العربية

خبلصة القكؿ إٌف العػكدة إلى المصطمح المعرب 
تغطية احتياجاتنا شػػريطة عدـ فتػح الباب ضركرة ل

. عمى مصراعيو، كمراعاة حسف اختيار المصطمحات
فالمجكء إلػػى المصطمح المعرب أفضؿ بكثير مف 
طكؿ انتظار مصطمح عربي يزيد مف غمكض 

 .مصطمح المفيـك الجديد
 :المصطمح المركب-2-2-2

كنقػػصد بو ضـ كممتيف إحداىما إلػى األخرل 
ى مػػعنى معيف دكف حذؼ شيء منيػما في لمداللة عم

 .ىػذا التركيب
كيعٌد التركيب مف اإلمكانات الطبيعية لكؿ 
" المغات البشرية، كال يخص لػغة معينة، كفي

 :أنكاع مختمفة مف المركبات نذكر أىميا "المخّصص
 :التركيب اإلضافي -أ

يتككف المركب اإلضافي في المغة العربية مػف 
ضاؼ، كالثػػػػػاني مضاؼ إلػيو مػصطمحيف األٌكؿ م
 .الخ...مقياس الحرارة مثؿ عمـ الميجات،

 +يتألؼ المركب المصطمحي اإلضافي مف اسـ
أداة ) اسـ كما تكضحو األمثمػػة السابقة، أك مف أداة 

تكتر كيربائي : مػػػػػثؿ (33)اسـ ( + الظرؼ أك فكؽ
(Sous tensions)تػػحت البػمعـك ،(Hypo 

pharynx) ، تحت األحمر (Infra rouge ) . 
كتمنح اإلضافة داللة التخصيص، فعندما تضاؼ 

 (31).الكممة فإنيػا تعطينا تخصيا دالليا محددا دقيقا
فالٌدقة في التسمية، كالتخصيص في المغة دليؿ عمى 

كمف . بمكغ أصحابيا درجة عالية مػف التفكير العممي
 :يمي أمثمة ذلؾ مف المعجـ ما

أكلو كىاًحديىا أفنكف: الشبابأىفىاًنيف  -
(34). 

 .(35)ًحدتو كنشاطو: ًجفي الشىبىاب -
ة الشبىاب - ارية نيفيخ : نيٍفخى  –معظمو كشاب نيفيخ كجى

ة الشباب  مىؤلىٍتيما نيٍفخى
(36). 
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 :التركيب الوصفي -ب
كتككف نكاتو اسما مكصفا، محددا بالعنصر الذم 

ابن "كتاب كاألمثمة كثػيرة في. (37)أم الصفة  يتبعو،
كمف اليسير عمى القارئ استخراجيا، كقد  ،"سيده

تعكد ىذه الكثرة سببػيا حاجة العرب إلى مثؿ ىذا 
 : النكع، كنذكر منيا

 . (38)طكيؿ: شىعر رفىاؿ -
بو كىشىفة كىك انقبلب مف : رىجيؿ أىٍكشىؼ  -

 .(39)خصائص الش عر 
ٌمر - ميتىمىبذ: شعر ميجى

(40). 
 :العطفي التركيب الوصفي  –ج

يتألؼ مف مكصكؼ كصفة، كأداة  عطؼ، 
 "المخّصص"كصفة ثانية معطكفة عمى األكؿ، كفي 

 :أمثمة كثيرة نأخذ منيا مايمي
 .(41)كثير شىٍعر الجىسد: رىجيؿ ًعثٌٍكىؿ كعىٍثكىؿ -
ممدكد رىٍخك : بىطف عىٍفضىجك عيفىاًضج -

(42). 
 .(43)عىظيـ الشفة:شيفىاًىٌي  رىجيؿ أىٍشفىو ك -

لػػػػرغـ مػػػػف اعتبػػػػار المركػػػػب العطفػػػػي مػػػػف عمػػػػػى ا
التراكيػػب الخاممػػة، كمػػف أقػػؿ المركبػػات االصػػطبلحية 
اسػػػػتعماال فػػػػي العصػػػػر الحػػػػديث، غيػػػػر أننػػػػا كجػػػػدناه 

ــــص"بصػػػػكرة جميػػػػة فػػػػي  ، كقػػػػػد يعػػػػكد سػػػػبب "المخّص
كىػذا . جمية عف ألفاظ مترادفػة خمكلو إلى ككنو عبػارة

الثػػػػػػػراء المفظػػػػي الػػػػذم يزخػػػػر بػػػػو الكتػػػػاب حتػػػػػى كاف 
فيػػػػػك يخػػػػػدـ  كالتػػػػػرادؼ، ،مف االشػػػػػتراؾ المفظػػػػػيتضػػػػػ

المػػتعمـ المتخصػػص إذا كضػػع أمامػػو ليختػػار كينتقػػي 
 .ما يراه صالحا مفيدا منيا

كال خبلؼ في أىمية مثؿ ىذه المؤلفات التراثية، 
كضركرة كجكدىا عمى أكمؿ كجو بيف أيدم الباحثيف 
ميما اختمفت االختصاصات السيما في عصرنا 

السرعة كالتقدـ العممي كاألدبي الحػالي، عصر 
كالخطيب إلػى  كالفني، فضبل عف حاجة الشاعر،

ىذا النكع مف المؤلفات  لتأخذ بأيدييـ في عممية 
 .اإلبداع كالتأليؼ

برصيد ىائؿ مف المصطمحات  "المخصص"يزخر
البسيطة كالمركبة، كنحف بحاجة لكمييما في إنتاج 

ظ أما بالنسبة لؤللفا. المعرفة كفي نشرىا
االصطبلحية المركبة التي تعد نتاج عممية التركيب 
االصطبلحي، فػيي المسمؾ األىـ في كضع 
. المصطمحات التي تزيد عمى كممة كاحدة كترجمتيا

كىذا يساعدنا عمى التخفيؼ مػف أزمتنا االصطبلحية 
الراىنة بفضؿ التطكر التكنكلكجي كاإلعبلمي الراىف 

كلنػا أف نتخيؿ .االذم أحدث بمغات أجنبية غير لغتن
حػدة الخطر إذا اكتفينا بالترجمة كلػـ نمػجأ إلى 
استثمػار مػا يزخر بو تراثنا المغكم مف مصطمحات 
كتراكيب اصطبلحية فػػي نقؿ المفاىيـ المستحدثة أك 

 .التكليد عمى مكادىا مصطمحات جديدة
 :خصائص المصطمحات العممية -2-3
 ( :صوتيالجانب ال) من حيث الخفة والثقل  -أ

إٌف أٌم محاكلة الستعماؿ بعػض المصطمحات 
المطمكب،  الثقيمة عمى السمع ال يحقؽ ليا اإلقباؿ

كفي . (44)كيؤدم لجكء الناس إلى المصطمح األجنبي
الكثير مف المصطمحات الغريبة التي " المخّصص"

ينفر منيا القارئ العربي ميما كاف مستكاه، كعبلقتو 
 :بالمغة العربية نذكر منيا

 .(45)الطكيؿ : الشىناحي -
مكىـ-  .(46)األسكد:الحى

 .(47)القصير:العىككىؿ -
 .(48)  القصير المسترخي :الَعَمْيَثل -

التراثية خاصة، يكجب  إٌف العكدة إلى معاجمنا
عميػنا انتقاء المصطمحات الكاضحة السيمة التي 

إذ . يمكف تقبميا، كال ينفر منيا القارئ حيف سماعيا
المصطمح  المستعمؿ عػػمى تكظيؼكؿ ما يحفز 
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بطريقة كاضحة تعمؿ عمى استقراره كشيكعو، ىك 
 .الصرفي الكاضح صيغتو البسيطة كتركيبو

 :الشيوع -ب
يسيؿ اعتماد المصطمحات الشائعة مف تداكليا، 
كاستعماليا الفعمي مف قيؿ أىؿ االختصاص، 

األكؿ محاكلة اعتػػماد الشائع : كجييف الشيكع ذك"ك
األلفاظ عمى ألسنة الناس، كالثاني تكخي الشيكع مف 

كػما أف تحديد  .(49) "عند تكليد مصطمح جديد
درجات شيكع المصطمحات كالعبارات االصطبلحية 
مفيد جدا في تعميـ لغة التخصص، فذلؾ يسيؿ عمى 
كاضع الدركس انتقاء مػا يناسب طبيعة المعرفة، فػقد 

 .   عمقةتككف معرفة ابتدائية أك أساسية أك م
فإٌف المصطمح مػيما كانت بنية يبقى  كىكذا،     

دعامة حيكية لمممارسة العممية ذاتيا، فميس ىػػناؾ 
عمـ بػػدكف مصطمح، كليذا الػػسبب أكلى العممػاء 
عػمى مختمؼ مشػاربيـ عناية فائقة بالمصطمح 

، فكيؼ نغفؿ عف قيمة تمؾ   بػاعتباره مفتاح العمـك
ياتيا المكجكدة في كتاب المصطمحات بمختمؼ بن

، كنبتعد عنيا في استعماالتنا كالمخّصصضخـ 
 .اليكمية في مختمؼ التخصصات؟

 :التعريفات-3
إذا كاف المصطمح ركح الخطاب العممي،ال يتأتى 
التفاىـ كالتطكير إال بتحديد مفيكمو، كداللتو عف 

ابن "فكيؼ عٌرؼ . طريؽ تنسيؽ نشاطو كتعريفو
األلفاظ االصطبلحية الدالة عمى معاني  "سيده

كبتعبير بخر ما الطريقة التي استخدميا  مختمفة ؟،
ككيؼ تعامؿ مع المعنى  في تعريػؼ المصطمح؟

الذم يأتي في مقٌدمة العناصر التي اىتـ بيا عمماء 
 .المعاجـ المكضكعاتية؟

 
 

من خالل " المخّصص"الخطاب العممي في  -3-1
 :والتعريفات الواردة في

 :التعريف االسمي -3-1-1
يقـك ىذا النكع في األساس عمى العبلقات 

فبل تكتسب  المكجكدة بيف مضاميف المصطمحات،
ابن "لذا نجد . (50)تعريفيا إال عف طريؽ العبلقات

يستثمر أنكاع العبلقات التي تربط الداؿ  "سيده
كىذا ما سنكضحو . بالمدلكؿ ألجؿ تقريب المعنى

 .يؼ االسمي المختمفةمف خبلؿ صكر التعر 
 :التعريف بالمرادف -أ

يكتفي ىذا النكع مف التعريفات االسمية بذكر 
المرادؼ أك المقابؿ لممصطمح المراد تعريفو عمى 
أساس أٌف القارئ يدرؾ جيدا مفيـك المصطمح 

كىك كثير في المعجـ مف ذلؾ عمى سبيؿ . المرادؼ
 :المثاؿ

 .(51)البىبلغة : الًبمىٍغف -
 .(52)الكبلـ :النطؽ -
ًطيب أىٍشدىؽ -  ميًجيد : خى

(53). 
 "ابن سيده"نبلحظ مف خبلؿ ىذه التعريفات أف 

لـ يحاكؿ رصد الكممة ضمف سياقات،  بؿ اكتفى 
بمفظة مفردة اعتبرىا المعادؿ أك المقابؿ ا لداللي 

كىنا إثبات لكجكد ظاىرة . لمفظة االصطبلحية
عظـ م الترادؼ بالرغـ مف نفيو ليذه الصفة في

األحياف، كذلؾ مف خبلؿ الكقكؼ عمى الفركؽ 
الدقيقة بيف األلفاظ المتقاربة كالمتشابية، كمحاكلة 
تحديد مكقع كؿ لفظة اصطبلحية مف منظكمة 
. المصطمحات التي تندرج ضمنيا، كالتي تتصؿ بيا

يؤدم حتما إلى المبس  فغياب مثؿ ىذه الفركؽ
 كالتداخؿ بيف الدالالت كاستعماليا في غير

 .مكضعيا
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 :التعريف بالتضاد   -ب 
كىك تعريؼ المصطمح بما يخالؼ مدلكلو كما 

 :ىك كاضح في األمثمة اآلتية
 (54) .المىٍرىىاء ًخبلؼ الكىٍحبلء -
 (55).العىٍجـ ًخبلىؼ العىرىب  -
ؼ الصكاب  -  (56).الٌمٍحف ًخبلى
رىاب ًضد العيٍمرىاف -  (57) .الخى

كغيرىا أف ىذا  يتضح مف خبلؿ ىذه األمثمة،
النكع يفترض مسبقا القارئ عمى معرفة كافية بمفيـك 
المفظة المضادة، كىذا أمر منطقي، ألٌف المعجـ 

لكف إذا اطٌمع عميو غير  مكجو إلى القارئ المختص،
أال يفترض أف يضعو ( القارئ العادم) المختص 

كليس إحالتو  أماـ داللة كاضحة لمفظ االصطبلحي،
 .عمى لفظة أخرل

 :التعريف بعبارة -ج
ليظير في شكؿ  كيتميز بتجاكزه الكممة المفردة،

 :عبارة مثاؿ ذلؾ
ٍيف العىًظيـ الشفىتىيف : الشفىمح - رى الكىاًسع المىٍنخى

(58) 
 (59)بياض األسناف ككثرة مىائيا : الرٍتؿ -
لىٍحمىة غميظة في أىٍصؿ المساف : الغيٍنديكب -

(60) 
 .(61)الناًئسىةالمحمة : فىٍمكىة المساف  -

ىذه الطريقة في التعريؼ رغـ أنيا  -يبدك أف
إال أنيا في بعض األحياف  تجاكزت الكممة المفردة،

كال تقؼ عمى سمات المصطمح  تقدـ التعريؼ التاـ،
 . المعرؼ

نستنتج مما تقدـ أف التعريفات االسمية المتنكعة 
كالتي أثبتيا المعجـ تظؿ أقؿ حظا مف حيث 

فأماـ محدكدية مفاىيميا،  .ىا الزمنياالستعماؿ لبعد
تبقى ىذه المصطمحات عاجزة عف تقديـ حٌد تاـ، 
كىي عادة ال تجعؿ القارئ يتمعف في داللة 
المصطمح المعرؼ عمى النحك المطمكب، كيقؼ 
عاجزا عف استكماؿ التصكر المفيكمي لغياب 

مككناتو األساسية، كعدـ معرفة داللتو الدقيقة التي 
 .ة المصطمحاتتميزه عف بقي

 :صياغة التعريف -3-2
نعني بالصياغة الييئة التي يبنى عمييا نص 
التعريؼ، ال بالنظر إلى ما يكظفو المعجمي مف 

تقصر في ظؿ التقنيات  صيغ متنكعة تطكؿ أك
المتبعة فحسب، بؿ أيضا بالنظر إلى الفئة المكجية 
إلييا تمؾ التعريفات، باعتبارىا نصكصا مجسدة 

 .العممي في مجاالت مختمفةلمخطاب 
إٌف التعريؼ يصاغ أساسا لممتمقي مف أجؿ     

تبميغو مفيـك المصطمح بدقة ككضكح، فما لـ يكف 
محتكل الخطاب مفيكما، كقاببل لمتداكؿ بيف 
. المشتغميف في قطاع معرفي معيف، فبل قيمة لو

كىذا يستمـز عمى كاضع التعريؼ أف يضع في 
لذم يخاطبو أك يكتب الحسباف نكعية المتمقي ا

فممف يكتب؟ ىؿ يكتب لذاتو قصد التعبير . (62)لو
قارئ، )  عف كجكده؟ أك يكتب لمتمؽ معيف

أك يكتب لعمـك ( الخ... متخصص، عالـ، باحث
فميس ىناؾ شرط أكثؽ صػمة بالتعريؼ  .القراء ؟

المعجمي سكل شرط القدرة عمى تكصيؿ المفيـك إلى 
 .الباحث، أك القارئ

ابات العممية بمضامينيا المختمفة، إٌف الخط
كجكانبيا اإلفرادية، كاألسمكبية مكجية لمعالـ كالفصيح 

، (63)كالبميغ كالخطيب ك الشاعر المجيد كالباحث 
كليعبركا بدقة متناىية  ليختاركا ما تتكؽ إليو أنفسيـ،

عف معانييـ المختمجة التي تنير سبيميـ كتشفي 
 .غميميـ

ؼ ليست مجرد تكظيؼ إٌف عممية صياغة التعري
إنيا  لمفظ، كنحذؼ بخر لنظير جمالية خطاباتنا،

عممية ذىنية صعبة ناتجة عف إحاطة تامة، كمعػرفة 
. عميقة لممصطمح كاستيعاب جيد لكمياتو كجزئياتو

كتزداد صعكبة صيغة التعريؼ عندما يتعمؽ األمر 
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بالمصطمحات الفضفاضة، التي يصعب التحكـ في 
ؿ أنكاعا متعددة مف المعاني مفيكميا، ككنيا تحم

 ،؟تعريفاتيا" ابن سيده"فكيػػؼ صاغ . (64)كالدالالت 
كما ىي العناصر المككنة ، كىؿ نجح في صياغتيا؟

 .لتعريفاتو؟
مختمؼ خطاباتو في قالب  "ابن سيده" صاغ

عفكم بسيط غير متكمؼ، سيؿ العبارة ككاضح مف 
خبلؿ التخطيط، كالتسمسؿ في عرض المعمكمات 

نحك منطقي، كليذا لـ نجده يتأنؽ في تعبيراتو عمى 
 :كلـ يتكمؼ بما يضيع المعنى المقصكد مثاؿ ذلؾ

أصكؿ الفىًخذىٍيف مف بىاًطف، األىٍرفىاعي :المىرىاؽي كالريٍفعىاف-
ٍفعي كريٍفعي، ٍفعي كالريٍفع كىاًحديىىا رى لفىًخذىٍيًف كىما  أصكال: الرى

اًنبي  العىانىة كأىٍعمىى البىٍطف كالجمع ما اٍكتىنىؼى أىعىاًلي جى
أٍرفىعي ك أٍرفىاعي ك ًرفىاعي 
(65). 

ٍفعً  - اف ًعٍرقىاف ًفي الري   .(66)األىٍبيىضى
ٍعؼي العىٍيًف حتى ال يكاد : العىمىش- سيبلف الدىمع كضى

 .(67)ييٍبًصر عىًمشى عىمشنا فيك أىٍعمىش كاألنثى عىٍمشىاء
ابن " كنمحظ مف خبلؿ ىذه التعريفات محاكلة 

إرساؿ المعاني، كالدالالت في قكالب لغكية "سيده
مناسبة خالية مف الزخرؼ المفظي، كبعيدة عف 

 .الخياؿ كاالنطباع الذاتي، ككؿ ما يحيؿ إلى التعقيد
 .ما ىي العناصر المكونة لمتعريفات؟ -

تحت ىذا السؤاؿ العاـ تتفرع أسئمة جكىرية تبيف 
 :المقصكد مف العناصر المككنة كىي كاآلتي

 .ىل يعّرف الشيء في ذاتو أم مقارنة بغيره؟ -
ىل يذكر الصفات واألحجام واألشكال الخاصة  -

 .بالمعرف؟
 .ىل يحّدد الغرض من الشيء الموصوف؟ -

الكصؼ في تعريفاتو إلبراز  "ابن سيده" اعتمد
ظيار خصائصو الذاتية  صفات الشيء المعرؼ كا 

كقمما نجده يعرؼ المصطمح . التي تميزه عف غيره
ذا اتجو إلى ذلؾ كاف مف باب  مقارنا إياه بغيره، كا 

التكضيح أكثر، كربما يككف السبب اىتمامو الكبير 
المنصب عمى جػػزئيات المصطمح التي تكشؼ عف 

ذا فتػح باب المقارنة يككف قػد  ي لو،المفيـك الكم كا 
كضع نفسو في مزالؽ االستطراد، كاإلطناب الذم ال 

 :طائؿ منو مثاؿ ذلؾ
شيء ييعىمىؽ بو ثـ ييٍدفىع بالمفتاح : ًمٍعبلىؽ الباب"

كالًمٍعبلؽ يعمؽ بو الباب ثـ ييٍدفع الًمٍفتاح فىيىٍنفىًتح كقد 
مىٍقتو كتعميؽ الباب أ  .(68)"يضاأىٍغمىٍقت الباب كعى

كما يظير مف خبلؿ تتبعنا لمتعريفات المتنكعة 
حاكؿ إخبار  "ابن سيده"التي تضمنيا الكتاب أف

القارئ عف خصائص الشيء المعرؼ مػػف نكاحي 
كال نجده . الخ...عدة، كالصفات كاألحجاـ كاألشكاؿ

نما  يتقيد بذكر كؿ تمؾ األمكر في المصطمح، كا 
ا يقتضيو يكتفي بالتركيز عمى بعضيا حسب م

فأحيانا يتـ التركيز عمى . المصطمح كمتطمباتو
 :الشيء المعرؼ كما في األمثمة اآلتية

يقاؿ  ضعؼ البصر كصغر العينيف،:الخفش
خشبة عىريضة طىكيمة دقيقة تيكضع ثـ : السىقيفة أيضا

تيمؼ عمييا البىكىاًرم فكؽ سيطكح أىؿ البصرة، ىكذا 
مف الذىب رأيتـ يسمكنو ككؿ طريفة طكيمة دقيقة 

 .(69)كالفضة كنحكىما مف الجكىر سىًقيفىة
كأحيانا أخرل ينصب الكصؼ عمى األحجاـ، 

 :مثاؿ ذلؾ
ر - بيت ييتىخىذ عمى خشبة طكليا ًستيكف ًذراعنا : القىٍنزى

 .(70)يككف فييا الرجؿ ربيئة
قطعة مف سىنىاـ البىعير تيقطع طكال ككؿ : الشىطىبىة -

 .(71)قطعة منيا شىًطيبىة
ابن "كمف العناصر المتميزة المككنة لبعض تعريفات 

تحديده الغرض مف الشيء المكصكؼ في " سيده
محػػاكلة لتقريب الفيـ، كتسييؿ عممية اإلدراؾ، 

 :نذكر منيا "المخّصص"كاألمثمة كثيرة في 
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مؿ : العيٍرش - بيكت مىكة ألنيا ًعيدىاف تنصب كييضى
 . (72)عمييا
بالبيت ًلتىٍمنىعى حاجز مف التراب ييطيؼ : النؤل -

مىوي   . (73)الماء أف يىٍدخي
 –ما ييطىيب بو الطعاـ كالمىبلحة : الًممح  -

ٍعًدنىوي  مى
(74). 

كعميو فتحديد الغرض مف الشيء المعرؼ يعد جزءا 
 .أساسينا مف التعريؼ

 ":ابن سيده"صفات التعريف عند  -3-3
 :بصفات متنكعة ىي  "ابن سيده"تتميز تعريفات 

 :االقتصاد -
في خطاباتو إلى تبني األسمكب  "ابن سيده"يؿ يم

العممي الدقيؽ، القائـ عمى االقتصاد ألجؿ سبلمة 
القصد،  كتجنب الكقكع في اإلطناب الذم يصبح 

 . (75)اقتناص المقصكد فيو صعبا متعذرا
كما اعتمد في تعريفاتو التحميبلت الدقيقة، 
كالعبارات المكجزة البعيدة عف الحشك كاإلطناب، 

 :ا ما تكضحو األمثمة اآلتيةكىذ
ٍحظىـ  -  .العظيـ العينيف: الجى
 (76) .قطع الظفر مف أصمو: القمؼ -
 (77) .عظيـ الساؽ: الطيٍنبيكب  -

يسكدىا "ابن سيده"تبيف ىده األمثمة أف عبارات 
فيي تحدد المفيـك بدقة، حتى . اإليجاز غير المخؿ

في حيف أف  إف بعض المكاد ال تتجاكزا لكممتيف،
ال يتجاكز سطرا كاحدا، ناىيؾ عف أف  أطكليا

معظميا صيغ اسمية دالة عمى الثبكت كاالستمرار، 
كىذا دليؿ عمى دقة رصيده المفيكمي، الذم يجنب 
القارئ الكقكع في فكضى المفاىيـ التي عادة ما 

 .تشتت ذىنو كتربكو
كىي  –إف كجكد مثؿ ىذه التعريفات المكجزة 

قتصاد في خطابات دليؿ عمى تبمكر فكرة اال –كثيرة 
 ". ابن سيده"

 :التوضيح -
إف الغاية األساسية مف التعريؼ المعجمي ىي 

كينبع . التكضيح، الذم يرتبط بطبيعة صيغو كتعابيره
مف بساطة أسمكبو  "ابن سيده"كضكح الخطاب عند 

العممي الثرم بالدالالت العممية المتنكعة التي يمكف 
 :لعقؿ الباحث إدراكيا، كاستيعابيا مثؿ 

ميعظـ شعر الرأس مما يمي األذف: الفىٍكد -
(78) . 

مىا بىٍيف العينؽ كالرأس تحت المٍحييف: النىصيؿ -
(79). 

 ًجٍمدىة رقيقة يجتمع فييا ماء مف: المىٍجؿ كالمىٍجمة-
 . (80) أثر العمؿ
مف خبلؿ ىذه التعريفات إلى  "ابن سيده"سعى

، كتكييفو بمغة سيمة كاضحة ال  تقريب المفيـك
يشكبيا المبس كعدـ الدقة، مما ساىمت بشكؿ كبير 
في كضكح المراد مف التعريؼ، كسيكلة التعرؼ 

 .عميو
 : اإلحالة إلى التعريفات السابقة -

تعريؼ بخر كالمقصكد بيا إحالة القارئ إلى 
يطابؽ تعريؼ المصطمح المحاؿ إليو أك يختمؼ 

كلمثؿ ىذه اإلحاالت أىمية كبيرة في المعجـ .عنو
 .العممي المختص، السيما إذا كانت محددة ليدفيا

، فػػمرات عديدة يحيؿ "المخصص"كاألمثمة متنكعة في
القارئ إلى أنو سبؽ ذكر القارئ إلى أنو سبؽ ذكر 

 :مثاؿ ذلؾ .(81)بخرىذا المصطمح في مكضع 
غائرة كمنو قكؿ تمؾ ألميا : يقاؿ عيف ىىٌجانة -

 .(82)أىًجدي عيني ىىٌجانىة كقد تقدـ ذكرىا
ففي ىذا المثاؿ سبؽ تعريؼ مصطمح ىىٌجانة في 

دة "باب  ٍمؿ كالكالى كنمحظ أف . كمعناىا غىاًئرىة "الحى
  المؤلؼ قدـ تعريفا مختصرا لممصطمح المركب

رغـ اختبلفيما مف حيث  "ىىٌجانة"ك "عىٍيف ىىٌجانىة"
كربما كاف  .البنية، إال أنيما يحمبلف المفيـك نفسو

مف إيراد ىذا النكع مػف اإلحاالت،  "ابن سيده"ىذا 
تنمية قدرة القارئ عمى البحث كالربط بيف التعريفيف، 
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كالكشؼ عف العبلقات المنطقية بيف أجزاء 
 .النصكص

في  –المصطمح يعرؼ " ابن سيده" كما كاف
أكال ثـ يشير إلى أف المصطمح لو  -مكاضع أخرل

فبل يؤدم بيذه الطريقة إلى . مفيـك بخر كيذكره
التعريؼ الدكرم، أيف يحيمنا التعريؼ األكؿ إلى 
تعريؼ بخر ثـ يحيمنا الثاني إلى تعريؼ ثالث، مما 
يجعؿ القارئ بدكر في حمقة مفرغة أمبل في العثكر 

كاألمثمة كثيرة . ا يبحث عنوعمى مفيـك مناسب لم
 :نذكر منيا

اؽ - اة التي بيف المحـ كالعظـ : السىٍمحى اسـ السىٍمحى
 .(83)كقد تقدـ أف السمحاؽ أثر الًختاف 

مىٍيقىاء - ٍمقىاء كالخي باطف الغر األعمى كقيؿ ىما ما : الخى
 .(84) ظير منو كقد تقدـ أنيا مستكل الجبية

 :توخي الواقعية -
بالكصؼ  "ابن سيده"فات تتسـ أغمبية تعري

المجرد، أم المحايد الػذم يتكخى الكاقعية في كصؼ 
 : األشياء، كما ىي، دكف زيادة أك نقصاف، مثاؿ ذلؾ

ة خشبة ييكضىع كىسىطييا عمى تىؿ ثـ : األيٍرجيكحى
فىٍييىا كغيبلـ بخر عمى  يىٍجًمس غيبلـ عمى أحد طىرى

فيميؿ الطرؼ اآلخر فىتىتىرىجح الخشبة بيما كيتحركاف 
 .(85)أحدىما اآلخر

ابن "مف خبلؿ ىذا المثاؿ نبلحظ بركز كاقعية 
كدقتو في  في كصفو ألشياء كما ىي، "سيده

التصكير كمكضكعيتو في كصػؼ عناصر 
المكصكؼ كصفا أمينا، أبرز فيو خصائص الشيء 
بالكصؼ المغكم مف دكف المجكء إلى كسيمة مساعدة 

 يقتصر كفي كثير مف األحياف ال. كالصكر مثبل
 عمى المظاىر العامة لمشيء المكصكؼ، "ابن سيده"

نما يدخؿ في التفاصيؿ، كيسعى إلى رصد المعالـ  كا 
الدالة بجزئياتيا في محاكلة لتبياف المعنى بشكؿ أدؽ 

 :مثاؿ ذلؾ

األنياب الثنايا كالرباعيات ك : ع األسنافًجمىا -
كالضكاحؾ كالطكاحف كاألرحاد كالنكاجد، كىي اثنتاف 
كثبلثكف ًسػنا منفكؽ كأسفؿ أربع ثنايا، ًثنيتاف مف 

رباعيات  فكؽ كًثنيتاف مف أسفؿ، ثـ يمي شاؿ
كنىاباف مف فكؽ كناباف مف  األنياب، كىي أربعة؛

 .(86)أسفؿ
بىة  - ٍبجي كرش البعير يغؿ بالماء كالممح ثـ : الجي

يشرح أعبلىا ثـ ينفخكنيا كيحشكنيا بالشجر أك بعر 
ى تضربيا الريح كتجؼ ثـ يأخذكف اإلبؿ ثـ يعمؽ حت

المحـ فيقددكنو كيجعمكنو عمى حباؿ حتى يذبؿ ذبمو 
كيذىب ماؤه، ككذلؾ يفعمكف بالشحـ ثـ يطبخكف 
لحميا بشحميا جميعا ثـ يفرغكنو في القصاع حتى 
يبرد كيصفكف اإلىالة عمى حدة، فإذا برد كبكا المحـ 
 كالشحـ في الجبجبة كصبكا عميو الكدؾ، ثـ يردكه
حتى يجمد كيصير كالحجر، ثـ يمقى في جكالؽ 
كيستر مف الحر أف، يفسد فيأكمكف منو جامدا كمف 

امتاز ىذا التعريؼ  .(87)شاء أذاب منو عمى القرص 
بتنكع ىائؿ في الركابط المغكية التي أظيرت التماسؾ 
بيف أجزاء النص، الذم يغمب عميو طابع الكصؼ، 

 .كىك األقرب إلى ركح ىذا النص
 
 :ةــاتمخ

 :يمكف أف نستنتج مما سمؼ النتائج اآلتية
مكضكعاتو إلى حقكؿ  "ابن سيده"صنؼ  -

كىذا يسيـ في تسييؿ عممية تعريؼ  مفيكمية،
المصطمح العممي، كتحديد السمات المتشابية 
كالمتباينة بيف مصطمحات الحقؿ الكاحد، كىذه في 

رفقة عمماء بخريف  –نظرنا تجربة عممية كضعتو 
كىي نظرية الحقكؿ  أعتاب نظرية عممية،عمى 
 .الداللية

بيف " المخصص"تنكعت الخطابات العممية في  -
 "ابن سيده"إذ كجدنا  الكصفية الحجاجية  كالتفسيرية،
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كىك مع دقتو في عرضو . كاصفا، كمفسرا، كمعمبل
لممكاد العممية، كمبالغتو في التقصي كالتتبع، يفتقد 

تكصيؿ الحقائؽ في بعض األحياف إلى خاصية 
كىذا في تقديرنا يعكد إلى تعدد الركايات . كالمفاىيـ

كاآلراء حكؿ المصطمح الكاحد مما يصعب العممية، 
فمـ يكف الغرض مف تأليؼ ىذا الكتاب جمع المغة، 
نما  كاستيعاب مفرداتيا شأف الكتب المغكية األخرل، كا 
التأليؼ بيف المعاني المختمفة التي يصعب حصرىا 

 .اكتحديدى
 "المخصص"تنكع بنية المصطمحات العممية في  -

بيف المشتؽ، كالمعرب، كالمركب، مما ساىـ في 
 .إثراء الكتاب

بخمكىا مف اإليحاء، " ابف سيده"تتسـ تعريفات  -
كابتعادىا عف الخياؿ، فيي تجنح إلى الدقة في 
قصدىا، كاإلشارة المباشرة إلى المعنى، كىذا يعني 

 .منةأف طاقة األخبار فييا ميي
، "المخصص"مف مميزات الخطاب العممي في  -

التدرج في عرض معانيو  "ابن سيده"اعتماد 
كدالالتو، بدءا مف العاـ إلى الخاص بشكؿ مرتب 
يشير إلى ذىف منظـ قادر عمى التمييز بيف ما ىك 

 .عاـ كما ىك خاص

إف مف دكاعي الغمكض كالمبس أف تتخذ لفظة  -
التعدد ال يسيـ  كاحدة لتؤدم أكثر مف داللة، كىذا

في إثراء المغة العممية بقدر ما يتسبب في فكضى 
رباؾ المتعمـ ، كا  كمف ىذا  .عمى مستكل المفيـك
" المخصص"المنطمؽ نجد أف المصطمح في 
كفضفاضا،  مضطرب الداللة في بعض األحياف،

كفيو مف االستطرادات كالتفاصيؿ التي كاف بإمكانو 
يجػػعؿ المصطمح  كىذا مف شأنو أف. االستغناء عنيا

كما يؤدم إلى تعميـ  العممي منافيا لمدقة العممية،
كتضميؿ القارئ عف الفيـ الصحيح  المفاىيـ،

 .لمخطاب العممي برمتو 
كشفت لنػػا ىذه الػدراسة شػدة حاجاتنا إلى مثػؿ 

ننتفع بمصطمحاتيا  ىذا النكع مف المؤلفات التراثية،
ستفيد مف تعريفاتيا التي يمكف أف تشكؿ مادة كن

كليذا ندعك إلى . تعميمية تستقطب اىتماـ المختصيف
ضركرة النظر فيما أنجز قديما مف أعماؿ، كأبحاث 

 كاالستفادة ممالغكية تستحؽ أف يعاد قراءتيا، 
تضمنتو مف مصطمحات عممية كتراكيب اصطبلحية 
 في سبيؿ صياغة لغة عربية عممية في جميع
.المياديف كالتخصصات

 
 اليوامش

أفاد  .(ـ 1007 –ىػ 398) ىك أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األندلسي، الشيير بابف سيده، كلد بمرسية في شرقي األندلس سنة  -1
كاطمع عمى العديد مف مؤلفاتيـ كرسائميـ، أمثاؿ الخميؿ بف احمد الفراىيدم . كثيرا مػف تجارب اآلخريف في المغة كالديف كاألدب

تكفي ابف سيده في  ".المخٌصص" ك" المحكـ كالمحيط األعظـ"معجـ : كمف أشير مؤلفاتو التي اثرم بيا مكتباتنا العربية  (.ىػ175ت)
عبد المجيد الحر، المعجمات كالمعاجـ : انظر. 1065مارس  27ىػ المكافؽ لػ458مف ربيع اآلخر سنة  26ـك األحد عشية ي دانية،
 .91 ،90ص ،1ط ،1994بيركت، ، نشأتيا، أنكاعيا، منيجيا كتطكرىا، دار الفكر العربي: العربية

ىي الدراسة العممية  ": الرحماف الحاج صالح عبد/كؿ ديق. أك في االستعماؿ( النظاـ)ترتبط المسانيات بدراسة المساف في الكضع -2
سكاء كاف في مستكل  كالغاية منيا ىك الكشؼ عف أسرارىا كقكانينيا،. لمظكاىر العاٌمة المكجكد منيا كالخاصة بكؿ قـك المكضكعية

مدخؿ إلى عمـ . "ات الشفاىية كالكتابيةالنظاـ المتكاضع عميو، أـ في مستػػكل الكبلـ كتأدية المتكمميف لكحداتو كتركيباتو في المخاطب
،  1974\1973، جامعة الجزائر ،4ع ،مجمة المسانيات المساف الحديث، أثر المسانيات في النيكض بمستكل مدرسي المغة العربية،

 .19ص
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المنظمة  التعريب،مجمة  ،( سكسيكلكجية) كطفة، إشكالية المفيـك في الخطاب العربي المعاصر قراءة اجتماعية عمي انظر، -3
، العربية لمتربية كالثقافة  .131، ص2000 ،السنة العاشرة دمشؽ، المركز العربي لمتعريب كالترجمة كالتأليؼ كالنشر،، 19العدد كالعمـك

 .74،  ص2001جكاف  عنابة، جامعة، 8مجمة التكاصؿ، ع  في تعميمية الخطاب العممي، بشير ابرير، -4
 جامعة ،6ع مجمة المغة العربية، ،-الخطاب المساني نمكذجا -لخطاب العممي في التعميـ الجامعيشريؼ بكشحداف، كاقع اال -5

 .274،  ص2002، الجزائر
 ،(دت) تحقيؽ لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاؽ الجديدة، منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ، المخٌصص،ابف سيده  -6

 .10ص ، مقدمة
 .141ص ،2المصدر نفسو، ج -7
 . 160ص  ،1المصدر نفسو، ج -8
 .17، ص 2ج المصدر نفسو،  -9

 .39، ص 3المصدر نفسو، ج  -10
 .260، ص 13ج ،المصدر نفسو -11
 .260، ص 13المصدر نفسو، ج-12
 .263، ص 13المصدر نفسو، ج -13
 .261، ص 13المصدر نفسو، ج  -14
 .عمـ كاحد أك تخصص كاحد، فبل يعٌد االشتراؾ عيبا إذا استعمؿ المصطمح الكاحد في أكثر مف -*

 .287شريؼ بكشحداف، المرجع السابؽ، ص ال -15
 .104، ص 1المصدر السابؽ، ج ابف سيده، -16
 .89،ص  1المصدر نفسو،ج -17
 .62، ص 1المصدر نفسو، ج -18
 .84ص  ،1999دمشؽ،  اتحاد الكتاب العرب،حبٌلـ جيبللي، تقنيات التعريؼ في المعاجـ العربية المعاصرة، منشكرات  -19
دمشؽ  ،3ج ،75المجمد  ،انظر، محمد أحمد الدالي، في الطريؽ إلى مصطمح عممي عربي مكحد، مجمة مجمع المغة العربية -20
 .732ص 
 .580دمشؽ، ص  ، 3،ج75محمد ضارم حمادم، كسائؿ كضع المصطمح العممي، مجمة مجمع المغػة العربية ، المجمد  انظر،-21
 .11ابف سيده ، المصدر السابؽ، المقدمة، ص  -22
 .36،37، ص3المصدر نفسو، ج  -23
 .77، ص1المصدر نفسو، ج -24
 .54، ص2المصدر نفسو، ج  -25
 .203، ص2المصدر نفسو، ج -26
 .39ص  ،1المصدر نفسو، ج -27
 .69ص  ،1المصدر نفسو، ج-28
 .65، ص1المصدر نفسو، ج-29
 .742، 741الدالي، المرجع السابؽ، ص محمد أحمد -30
 .139، 11المصدر السابؽ، ج ابف سيده، -31
 .18، ص6المصدر نفسو، ج -32
، جامعة  -33 فريد عكض حيدر، دراسة لغكية في كسائؿ تككيف المصطمحات العممية فػي العصر الحديث، مطبعة الفيـك

 .24ص  ،1995القاىرة،
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 .38، ص1ج المصدر السابؽ، ابف سيده ،-34
 .38ص ،1ج المصدر نفسو، -35
 .40ص  ،1ج المصدر نفسو، -36
، المنظمة 50انظر، جكاد حسني سماعنة، التػركيب المصطمحي، طبيعػتو النظرية كأنماطو التطبيقية، مجمة المساف العربي، ع  -37

، المغرب، ديسمبر   .44، ص2002العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .66، ص1ابؽ، جالمصدر الس، ابف سيده-38
 .72، 1المصدر نفسو، ج-39
 .75ص  ،1المصدر نفسو،ج -40
 .69، ص 1المصدر نفسو، ج-41
 .28، ص 2ج المصدر نفسو، -42
 .140، 1المصدر نفسو، ج-43
 .597دمشؽ،  ص ،3، ج75 انظر عماد صابكني، منيج مقترح لكضع المصطمح، مجمة مجمع المغة العربية المجمد  -44
 .67ص  ،2ج  المصدر السابؽ،ابف سيده، -45
 .106ص  ،2ج المصدر نفسو،-46
 .84، ص2المصدر نفسو، ج-47
 .597عماد صابكني، المرجع السابؽ، ص -48
 .52انظر، حبلـ جيبللي، المرجع السابؽ، ص  -49
 .113، ص1ابف سيده، المصدر السابؽ، ج-50
 .114، ص1المصدر نفسو، ج-51
 .119، ص2المصدر نفسو، ج-52
 .100، ص 1المصدر نفسو، ج-53
 .100، ص1المصدر نفسو، ج-54
 .127، ص2المصدر نفسو، ج-55
 .9، ص 1المصدر نفسو، ج-56
 .131، ص 1المصدر نفسو، ج-57
 .149، ص 1المصدر نفسو، ج-58
 .155، ص 4المصدر نفسو، ج -59
 .155، ص 4المصدر نفسو،ج -60
 .61ػد السكاكي، مجمة دراسػات مصطمحية، ص انظر، محمد بحمدم، كيفيػػة صياغة التعريؼ عن -61
 .10ابف سيده، المصدرالسابؽ، المقدمة، ص-62
 .54انظر، محمد بحمدم، المرجع السابؽ، ص  -63
 .48، ص 2ج ابف سيده، المصدر السابؽ، -64
 .48، ص2ج المصدر نفسو، -65
 .104، ص 1ج  المصدر نفسو،-66
 .133، ص 5المصدر نفسو، ج-67
 .128، ص 5نفسو، جالمصدر -68
 .133، ص 2المصدر نفسو، ج -69
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 .128، ص 1المصدر نفسو، ج -70
 .130، ص 1المصدر نفسو، ج-71
 .128، ص 5المصدر نفسو، ج-72
 .128، ص5المصدر نفسو، ج-73
 .130، ص 4المصدر نفسو، ج-74
 .22ص ،، المغرب1ة دراسات مصطمحية،  عفريد األنصارم، نظرية التعريؼ األصكلي كنقد الحد المنطقي عند الشاطبي، مػجم -75
 .10، ص2المصدر السابؽ، ج ابف سيده، -76
 .53، ص 2المصدر نفسو، ج-77
 .58، ص1المصدر نفسو، ج-78
 .59، ص 1المصدر نفسو، ج -79
 .11، ص2ج المصدر نفسو، -80
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 ...(.ذلؾ في 
 .123، ص1المصدر السابؽ، ج ابف سيده،-82
 .97، ص 5المصدر نفسو، ج-83
 .154، ص 1المصدر نفسو، ج-84
 .120، ص 5المصدر نفسو، ج-85
 .146، ص 1المصدر نفسو، ج-86
 .126، ص 5المصدر نفسو، ج  -87
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  العدول التأليفي في ديوان ابن الظيير اإلربميبالغة 
 فوزية عساسمة

 قسم المغة واألدب العربي 
 قالمة  -45ماي  8جامعة  

 
 ممخص

عديدة منو،  اكقد كجدنا في ديكاف ابف الظيير اإلربمي أنكاع. العدكؿ المغكم ظاىرة أسمكبية تميز لغة األدب عف لغة العمـ
ككاف اليدؼ مف الدراسة معرفة مدل . ككقع اختيارنا عمى أحدىا كىك العدكؿ التأليفي الذم يمس الجانب التركيبي مف المغة

قسمنا دراستنا إلى . قكة ىذه الكسيمة المغكية في اإلببلغ كاإلقناع مقارنة بالتراكيب نفسيا في حالتيا العادية دكف عدكؿ
اكلنا فيو مفيـك العدكؿ المغكم كأقسامو، كجانب تطبيقي عرضنا فيو أبرز مظاىر العدكؿ التأليفي جانب نظرم تن: جانبيف

 . مدعميف ذلؾ بنماذح مف شعره( كالحذؼ كالتقديـ كااللتفات)في قصائد الشاعر 

 
 .التأثير المغة، العدول، البالغة،:  الكممات المفاتيح

 
 
 
Résumé  

L’écart linguistique est un phénomène stylistique, qui distingue la langue littéraire de la 

langue scientifique. Nous avons trouvé dans les poèmes d’Ibn Adhahir Al irply de nombreux 

types, et nous avons choisi un, en l’ocurence l’écart syntagmatique, qui concerne la structure 

de la langue. L'objectif de l'étude est de montrer  l’importance de ce moyen linguistique à 

transmettre et à convaincre  par rapport à la structure même dans son état initial, sans écart.  

 

Mots clés : Rhétorique,  écart,  langue, influence . 

 

 

 

Abstract 

The linguistic gap is a stylistic phenomenon, that differentiates the literary language from the 

scientific one. We have found in Ibn Adhahir Al irply’s collection of poetry different types of  

linguistic gaps. We will select one of those types which is the  syntagmatic gap, which is 

related to the structural side of the language. The objective of the study is to explore the 

extent to which this linguistic gap is able to convey and convince comparison with structures 

themselves in their natural situation . We have divided our study into two parts :The 

theoretical part  deals with the concept of the linguistic gap and its types. The practical part,   

demonstrates the main features of syntagmatic gap in the poet’s poems, and illustrates with 

examples from the poet’s poetry. 

 

Keywords: Rhetoric, gap, language, influence . 
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   : تمييد
إذا تكممنا عف ببلغة الكبلـ، انتقمنا مف التفكير 
في المغة البسيطة المقصكد كراءىا اإلخبار إلى لغة 
أكثر تميزا كىي لغة األدب، لغة اإلمتاع، لغة 

ىذه المغة لـ يؤت نسجيا إال . الففاإلبداع، لغة 
لجيابذة الكبلـ كفرساف الببلغة مف شعراء كنيثار 
ركبكا بحرىا كامتمككا ديررىا، مقدميف إياىا لممتمقي 
غاية في الجماؿ، كقد تكمـ عمماء العربية عف ىذه 

 -حسب رأييـ-المغة التي فاقت مقدرة العامة ألنيا 
بكا بيا فأعج. لغة سحرية ينسجيا سحرة الكبلـ

كخاضكا غمارىا فنقدكا كحممكا كحاكلكا إخضاعيا 
لقكاعد، كسبحكا في سماء جماليا كأعطكىا تخريجات 

كراح عمماء المغة في . شتى، لكنيا فاقت ذلؾ أيضا
عصرنا الحديث يضعكف مناىج عديدة لمسيطرة عمى 
جمكحيا فأبت إال أف تبقى ممكا لمبدعييا الذيف ال 

يـ اختراؽ القكانيف التي ككاف سبيم ،يكبحيـ كابح
كضعت لمغة، كمفاجأة المتمقي دائما بما استجد 

كسميت ىذه الظاىرة عدة أسماء انتقينا منيا . منيا
كانقسـ ىك اآلخر إلى عدة أنكاع . مصطمح العدكؿ

تطرؽ إلييا عمماء المغة كؿ حسب منطمقو كتكجيو 
 . الفكرم 

 بالعدكؿ، (1)كقد تميزت لغة ابف الظيير اإلربمي
فتضمنت عدة أنكاع منو كالعدكؿ التأليفي 

كما ييمنا في . كاالستبدالي كاالضطرارم كالبديعي
ىذه الدراسة نكع كاحد منيا ىك العدكؿ التأليفي الذم 

كقبؿ أف نخكض .  يمس الجانب التركيبي مف المغة
في غماره أردنا أف نضع جانبا نظريا نتحدث فيو 

بجانب تطبيقي  عف مفيـك العدكؿ كأقسامو، ثـ نتبعو
نبيف فيو مكاضع الظاىرة في تراكيب الديكاف 

مع العمـ أننا . كاألغراض الببلغية التي ىدؼ إلييا
قد استفدنا مف جيكد عمماء الببلغة القدماء كعمماء 
األسمكبية حتى نتمكف مف فؾ رمكز الخطاب األدبي 

الذم يخرج في كؿ مرة عما ألؼ مف قكاعد كمكازيف 
 .كتخريجات

  :مفيوم العدول -ال أو 
تصفحنا بعض المعاجـ :  في معاجم المغة-1

المغكية، ككجدنا أصحابيا قد تناكلكا مفيـك العدكؿ 
مف نكاحي شتى كالمعنى المعجمي كاالصطبلحي، 

 :ككاف لنا ما يمي 
ما قاـ في : العٍدؿ": جاء في لساف العرب 

أقامو، كأعتدؿ : النفكس أنو مستقيـ، كعد ؿ الحكـ 
اترف كاستقاـ، كعدىؿ عف السير يعدؿ عدالن  :الشعر 
ادى عف الطريؽ، كعدؿ إليو عدكؿ : كعدكال  رجع، : حى

عدؿ عنو يعدؿ عدكال إذا ماؿ كأنو يميؿ مف الكاحد 
عدىؿ فبلف ": كفي المعجـ الكسيط  . (2)"إلى اآلخر

  .(3)"عطفو: رجعو، كعىدلو إلى طريقو: عف طريقو 
العىدؿ بالفتح ما حاد : قاؿ الفراء ": كفي الصحاح 

كفي معجـ   .(4)"إلى شيء مف غير جنسو
تشكيؿ خاص لمعبلمات ...  [العدكؿ]: "المسانيات

المغكية التي تبدك مميزة لنص ما أك مجمكعة 
كمعناه . (5)"، مما يبرز شخصية المبدع نصكص

عممية تغيير مقصكدة في كحدات المغة إلحداث 
مى أف العدكؿ كعميو فقد اتفؽ كؿ ىؤالء ع .الجماؿ

مىٍيؿ عٌما اعتيد عميو مف لغة، كانعطاؼ إلى ما ىك 
كمنو فالعدكؿ . إببلغ الرسائؿ بنجاح أممرغكب فيو 

 .لغة ىك الببلغة عينيا
 :عند عمماء األسموب -2

عند عمماء –داللتو كتصٌكره العدكؿ يستمد 
كالنص )مف عبلقة الخطاب األصغر  -األسمكب
المغة التي ييسبؾ )م أبالخطاب األكبر ( كالرسالة

لحديثى عنو، ىؤالء في اكعميو أفاض . (6) (فييا
كأعطكه مصطمحات شتى، كؿ حسب نظرتو 

، كالتجاكز  L’écartاالنزياح  : فكاف ةالخاص
L’abus   كاالنحراؼ ،La déviation كاالنتياؾ ، 
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Le viel   كالمحف ،L’incorrection(7)،  كاالختيار
Le choix المبدع الكحدات المغكية أف ينتقي أم  ؛

كفقا لما يناسب المتمقي ، كي يحافظ عمى تكاصمو 
استعماؿ المبدع "كأجمعكا عمى أف العدكؿ . (8)معو

لمغة مفردات كتراكيب كصكرا استعماال يخرج بيا 
عما ىك معتاد كمألكؼ؛ بحيث يؤدم ما ينبغي لو 

بداع، كقكة جذب كأسر . (9)"أف يتصؼ بو مف تفرد كا 
كف بيف نظاـ التركيب الخاص بالخطاب كفٌرؽ بخر 

لما يبلحظ عمى األكؿ "األدبي كغيره مف األنظمة 
مف مظاىر العدكؿ التي يحصؿ بيا االنطباع 

روالن كيكاد ذلؾ يطابؽ ما أشار إليو . (10)"الجمالي
عند حديثو عف درحة   Roland Barthesبارث 

الصفر في الكتابة؛ إذ عٌد المفظ محتكيا عمى 
( المعنى األصمي)إمكانية معجمية : فإمكانيتي

مكانية شعرية  ؛ فالكحدة (داخؿ النص األدبي)كا 
المغكية لديو تحمؿ طاقات ىائمة ال يمكف 

 .(11)حصرىا
 Jacques دريدا جاككجاء تفسيره عند 

Derrida؛ حيف تكمـ عف تككيف النصكص فقاؿ :
النص األدبي ىك خبلصة تأليؼ لعدد مف الكممات 

كأضاؼ . (12)لذم ال يعرؼ السككفداخؿ السياؽ ا
إلى ىذا Michael Riffaterre  ميكائيل ريفاتير

ٍرقا لمقكاعد حينا كلجكءا إلى  المفيـك كٍكف العدكؿ خى
ىنريش كشرح . (13)ما نذر مف الصيغ حينا بخر

[ العدكؿ]يقـك : "ذلؾ بقكلو  Heinrich Plettبميث
الذم ىك عمى العمـك –عمى أساس المعيار النحكم 

، ليشكؿ نحكا -أك اليكمية Standardالمغة المعيار 
ثانكيا مكٌكنا صكرا شتى، كيمكف أف تيكىك ف ىذه 

فيي خرؽ لممعيار النحكم مف : الصكر مف طبقتيف
جية كتقييد ليذا المعيار باالستعانة بقكاعد إضافية 

حسب - اإلضافيةكالقكاعد . (14)ف جية ثانيةم

ىي رصؼ الدكاؿ جنبا إلى جنب شريطة أال  -بميث
كيشرح . يخرج ىذا عف المنطؽ الذم يفيمو المتمقي 

ىذه العبلقة داخؿ  De Saussureده سكسير 
المغة نظاـ متماسؾ : "السمسمة الكبلمية بقكلو

الكحدات، كال يمكف أف تككف ألحدىا قيمة إال 
كىذا يفسر . (15)" منيا مع غيرىا مف الكحداتبتضا

أنيا عممية مقصكدة مف قبؿ المتكمـ، بعيدة عف 
 .االعتباط، غرضيا التكاصؿ مع اآلخر

ذلؾ   Noam Chomsky تشومسكيكيزيد 
أساس اإلبداع "أف العدكؿ : شرحا بقكلو 

créativité  ،[كىذه العممية ] تمكف صاحبيا مف
مف األفكار الجديدة كفؽ التعبير عف عدد غير متناه 

ثرىما . (16)"تشكيبلت لغكية جديدة يحصؿ الخركج "كا 
عف القاعدة في شتى أبعادىا النحكية كالصرفية 

 .(17)"كالصكتية كالتركيبية كحتى الببلغية
حسب عمماء -كنخمص  إلى أف العدكؿ 

 :ىك  -األسمكب
( درجة الصفر)االنتقاؿ بالمغة مف صيغة أصمية -

 .تؤدم الغرض الببلغي إلى صيغ أخرل 
إلى قكاعد ( المعيار)الخركج عف قكاعد المغة األـ -

 .أخرل دكف قطع حبؿ التكاصؿ بيف المبدع كالمتمقي
  (األسمكب)اإلبداع كالتفرد -
  اإلغراء كاإلثارة كالجماؿ -
  .مجالو األدب -
 .طاقة المغة كحياتيا-
يسعى إلى إحداث االنسجاـ بيف كحدات المغة -

رساء  خاصة باألدب كالجماؿ  يةقكاعد منطقكا 
 .شعكر بالمذة لم
 .إمكانات المغة البلمتناىية  عف الكشؼ-

باختصار شديد العدكؿ ىك فف التبميغ  
L’art de communication.  لكي يشٌكؿ المبدع ك

اآلخر، ال بد لو مف جيد  (18)العدكؿ، كيثير ذىنية
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يستقي مادتو مف المغة عامة،  أمفكرم كنفسي 
، مكافقا كؿ ث عما ندر مف الصيغ كالتراكيبكيبح
كقد قس ـ عمماء  .مسياؽ الذم ال يعرؼ الثباتذلؾ ل

األسمكب العدكؿ إلى نكعيف رئيسيف تنضكم تحتيما 
 : كؿ أشكالو 

ما يككف فيو العدكؿ متعمقا بجكىر : النػػػكع األكؿ -
العدكؿ "ىنريش بميث المادة المغكية، كسٌماه 

المجاز حدث في مستكل المغة ك، الذم  ي"التعكيضي
 .( 19)االستعارة كالكناية ك 
يتعمؽ بتركيب المادة المغكية مع : النػػػكع الثاني -

جاراتيا في السياؽ الذم ترد فيو، كيسمى بالعدكؿ 
كيحدث في مستكل الكبلـ . أك السياقي (20)التركيبي

( كالقافية، كالحذؼ، كالتقديـ كالتأخير)بأنماط متعددة 
كىي مسائؿ تتعمؽ ببناء المغة في كحداتيا الشكمية، 

عف قاعدة نحكية أك صرفية [ العدكؿ]كمعيا يككف 
 .كيسمى أيضا بالعدكؿ التأليفي  . (21)أك تركيبية

: كمما سبؽ يمكف االستنتاج أف المغة مستكياف
مستكل سطحي كبخر عميؽ، فاألكؿ تمثمو الدكاؿ 

أك ( المجمكعة الصكتية التي تسمح بالتعبير المغكم)
، كالثاني تمثمو Expressionما يسمى بالتعبير 

أك ما يدعى ( الكاقع المعبر عنو بالمغة)المدلكالت 
تتشكؿ نظرية كباتحادىما . Contenu(22)بالمحتكل 

فرضية كجكد "عمى أف تقـك الكبلـ، التي يجب 
متضمنة  Syntagmatiqueعبلقات مركبية 

كعميو . Paradigmatique "(23)لمعبلقات القياسية
، (الشكؿ)فالعدكؿ يمسيما معا فيككف عدكال سطحيا 

 ( .الجكىر)كعدكال عميقا 
مظاىر العدول التأليفي عند ابن الظيير : ثانيا 

 : اإلربمي 
تفننو في ما يمفت انتباىنا في لغة ابف الظيير 

، فيك يحذؼ في مكاضع (24)رصؼ عناصره المغكية
مختمفة، كيغٌير مراتب كحداتو المغكية، كيخرج عف 
منطقيا المعتاد أحيانا كثيرة، دكف أف يحدث نشازا 
فييا أك يبتعد عف متمقيو، بؿ عمى العكس فيك يجد 

نحاكؿ فيما يمي س. اإلقباؿ كالترحيب كاإلعجاب
التطرؽ إلى كسائمو في العدكؿ عما ألفتو أذف السامع 
مف بناء لغكم، كالتي كما حصرناىا في ديكانو ثبلثة 

، كفي المخطط (الحذؼ كالتقديـ كااللتفات)أنكاع 
 :التالي تكضيح لممظاىر المعدكؿ بيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

I-يتكجو اإلنساف إلى أخيو بعبارات كاممة  :لحذف ا
ذا اضطر إلى  العناصر ليفضي إليو بمكنكناتو، كا 

كقد عمؿ . التغاضي عف بعضيا فمو أسبابو كأىدافو
عمماء المغة قديما كحديثا عمى تفسير أغراض 

، كقدرة المتمقي (الحذؼ)المتكمـ مف ىذه العممية 
ف لكؿ منيما شركط ينبغي ألعمى مؿء الفراغات، 

ذا عدنا إلى ك  . اتباعيا حتى تكتمؿ دائرة التكاصؿ ا 
ىذا المظير  عمماء المغة العرب كجدناىـ يصٌنفكف

العدكؿ 
 التأليفي

 االلتفات التقديـ الحذؼ

 جممة فعمية جممة اسمية

 الفعؿ الوثتدأ
 الفاعؿ

 المفعكؿ بو

 الفاعؿ
 المفعكؿ بو

 الخبر
 المضاؼ إليو
 المكصكؼ

 األسماء الزماف الضمائر

 المتكمـ
 المخاطب
 الغائب

 الماضي
 المضارع

 فيٍعؿ
ٍعمى ًُ  ؼى
 ...مىفىع ؿ 

 ـ
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ضمف اإليجاز؛ أم حذؼ عنصر أك عناصر المغكم 
د قرينة تدؿ مف الجممة دكف أف يختؿ المعنى لكجك 

حرفا أك اسما مضافا أك "عميو، كيككف ىذا األخير 
أك اسما صفة، أك اسما مكصكفا،   اسما مضافا إليو،

أك شرطا أك جكاب شرط، أك مبتدأ أك مسندا إليو أك 
أما المحدثكف كتشكمسكي فيرل أف . (25)"جممة

الحذؼ نتيجة ميارة المتكمـ المغكية 

Performance ، عقموة في قدرة كامنألف لو 
Compétence  عدد ال يحصى  تشكيؿتمكنو مف

كقد مٌس . (26)مف الجمؿ التي لـ يسمعيا مف قبؿ
الحذؼ عند ابف الظيير عناصر الجممتيف االسمية 

 :في الجدكؿ التالي تبييف ذلؾسنحاكؿ . كالفعمية

 التكرار المفظ 
      ةالجممة االسمي

 الفعمية الجممة 
 المبتدأ
 الفعؿ
 الفاعؿ

 المفعكؿ بو

10 
5 
7 
5 

كرد في كتب : الحذف في الجممة االسمية -1
العربية أف الجممة االسمية ىي كؿ جممة تصٌدرىا 

كجدنا في تراكيب ابف الظيير حذؼ ك . ( 27)اسـ

مف  الشاعر يقكؿ :لممبتدأ دكف الخبر كىذه أمثمتو 
 :الكامؿ 

 
 135-17وبو من الوْلداِن حولَك كل فتَـّ     ان المَّواحِظ كالَغزاِل األْحَوِر  

 135-19يسطو عمى ليِث العريِن بأبيض    من جْفِنو ومن القَوام بأْسمِر  ...
 

كفقا لقانكف تكليد -البيت الثاني لك أعدنا تركيب 
لكاف عمى النحك  -لدل تشكمسكي (28)الجمؿ الجديدة

، (الغزاؿ األحكر يسطك عمى ليث العريف: )التالي
يسطك عمى ليث )كقد فٌضؿ الشاعر التركيب الثاني 

دكف مبتدأ لداللة البيت األكؿ عميو، كفي ( العريف
جرد حذفو كاف االختصار، كما أف المتمقي يعمـ بم

أنو قصد الغزاؿ ( الجممة الفعمية)ذكر الشاعر الخبر 
عادة ترتيب لمعناصر المغكية . األحكر كبعد تفكيؾ كا 

السابقة، نبلحظ انتخاب الشاعر لعناصر 
ليدؼ ( الغزاؿ األحكر)كتركو ألخرل ...( يسطكعمى)

حيسف اإلببلغ، كالتركيز عمى قكة أٍسر ىذا الغزاؿ 
لرفيعة بيف عناصر فبجمع العبلقات ا. لممعجبيف

الجيمىؿ في البنية السطحية نكشؼ البنية العميقة التي 
غزاؿ يسطك عمى الشاعر بجفنو األحكر )تتمثؿ في 

، كالعنصر األكؿ مف التركيب (كقكامو األسمر
قد حيذؼ لكجكده في التركيب السابؽ، كال ( غزاؿ)

، فيذا مفرد (الكلداف)ك( السطك)منطقية بيف فعؿ 
كالعبلقة الصحيحة تتـ بيف الفعؿ كالثاني جمع، 

يسطك كالغزاؿ، فكبلىما مفرد كيستقيـ الجمع بينيما 
كمنو فالشاعر قد بنى . لآلخر لمطابقة أحدىما

 ، كقد (29)تركيبو السابؽ بعيدا عف العفكية كاالعتباط
كيفٌٍؽ في ىدفو اإلببلغي، كنجح في إيصاؿ رسالتو 

 :كقكلو . المغكية
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 139-9ذو َدالٍل مازاَل يْجِني ويِجني       َزْىَر الُحْسِن منو باألْبصار   
 139-11رقَّ ِجْسًما حتى لقد كاَد ُيْدميـ      ـو ىُبوُب النسيِم باألْسحار ...
ْيِن آُس ...  139-11الِعذار خاَف أْلحاَظنا فَخطَّ ِسياًجا      حول وْرِد الخدَّ

 
( ذك دالؿ)ذيكرت المرأة في البيت السابؽ بمفظ 

كحذفت في التركيب الثاني، ليستأنؼ الشاعر مباشرة 
لداللة السابؽ عمى البلحؽ، ( رؽ جسما)بالصفة 

ؿ، كما أف في اإليجاز  (30)كابتعاد عف التكرار المخٌٍ
شعاره بجماؿ ك ف المتمقي قدرة عمى تقريب  الصكرة م ا 

 .المرأة المتمثؿ في رقة جسميا الذم يدميو النسيـ 
كاستئناؼ الشاعر كبلمو بالخبر مباشرة مف 
ذا حاكلنا ذكر  المكاضع المستحبة لدل العرب، كا 
المبتدأ في التركيب الثاني لثىقيؿ األمر كعزفت النفس 

... قد حذؼ [ ... اسـ]ما مف : "عف ذكره؛ إذ يقاؿ
كأنت تجد حذفو ىناؾ أحسف مف ذكره، كترل إال 

 .( 31)"إضماره في النفس أكلى كبنس مف النطؽ بو
كاألمر نفسو في التركيب الثالث، أصؿ الكبلـ 

، كقد حيذؼ المبتدأ جكازا في (ىك خاؼ ألحاظنا)
عميو في ( ذك دالؿ)لداللة المبتدأ  (32)أكائؿ السطكر

أف المبتدأ البيت األكؿ، كييجًمع عمماء المغة عمى 
ذا غاب أحدىما  كالخبر يشكبلف جممة مفيدة، كا 
كجدت قرينة دالة عميو في التركيب، مغنية عف 

ىدفو فيـ المغزل مف ذكر المحذكؼ كعميو ف .ذكره
ذا فيـ دكف ذكره فحذفو أفضؿ مف الكبلـ ، كا 

كفي التركيب األكؿ ما يدؿ عمى المحذكؼ . (33)ذكره
و كاالستغناء عنو، في التركيب األخير، لذا جاز حذف

 .كفي ذكره ثقؿ كغثاثة كابتعاد عف الجماؿ 
كمما سبؽ ذكره نستنتج أف حذؼ ىذا العنصر 
األساسي مف الجممة االسمية، لـ يكف اعتباطيا، 
نما كانت البف الظيير أغراضو اإلببلغية كراء  كا 
ذلؾ، كاالختصار كتقريب الصكرة مف المتمقي 

 .كالتركيز عمى اليدؼ
مف المعمـك أف  :الجممة الفعمية  الحذف في-2

ٍدرىا فعؿ، كقد تعامؿ ابف  الجممة الفعمية ىي التي صى
الظيير معيا بمطؼ كحذؽ ، فجاء حذفو لعناصرىا 

 :مف تراكيبو متنكعا كمنو 
تحدث السكاكي عف الفعؿ ًبعىد ه : حذف الفعل -أ

... أصؿ في العمؿ في األلفاظ دكف االسـ كالحرؼ "
كاع مف حيث المتانة كالفائدة لداللتو أقكل األن[ كىك]

ف كاف الفعؿ أىـ . (34)"عمى المصدر كالفعؿ كا 
عناصر الجممة الفعمية فقد أبدع ابف الظيير حيف 

تراكيبو دكف أف يحدث ذلؾ خمبل  بعض حذفو مف
فييا، بؿ زادىا جماال كركنقا كتأثيرا كمنيا قكلو مف 

 :الخفيؼ 
 

ذا ما الَقضاُء عاَند َعْبـًدا    حاَربْتُو سيوُفو  وِحراُبو      83-96وا 
 83-97أحزا       نًا عميِو ، لِضدٍّه أحَزاُبو  ... وغدا شْممُو شتيًتا و

 
مف التركيب الثاني في البيت ( غدا)حيذؼ فعؿ 

لًذكر الفعؿ ( غدت أحزانا عميو)الثاني، كاألصؿ 
، كالجممة الثانية معطكفة عمى (غدا شممو)سابقا 

األكلى، كفي تكرار الفعؿ ثقؿ كخركج عف الكزف 

كما أف الشاعر قصد الحذؼ ألنو . العركضي
در ، أم أف العبد الذم يعانده الق(35)بمكضع الذـ

ينقمب عميو األقراف كتخٌيـ الفكضى عمى حياتو، ال 
كقد أىمؿ الشاعر الفعؿ ألف القىدىر . يدرم ما يفعؿ
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ىك الذم يعبث بو كيقمبو يمينا كشماال دكف أف يممؾ 
التصٌرؼ في شيء، فيك مكتكؼ اليديف، ينظر 
كحسب إلى معانديو مف األىؿ كالخبلف، فبل ييتـ 

لقدرة العبد عمى كحذؼ الفعؿ سٍمب . أحد لحالو
 :كقكلو أيضا مف الكامؿ . تغيير أحكالو

 
 113-1صبًرا كمال الدين يا َمْن ِحْمُمو    أْرسى من الطَّْوِد المنيف وأرَسُخ   

 
، كحذؼ (اصبر صبرا كماؿ الديف)أصؿ الكبلـ 

غرضو التفخيـ كاإلعظاـ، ألف الفعؿ مف التركيب 
إلى االنشغاؿ بو عف  المفائدة، كبعث افي ذكره تفكيت

الممدكح "كغرض الشاعر لفت اىتماـ السامع . الميـ
إلى الصبر الجميؿ الذم يكاتي ًحممو، " كماؿ الديف

فمك ذيكر الفعؿ لطاؿ األمر كبقي المتمقي يفكر في 
ميبل، أـ صبرا ق)نكع الصبر الذم يحٌدثو عنو الشاعر 

، فاختصر (إلخ...صبرا طكيبل، أـ صبرا قكيا 
كما . أم جما قكيا( صبرنا)الشاعر الطريؽ بتحديده لو

ئلطالة، كفي لفرصة عجمة الشاعر ال تمنحو الأف 

صابة لممنشكد، كابتعاد عف احذفو  لفعؿ إيجاز كا 
ظيار الجٌدية في األمر (36)العبث  .كا 
ىك أحد عناصر الجممة  :حذف الفاعل -ب

الفعمية ، يمي الفعؿ مباشرة ، فإذا قيدـ عميو كاف في 
، العتمادىـ الكمي (37)نية المؤخر عند عمماء المغة

، كال غناء لمجممة عمى الحركات في تحديد المعنى
. عنو، ألنو عمكدىا الذم تتكت عميو، فبو يتـ الكبلـ
ف نزع ابف الظيير ىذا العنصر الحيكم مف أغ مب كا 

 بعضيا تراكيبو ففي ذلؾ غايات ببلغية نحاكؿ كشؼ
 :يقكؿ مف الطكيؿ :فيما يمي

 
 131-1أدار عقيًقا في إناٍء من الــدرٍّ       فَعايْنُت شمَس الراح في راحِة البْدر  

 131-5األْسِر   األفراح من قبضةِ ... عمى أسرار أرواح ْشربيا     وأنقذِت ... أغارت 
 

أغارت العقيؽ عمى أسرار أركاح )أصؿ الكبلـ 
، حذؼ الشاعر الفاعؿ مف التركيب ألف فيو (شاربيا

، كال يككف (شربيا)قرينة لفظية تدؿ عمى المعنى 
الشرب إال خمرا، إذا كاف ىذا الشرب ييذىب العقؿ 

بدم أفكاره عمنا، فيذه كيغدك صاحبو يبكح بأسراره، كي
لذم كرد فيو الفعؿ النحكم االقرائف بمثابة السياؽ 

كمنو فالفاعؿ حاضر في ذىف المتمقي، . دكف فاعؿ
كال حاجة لذكره ثانية، كحذفو مف التركيب أجدر، 

، كبو (38)كذكره ال يزيد فائدة، بؿ يجعؿ التركيب ثقيبل
 :كقكلو مف الطكيؿ . إطناب مخؿ، كتكرار ممؿ

  
 131-6كقمبي مقيٌم من ىواه عمى َجْمِر           غريٌر من األتراِك زنجٌي خالو                 

 131-7راضًيـا     أَماَت وأْحَيا بالقطوب وبالِبْشِر   ... سَخًطا أو تمفَّتَ ... إذا ازورَّ          
ن َسلَّ                     131-8سيَف المَّْحِظ أو ىزَّ ِعْطفَـو       فيا َخْجمَة البيِض القواِضب والس ْمِر   ... وا 
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، (تمفت الغرير)، ك(ازكٌر الغرير)أصؿ الكبلـ 
، كقد حذؼ الفاعؿ (سٌؿ الغرير سيؼ المحظ)ك

أكال حضكره في سطح التركيب : لضركرة الشعر
عف ميزانو، كما أنو مفٌصؿ في البيت يخرج البحر 

غرير مف )األكؿ، كقد أخذ حظو مف التفسير 
، كفي إعادة ذكره إطناب ...(األتراؾ، زنجي الخاؿ 

مخؿ، كالمستمع في حاجة إلى معمكمات جديدة 
كثانيا يٌتبع الشاعر فاصمة . عنو، يزٌكده بيا الشاعر

، كفي ذكر الفاعؿ (ازكر سخطا، كتمفت راضيا)
بيذه الخاصية الجمالية، كذىابه لمكسيقى مساس 

األلفاظ السابقة في  بترتيالبيت التي نجد بيا 
حداثه لمفكضى المعنكية كما أراد . التركيب، كا 

الشاعر أف يركز اىتماـ المتمقي عمى صفات المرأة 
كفي . الممدكحة، كأفعاليا، ال عمى شخصيا ىي

 البنية السطحية لمتركيب استحضار مفحذؼ الفاعؿ 

لو في بنية العمؽ، فيذا كغيره كثير فيو إعماؿ لفكر 
. (39)المتمقي، كتعظيـ لشأف المحذكؼ كتفخيمو

لدل الشاعر عمؿ عمى ( الغرير)كلمكانة الفاعؿ 
، ...(ازكر)ذكره مرة كاحدة، كحذفو مرات عديدة 

...( أحيا )، ...(أمات )، ...(سؿٌ )، ...(تمٌفت )
كمتعة طكيمة  ليجعؿ المتمقي في بحث دائـ عميو،

ذا بو ىك متعدد  المدل في كشؼ النقاب عنو، كا 
 .الصفات، كاحد في كؿ المرات 

قد ذيكر في المفتاح أنو  :حذف المفعول بو -ج
كىك ثالث عناصر  ، (40)"ما يتعدل الفعؿ فاعمو إليو"

عدة أغراض  كلو ، الجممة الفعمية بعد الفعؿ كالفاعؿ
مف  الشاعريقكؿ  :يمي  في الديكاف نذكر منيا ما

 :الكامؿ 

 
 124-9يا أي يا المولى الوزير َومْن َلُو     مْجٌد يغض  الدَّىر َجْفَن حُسوِده  

ْن تناىى ماِدٌح     إالَّ وَفْضُمَك من أدلٍّ ُشُيوِدِه    124-11فما قال فيك واِ 
 

ما قاؿ فيؾ شعرا )في الكبلـ قكلو  األصؿ
ذا طرحنا السؤاؿ كاف كاآلتي (مادح ما قاؿ :  ، كا 

قاؿ شعرا أك قكال : المادح في الكزير ؟ تككف اإلجابة
ف بحثنا عف ىذا المفظ  لـ ( المفعكؿ بو)يمدحو بو، كا 

نجده في بنية السطح، لكنو حاضر عند المتمقي في 
فكؿ مف . راغاتبنية العمؽ ألف ذىنو كفيؿ بمئل الف

الشاعر كالمتمقي يممكاف ميارة لغكية منبعيا العقؿ، 
تمكنيما مف إنشاء عدد غير متناه مف الجمؿ، 
كقانكف الحذؼ مف بيف الكسائؿ التي تيمكف الشاعر 

كتسمح لممستمع بفضؿ  ،(41)مف تكليد جمؿ جديدة
الزيادة مؤل النقصاف الذم يعترييا، كىك المقصكد مف 

كبفضؿ جيدييما يمكنيما التفاىـ  .الشاعر ًقبىؿ
عف ( الشاعر)كالتكاصؿ، شريطة أال يبتعد األكؿ 

باتخاذ قرائف بعيدة تجعمو بعيدا عف ( المتمقي)الثاني 
مرمى األكؿ، فيبحر كؿ منيما في مجاؿ ال يكصمو 

 .إلى اآلخر
المجد، )كمنو فالتركيب السابؽ لو مف القرائف 

التي ( المادحك الفضؿ، ك الحسكد، ك الكزير، ك المكلى، ك 
( مفعكؿ بو)تنجح المتمقي  في كشؼ المحذكؼ 

ماذا يقكؿ المادح في كزير فضمو : ليربط بينيا قائبل 
ما يقكؿ المادح إال : ييحسد عميو، يرٌد عمى نفسو 

شعرا جيدا، كال يستحؽ الممدكح جزاء غير قصيدة 
ف كاف المفعكؿ بو . معتؽ نظميا بفرائد الدرر كا 

الجممة السابقة، إال أف الشاعر حذفو، ضركريا في 
كفي حذفو جماؿ؛ إذ جعؿ المتمقي يبحث في أرجاء 
عقمو ليكشؼ عف المحذكؼ، فيجيب عمى نفسو 
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بنفسو، كيكشؼ الغطاء عنو، كفي ىذا الجيد الفكرم 
إضافة إلى . متعة كلذة قصد الشاعر إحداثيا لديو
ف فضؿ يتبيبكؿ ما سبؽ فقد كاف اىتماـ الشاعر 

ير ال فضؿ المادح، ككؿ ما ذكره عمى مستكل الكز 

كقكلو  .(42)السطح ىدفو تسميط الضكء عمى الممدكح
 :مف الطكيؿ

 
 131-6غريٌر من األتراِك زنجيٌّ خالــو    كقمبي مقيٌم من ىواه عمى َجْمِر   

 131-7بالقطوِب وبالِبْشِر  ... وأحيا ... إذا ازَورَّ َسَخًطا أو تمفََّت راضًيا     أَماَت 
 

أحيا )، ك(أمات الغرير عاشقو)أصؿ الكبلـ 
، كالمحذكؼ في ىذا المقاـ المفعكؿ بو (الغرير محٌبو

 -حسب عمماء األسمكب–، كىك (العاشؽ، كالمحب)
، لكننا في ىذا المقاـ ال نجد (43)خرؽ لمقاعدة النحكية

نشازا في ىذا الحذؼ، بؿ فيو اختصار كببلغة 
كفائدة ، جعمت المتمقي يدرؾ ما يحدثو الغرير في 

أراد ك . ميًحب و مف ألـ قد يميتو كيحييو في بضع دقائؽ
الشاعر أيضا أف يخص المرأة الجميمة التي يعشقيا 

إف قٌطبت : بالسمطة عميو، فيي تممؾ زماـ ركحو 
ف رضيت حيً  فالمفعكؿ بو . ر عمى الفك  امات، كا 

غير ىاـ في مستكل السطح، إذ ىك ( الشاعر)
ضعيؼ يمكف القضاء عميو بسيكلة، لكف في بنية 
العمؽ ظاىر لو مف السمطة ما لمغرير؛ فيك ميت 

قد يقتؿ نفسو إف لـ ( الشاعر)دكف ىذا المفعكؿ بو 
كفي حذؼ المفعكؿ بو إظيار لقكتو، . مف يقتؿيجد 

كحذؼ لفظ . ظاىر فما كاف خفيا أقكل مما ىك
مف التركيب يجعؿ المتمقي ( الشاعر العاشؽ المحب)

يبحث عنو بشغؼ، كيكجو فكره في كؿ اتجاه ليعمـ 
عمى مف تسمط كؿ ىذه القكة، كمف يرضى كؿ ىذا 
الذؿ، كيحتممو دكف أم مقاكمة ؟ ليكشؼ أف في 

  .كمتعة  ضعفو قكة، كفي حذفو جماال
لشاعر في كمف بيف األغراض التي ىدؼ إلييا ا

قامة الكزف، : النماذج السابقة  االبتعاد عف التكرار، كا 

كالتفخيـ، كاالختصار، كالمتعة، كانسجاـ الفكاصؿ، 
 .تبياف قكة كضعؼ شخصياتو المكصكفةكالتعجيؿ، ك 

II-ىك عدكؿ نحكم لشدة صمتو بقكاعد  :م  ـــالتقدي
عنو يقكؿ ك . (44)القمب كيسمى أيضا بعدكؿ. النحك
كال  تزاؿ ترل شعرا يركقؾ : "د القاىر الجرجاني عب

مسمعو، كيمطؼ لديؾ مكقعو ، ثـ تنظر فتجد سبب 
أف راقؾ كلطؼ عندؾ أف قيدـ فيو شيء كحٌكؿ المفظ 

فالتقديـ لدل العرب مف . (45)"مف مكاف إلى مكاف
إلى األساليب التي تيحدث الببلغة في الكبلـ، كتنقمو 

كرغـ . (46)مى درجات الجماؿ إلى المرح كالرضىأع
إدراؾ الببلغييف أف المغة العربية تتميز بعدـ حتمية 
ترتيب أجزاء الجممة تبعا لكجكد حركة اإلعراب التي 
تحد د المعنى، إال أننا نجدىـ يفترضكف أصبل في 

ف يكف فقد  .(47)التركيب ييقاس إليو العدكؿ عنو كا 
لمحفكظة اختصاصا في حققت مسألة الرتب غير ا

الجانب الداللي، لما تمتمكو مف طاقة تعبيرية تؤدم 
أغراضا متعددة، تثرم النص كتجدد ألكاف 

ييزيح ىذا المفظ عف مكانو فابف الظيير . (48)فضاءاتو
ليضعو مكاف بخر، كيجمب اآلخر مكاف األكؿ كأنو 
بصدد لعبة شطرنج يحرؾ عناصرىا كيفما شاء دكف 
أف يصيب أحدىا بالضرر الذم يحدث النفكر لدل 

كال نجده يفضؿ تركيبا عف بخر، بؿ . متمقيو
يتصرؼ في كميا تصرُّؼ خبير بخبايا المغة، عارؼ 

مى أغكارىا دكف أف يتيو، بؿ يبدع بأسرارىا، مٌطمع ع
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را نادرة الكجكد  :كالجدكؿ التالي يكضح تكرر الظاىرة في قصائد ابف الظيير . ديرى
 

 التكرار المفظ
 الفاعؿ

 المفعكؿ بو
 الخبر

 المضاؼ إليو
 المكصكؼ

15 
14 

7 
6 
3 

 
 :تفسير معطيات الجدكؿ  كفيما يمي

ييعىد الفاعؿ ثاني عناصر الجممة  :تقديم الفاعل -1
الفعمية، يتقٌدمو الفعؿ كيميو المفعكؿ بو إذا تعدل 

ف تقدـ فيك قسـ قائـ برأسو عند . الفعؿ إلى ذلؾ  كا 
 :، كجاء في الديكاف قكلو مف الطكيؿ(49)الببلغييف

 
 73-1عمى مرٍّ الميالي ُيَعذَُّب       وقمٌب عمى َناِر األَسى يَتَقمَُّب  فؤاد 

 
، كالغاية مف تقديـ (يتقمب قمبي)أصؿ الكبلـ 

عمى باقي عناصر التركيب دفع ( قمب)الفاعؿ 
عف المستمع، كالتأكيد عمى أف القمب ىك  (50)الشؾ

 الشاعر الذم يتقمب ال غيره مف أجزاء الجسـ، فقمب
يعاني فراؽ الحبيب، فمف رأل جسـ الشاعر نحيفا 

ال أشكك شيئا في : سألو عف سبب ذلؾ، ليجيب
ف شفي قمبي  جسمي، بؿ قمبي ىك سبب عذابي، كا 

ذا قرأ  .إلخ...تحسنت حالتي الجسمية كالذىنية  كا 

ذا  المتمقي البيت أحٌس شيئا ما يحدث في التركيب، كا 
بو يكشؼ تزحزح الفاعؿ عف مكقعو متصدرا 

كىذا ما . التركيب، أم الشطر الثاني مف البيت
إحداث اإلثارة كشد االنتباه إلى : يصبك إليو الشاعر

كمثؿ ىذه الكسائؿ الببلغية . ما يحرص عمى إببلغو
ى ال يتعب يحدثيا المتكمـ مف حيف إلى حيف حت

المتمقي كيىمىؿ
 :كقكلو مف الطكيؿ .(51)

 
 .145-1َبَمْغنا الُعال، والشَّْوُق يْحُدو ِركابَنا     ِوذْكُرُكْم زاٌد لَنا وَسِميُر  

 
، قيدـ الفاعؿ (يحدك الشكؽ ركابنا)أصؿ الكبلـ 

لدل الشاعر، كككف الشكؽ إلى  (52)ألىميتو
ـٌ بو كلـ يترؾ لو مجاؿ  األصدقاء بأرض الكطف قد أل
التفكير في سكاىـ، كىذا الشعكر النبيؿ لديو أىـ مف 
بمكغو درجات عميا في غربتو، ألف ما يحممو مف 
الذكريات عف صحبتو غمب عمى مشاعره، كجعمو ال 

شفي يفكر إال بيـ، كيرغب في العكدة سريعا إلييـ لي
 .رؤيتيـ، كيعٌكض أكقات غيابو عنيـب ضمأه

ىك ثالث عناصر الجممة الفعمية  :تقديم المفعول -2
ف (53)بعد الفعؿ كالفاعؿ، كرتبتو دائما التأخير ، كا 

 :تقدـ فمذلؾ أغراض ببلغية نسكؽ بعضيا في مايمي
 :قاؿ الشاعر مف مجزكء الكامؿ 

 65-3أْدعو أن يزيـ       َدك ِرْفَعًة فوَق السَّما الّمَو 
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األصؿ في الكبلـ أف يتصٌدر الفعؿ التركيب 
كبخركج الشاعر عف . طبقا لقانكف المغة المألكؼ 

عمى الفعؿ ( اى )ىذا النمط؛ أم تقديمو المفعكؿ 
إلى أف ا كحده  (54)يعٌد منٌبيا فنيا( أدعك)كالفاعؿ 

المخصكص بالدعاء، كالشاعر ال يمجأ لغيره في 
ف كاف قد عدؿ . طمب الر فعة التي يرجكىا لمممدكح كا 

عف النمط المألكؼ في تركيب عناصر الجممة 

مفعكؿ )إلى ( مفعكؿ بو+ فاعؿ + فعؿ )الفعمية مف 
، فإنو مف طريؽ عممية التحكيؿ (فاعؿ+ فعؿ + بو 

، بؿ منحيا بيعدا (55)انات النحكىذه لـ يتجاكز إمك
جديدا كدالالت أخرل لـ يكف ليا ذلؾ لك رتبيا عمى 
ما أًلفو المستمع في المغة العربية، كذلؾ عيف 

كقكلو مف   .اإلبداع الذم يحٌكؿ الكبلـ إلى فف 
 :الطكيؿ 

 
 145-4من َبْعِد اأُلموِر ُأُموُر   وتحُدث في الم قيا أموٌر َعجيبٌة     وتْحُدثُ 

 
، (تحدث أمكر عجيبة في المقيا)أصؿ التركيب 

فقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ ألىمية المقيا عمى 
فالميـ لديو بعد طكؿ . األمكر التي تحدث كقتيا 

غيابو بالحجاز لقاء الحبيبة، كال ييمو بعد ذلؾ إف 
ء أخرل، كلتقديمو المفعكؿ لو أيضا داللة حدثت أشيا

حدكث األمكر أثناء المقيا التي طاؿ  (56)إثبات
لكف يحدث غير ما . انتظارىا دكف سكاىا مف األمكر

فالحادث ىناؾ مف قبيؿ الخياؿ، . حمـ بو كرٌتبو 
فالمقيا مسؤكلة عف حدكث العجب العجاب، الذم ال 

ميا لما يدركو ذىف الشاعر حتى في حممو، كقد قدٌ 

في ذلؾ مف تخصيص لممفاجآت في إثبات الحقيقة 
 .التي طالما انتظرىا الشاعر

في الجممة االسمية ىك ثاني : تقديم الخبر -3
عناصرىا بعد المبتدأ، كقد أعطاه المغكيكف صفة بأنو 

ف تقدـ ، كجاء ىذا األخير ميقد ما (57)كؿ ما اشتيؽ كا 
في عناصر الجممة االسمية عند  ابف الظيير، كلو 

يقكؿ   : فيما يميأغراضو الببلغية التي سنكردىا 
 :الشاعر مف البسيط 

 
 98-4اُت   أحباَبَنا َىْل أَلْوقاٍت لَنا َسَمَفْت       بُقْرِبُكْم والِتَئاِم الشَّْمِل َعْودَ 

 98-5فَيْل َنعوُد كما ُكنَّا وتجَمُعنا          داٌر وُتقضى لَنا منكم ُلَباَناُت  
 

، فجاء (ىؿ يعكد التئاـ شممنا)أصؿ التركيب 
االسـ بدال عف الفعؿ لمضركرة الشعرية كالتزاـ القافية 

ستفياـ إضافة إلى ا( . إلخ...عكدات، لبنانات )
الشاعر عف إمكانية رجكع أياـ الصبا كالتقائو مع 
األحبة، كقضاء أكقات حميمة معيـ، مع تأكده أف 
الزماف ال ييرجع ذلؾ لو، إال أنو مصٌر عمى ذكر 

كما أراد الشاعر أف يحقؽ في . أمانيو عٌميا تتحقؽ
نفس المحبكبة شكقو اللتئاـ شمميما، كأنو يرغب في 

خر، لذا فيك قد ذكره أكال ذلؾ أكثر مف أم شيء ب
قبؿ المبتدأ، كذكر المبتدأ ثانيا ليبعد الشبية 

عمى ذىنيا كيمٌكف في نفسيا شكقو، كيعيد  (58)كالقمؽ
كيكشؼ تغيير رتبة . ما كاف مف نفكس ىادئة كتفاىـ

الخبر في التركيب عف إصرار الشاعر عمى كصؼ 
 :كقكلو مف الخفيؼ .ىذا الشعكر إلى المحبكبة
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 78-23وَجواٍد بمالو َنال ِذْكًرا        كان ذاك الذْكُر الجميَل ثواُبو  
 78-24وكريٍم مقتٍِّر الرزق من كْفـ        ِف لئيٍم ، أموالُو أرباُبو   

 
، (كاف ثكابو ذاؾ الذكر الجميؿ)أصؿ التركيب 

كأٌخر المبتدأ ( الذكر الجميؿ)قٌدـ الشاعر الخبر 
إضافة إلى (. ثكابو، أربابو)لضركرة القافية ( ثكابو)

مكقع الخبر في نفس الشاعر جعمو ييتـٌ بو كينقؿ 
. (59)ىذا االىتماـ إلى المتمقي ليرٌغبو في نكاؿ الثكاب

فالشاعر يشجع المتمقي عمى اتباع طريؽ الجكد، فمو 
ؿ لدل العامة كالخاصة ما يجعمو مف الذكر الجمي

كىذا المقاـ الذم . ييذكر عند ربو كيثاب عمى أعمالو

ينالو الكريـ الجكاد بمالو، يشٌجع اآلخريف عمى 
ر عمى سائر عناصر بخقدـ الفالشاعر . اتباعو

 .التركيب لمكانتو عند الخالؽ كالمخمكؽ 
كسيمة مف كسائؿ التعريؼ، : تقديم المضاف إليو-4

تكررت ىذه الظاىرة في تراكيب ابف الظيير كقد 
دالالت عديدة منيا قكلو اإلربمي منتجا مف طريقيا 

:مف البسيط 

 
َبا وزمان الّميو َلذَّاُت   با َمَرحا        ولمصٍّ  98-2أياَم نختاُل في ثوِب الصٍّ

 98-3يا حبََّذ حبَّذا تمك اإلشاراُت              ولألماِني إشارات ترنٍُّحِني 
 

، فعمد (إشارات األماني ترٌنحني)أصؿ الكبلـ 
عمى ( أماني)الشاعر إلى تقديـ المضاؼ إليو 

، (الصبا)ألنيا معطكفة عمى ( إشارات)المضاؼ 
د الشاعر ذلؾ كىذا التكرار في . كاتباعا لمسياؽ قصى

كر المعطكفات عمى النسؽ نفسو فيو مف الجماؿ ذ
كاأللفة لدل المتمقي ما ليس لغيره مف األساليب، 
كالسياؽ مسئكؿ عف قبكؿ المتمقي إلىدار عبلقات 

إذ قرينة العطؼ تجعمو يستسيغ تقديـ  الترتيب؛

 االمضاؼ إليو عمى المضاؼ، كيجد فيو ارتباط
       . (60)منطقيا بيف معانيو
د في األماني استمرارا لمحياة فالشاعر يج

السعيدة، كىذه األماني فييا إشارات تدٌلو عمى 
ف . تحقيقيا، كاىتمامو بيا كسيمة تكصمو إلى مبتغاه كا 

كانت اإلشارات مجسدة عنده فتحقؽ األماني أىـ 
منيا، لذلؾ عمد إلى تقديميا عمييا، لقربيا مف نفسو 

ة حيف كرغبتو الشديدة في تحٌققيا كالتمتع بالسعاد
 :كجاء لو مف مخمع البسيط   .كصكليا

 
 247-3داوُد في نطِقو وَنْغَمِتِو          يوُسُف الُحْسِن في َمَحيَّاه    

 
تخضغ المغة العادية في تشكيميا إلى المنطؽ، 

شعرية فييا  لكف عند الخركج عنو تتحكؿ إلى لغة
مف التأثير ما ييحدث االنفعاؿ لدل المتمقي، فيشارؾ 

فأصؿ الكبلـ في البيت . (61)المبدع فيما يشعر بو
و المحبكبة يشبت، ف(حسف يكسؼ في محياه)السابؽ 

يدؿ عمى أف ال في جماليا بيكسؼ عميو السبلـ، 
الشاعر  ديـقكفي ت؛ أحد يضاىو جماال غيرىا

لفت ( الحسف)المضاؼ  عمى( يكسؼ)المضاؼ إليو 
نتباه المتمقي إلى أف أجمؿ كجو عمى األرض ىك ال

كفيو مبالغة جعمت جماؿ ، كجو يكسؼ عميو السبلـ
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زيادة في ًعظىـ أيضا  وكفي، فكؽ أترابيايالمحبكبة 
كتقديـ المضاؼ إليو إشارة إلى بعد تاريخي . ياشأن

  .محاضر معو لىاـ، كمزاكجة 

تكاجدت ظاىرة تقديـ  :تقديم الموصوف -5
المكصكؼ عمى صفتو في لغة ابف الظيير في عدة 

 :قكلو مف الكامؿمكاضع، نذكر منيا 
 

با    67-1إنَّ الِظباَء ليا ُفتوُر لواِحٍظ    أْمَضى وأْفَتُك في القموِب من الضٍّ
 

قٌدـ ف، (مضباء لكاحظ فاترةل)أصؿ التركيب 
الشاعر الصفة عف المكصكؼ لييمفت انتباه المتمقي 

أحدث في  الذمإلى تميز لكاحظ المحبكبة بالفتكر، 
كفي التقديـ . قمبو ألما شديدا، كأنو سيؼ حاد

تخصيص الفتكر عف بقية الصفات مف عيف 
المحبكبة باإليبلـ، كفي التخصيص معنى جميبل 

يع عناصر التركيب تكزيعيا فخما، ال يؤديو تكز 

الفتكر مف  فالشاعر قد أحسف حيف خٌص . المنطقي
صفات العيف بالتأثير، فجعؿ المتمقي يركز 

. حكلو أكثر مف تركيزه عمى العيف كميا (62)اىتمامو
فالمرأة بأكمميا لـ تؤثر فيو قدر تأثير فتكر عينييا، 

  .فيي تكاد تنيي حياتو حيف تنظر إليو
 :ؼكقكلو مف الخفي

 
 77-13أِجِل الِفْكَر في الزَّمان وأىميـ   ـِو اعتبارًا فالَكْوُن َجمٌّ ُعَجابو   

 
لكف الشاعر ( الككف عجابو جـه )أصؿ التركيب 

تماشيا ( عجابو)عمى المكصكؼ ( جـ)قدـ الصفة 
فاضطر إلى تأخير  مع كزف البحر كقافيتو،

مف  تبلىاالمكصكؼ لتيكافؽ القافية ما سبقيا كما 
في حيف أف ..( . عذابو، عقابو، شعابو )ألفاظ 

التككيد عمى عدـ قدرة اإلنساف عمى حصر عجائب 
ليذٌكر بكحدانية ( جـ)الككف ، جعؿ الشاعر يقدـ لفظ 

عمى كؿ شيء كاإلنساف مجرد مخمكؽ  توا، كقدر 
عرفة كؿ شيء، كىك مف قبيؿ ضعيؼ ال يسعو م

النصح كاإلرشاد، الذم يسعى المبدع إلى المبالغة 
فيو مؤثرا في متمقيو جاعبل إياىـ يتكبكف عف 

كما أف . إلى جادة الصكاب فمعاصييـ، كيعكدك 
إعادة الصفة إلى مكضعيا في التركيب ليس لو مف 

رىت الحسف كالمزية كالفخامة لك أيخ 
(63). 

األغراض الببلغية  مما سبؽ نستطيع جمع
اإلثارة، )لعممية التقديـ في قصائد الشاعر كىي 

قامة  بعاد الشؾ، كا  بعاد الممؿ، كالميفة، كالتمني، كا  كا 
الكزف، كالتككيد، كالمبالغة، كالتعظيـ، كالتخصيص، 

كعميو فعممية العدكؿ لدل ابف الظيير (. كالنصح
غير اعتباطية بؿ ليا مف األىداؼ ما يجعميا في 

 .ىامة كضركريةنظره 
III- عدكؿ لغكم يمٌس الجانب التركيبي  :االلتفــات

 (64)مف المغة، الذم ترصؼ فيو الكحدات المسانية
الكاحدة تمك األخرل في خط أفقي، كىك اختيار ييحدد 

كنجد لو صكرا كثيرة . المتكمـ مكقعو مف ىذا التركيب
تحدث عنيا عمماء المغة عامة كالببلغييف خاصة، 

كالمخاطب كالغائب )فمنيـ مف حصره في الضمائر، 
كالمفرد )، كمنيـ مف أشار إلى العدد (كالمتكمـ

كالفعؿ )افكا الزماف ، كبخركف أض(كالمثنى كالجمع
كيسمى أيضا  .(65)إلخ( ...الماضي كالمضارع

فيجمىع ابف رشيؽ كؿ ذلؾ . االستدراؾ عند بعضيـ
، : "في معنى عاـ قائبل االلتفات اعتراض عند قـك
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كسماه بخركف االستدراؾ، كسبيمو أف يككف الشاعر 
بخذا في معنى، ثـ يعرض لو غيره، فيعدؿ عف 

إلى األكؿ مف  كدبو، ثـ يع األكؿ إلى الثاني فيأتي
يكشؼ . (66)"غير أف يختؿ في شيء مما يشبو األكؿ

تفات كؿ أنكاع التعبير، فمنو ما لاالشمكؿ ىذا عف 

كيدؿ أيضا عمى . حدده المغكيكف كمنو ما لـ يحدد
حرية المتكمـ في اإلبداع، كاتساع المغة عما يمكف 

الجدكؿ التالي يكضح تكرره في قصائد ابف ك . حصره
 : لظييرا

 
 التكرار الممتفت إليو نكع االلتفات
 10-20-13 الغائب -المخاطب  –المتكمـ  االلتفات في الضمائر
 12  - 6 المضارع -الماضي  اااللتفات في الزماف
 18 ,..ميفىع ؿ  -ًفٍعمى -فيٍعمى  االلتفات إلى األسماء

 : كفيمايمي تفصيؿ ذلؾ 
الجميكر عمى "يهجمع  :االلتفات في الضمائر -1

أنو التعبير عف معنى بطريؽ مف الطرؽ الثبلثة 

بعد التعبير عنو بطريؽ [ تكمـ كالخطاب كالغيبةمال]
 : كجاء في الديكاف كاآلتي. (67)"بخر منيا

جاء قكؿ الشاعر  : االلتفات إلى ضمير المتكمم-أ
 :مف البسيط 

 
 216-9يا بارَد الَقْمِب ناري فيك ُموقدٌة      ودْمُع َعْيني عمى األطالل َمْطُموُل  

 
يابارد )ينتقؿ الشاعر مف التحدث إلى المرأة 

، (فيؾ مكقعدةنارم )إلى التعبير عف نفسو ( القمب
كفي ىذا االنتقاؿ ببلغة؛ ألف الشاعر يعـز عمى 

باكيا حالو اليائسة المتألمة ( المرأة)مخاطبة اآلخر 
، فيجدىا غير جديرة بالخطاب، كأنو بأم يالتجني

، لف تصغي إليو، (بارد القمب) تكجو إلييااألساليب 
كحيد ال  ىكال يعنييا أمره، ك ك فيي مشغكلة بغيره، 

فحسب ىنريش بميث العنصر . كاهجدكل مف شك
أكقدت نارم، )ىك ( يا بارد القمب)المتكقع بعد قكلو 

، لكف المتمقي فكجت بأسمكب بخر (كأسمت دمعي
كشخصية أخرل في الخطاب غير التي بدأ بيا 

، كىذا (نارم، عيني)الشاعر، كىي ضمير المتكمـ 
التبايف بيف عنصريف نصييف في متكالية خطية لغكية 

، أك (68)مثابة المفارقة عند ميكائيؿ ريفاتيركاحدة، ب
ما يسمى بااللتفات الذم ينٌشط انتباه المتمقي كيدفع 

 :كقكلو مف الكامؿ  .(69)عنو الممؿ

 
 111-3وأحوى اباَح الكأَس منو مقبَّاًل    َعْذًبا وكنُت إليو منو َأْحَوَجا 

َجا   فَأَعاَدىا سكرى بخمرةِ   111-4ريِقِو        وأَعارىا ِمْن َوْجَنتْيِو تأج 
 

يصؼ الشاعر أحد الًغمماف الذم تناكؿ كأس 
الخمرة شاربا مستمذا إياىا، ككصؼ حاؿ الخمرة 

بتمذذ الغبلـ بيا، فيي تبادلو الشعكر  كأنيا تحٌس 
ذاتو، كاستمر الشاعر يراقبو كىك يشرب حتى أعاد 
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كفي سرد ىذه الحكاية التي . الكأس إلى مكانيا
يصؼ الشاعر شخصياتيا كصفا دقيقا، تخكنو نفسو 

ككنت )فيتدخؿ مشٌكبل اعتراضا بيف األحداث، ليقكؿ 
كمـ، كفي ، ممتفتا مف الغيبة إلى الت(إليو منو أحكجا

أف  ىذا االلتفات تحريؾ لذىف السامع لينتبو إلى
أحد شخصيات ىذه القصة، فيك الراكم  الشاعر

كالبطؿ في اآلف ذاتو؛ إذ يرغب في انتحاؿ شخصية 

الكأس ليبادؿ الغبلـ الشعكر بالمذة كالمتعة، كىذا 
االلتفات زاد في كصؼ الشاعر لؤلحداث جماال 

 .(70) كببلغة؛ حيف كشؼ عف مراده
مف قكؿ الشاعر جاء : االلتفات إلى المخاطب-ب

 :الخفيؼ

 
 196-29مِمك طبَّـَق البسيَطــة عداًل     لْم يدْع لمثنـاِء عنو َعـذوال  

 196-36أنت أىدى رأًيا إذا أعضل األمـ    ـر وأرسى حممًا وأقوم قيال  
 

تاج الديف بف الصبليا )مدح الشاعر المرحـك 
مطيبل في ذكر ( الحسيني صاحب إربؿ العمكم
في سياؽ الغائب، ...( ممؾ طٌبؽ، لـ يدع )مناقبو 

، كفي ىذا (أنت)ليتكجو بعدىا إليو مباشرة في قكلو 
العدكؿ استحضار لمميت، لشدة قربو مف قمب 

ظيف أنو يخاطبو مباشرة، كفي ذلؾ  الشاعر حتى
تبرز أىمية الممؾ كخمكده بيف ذكيو حيا كميتا، فبل 
أحد يمكنو بمكغ المكانة التي بمغيا؛ إذ كاف أشبو 

 :برسكؿ لقكلو 

 
 197-41أنتم صفوة اإللو من الَخْمـ       ِق حويُتم فخًرا ومجًدا أثيال  

 :  كقكلو أيضا
 117-6ظبٌي يونــُس بالغـرام نفَــاره    وَيجد  في َنْيِب القموب بمْزِحِو  

 117-14َنْم ال ُجناَح عميَك في َسيري وما     ألقاُه في ليمي الطويل وُجْنِحِو 
 

إلى ( ضبي يكنس)يمتفت الشاعر مف الغيبة 
فبعد أف أطاؿ في ، (نـ ال جناح عميؾ)المخاطب 

ذكر صفات المحبكبة كما تفعمو بالعشاؽ مف ألـ، 
تكجو إلييا مباشرة ليخبرىا برضاه عف راحتيا مقابؿ 

فيك ال يحٌمميا متاعب سيره كظناه مدة الميؿ  عذابو،
الشاعر  (71)كفي ىذا العدكؿ اىتماـ. الطكيؿ المظمـ

عطاء حقيا الذم تستحقو، ألنيا جعمت  بالمحبكبة كا 
با متيما يستمذ بعذاب الغراـ حيف يطكؿ منو ص

انتظاره ليا، فيي حيف تحضر تممؾ قمبو، كتأخذه 
معيا حيث تغيب، فيبقى معمقا بيا، يعيش معاكدة 

 .ذكراىا ليبل نيارا، درجة أنو ال يجد فرقا بينيما
 :جاء لو مف الكامؿ قكلو  :االلتفات إلى الغائب -ج

 
 191-26يا أي يا المْولى الوزيُر وَمنء َغَدْت       بَنَداه أْخاَلُف األَماِني ُحفَّال  
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، (غدت بنداؾ... أييا الممؾ )أصؿ التركيب 
كعدكؿ الشاعر عف أسمكب الخطاب إلى أسمكب 
الغيبة فيو مف اإلببلغ ما ليس لؤلسمكب العادم؛ إذ 

، لكف (يا أييا الممؾ)تكٌجو إلى الممدكح مباشرة 
بفضائمو كمكانتو ( الرعية)اىتمامو بإعبلـ اآلخريف 

التكجو إلى  لدييـ، كقدره العظيـ كاف أىـ لديو مف
كبيذا العدكؿ ضرب الشاعر . الممؾ ألنو أعمـ بذلؾ

األكؿ مدح الممؾ، كالثاني : عصفكريف بحجر كاحد
: كأف الشاعر يرد عف سؤاؿ أحدىـ. مخاطبة الرعية

ىك مف غدت : مف ىك المكلى كالكزير؟ فيجيب قائبل
فإف كاف غيره يخمؼ الكعكد، . بنداه األماني حفبل 
فيك يفعميا، كيجعؿ الحمـ حقيقة،  كال يحقؽ األماني،

كىك األفضؿ كاألصمح لمكزارة كالميمؾ، كبذلؾ يبعد 
عف ظف السائؿ، ليخبره بالحقيقة التي قد  (72)الشؾ

تغيب عنو أك يغٌيبيا غيره، كىذا تأكيد حسف جميؿ 
 : كقكلو  .مف قبؿ الشاعر

 
 191-32راَء َيْرُجو رب يا أن ُتْقَباَل  ذْ خاِطٍر        ع فاسَتْجِل من ُغَرري غريرةَ 

 
ىذا البيت في مدح ابف المستكفي اإلربمي، الذم 
. طالما مدحو الشاعر لفضمو كحسف معاممتو لرعيتو

اقبؿ أفضؿ ما نظمت مف قصائد، أىديؾ : يقكؿ لو 
معبرا عف ذلؾ . إياىا ألنؾ تستحؽ الثناء كالتقدير

بأسمكب االلتفات  حيث انتقؿ مف أسمكب المتكمـ 
، كفي (ربيا يرجك)إلى أسمكب الغائب ( مف غررم)

تعبير عف تكاضعو فيك يجد ك ذلؾ تغييب لحضكره 
في في أسمكب المتكمـ جرأة، كتطاكال عمى الممؾ، ك 

  ≠المحكـك )مف أقؿ شأف إلى أعبله، التكجو 
كتصغير  (73)مممؾبأسمكب الغائب تعظيـ ل( الحاكـ

لشأف الشاعر، كىذا االحتراـ يكقع الممؾ في شرؾ 
في  افة إلى أف لمقافية دكر إضا. الشاعر فيىقبىؿ ىديتو

 (.حٌفبل، تفصبل، تقببل)تغيير الشاعر أسمكبو 

عيٌد تغير األفعاؿ مف زمف  :االلتفات الزمــاني -2
إلى بخر في تركيب لغكم كاحد، كفاعؿ كاحد مف 

ف عدنا إلى عمماء الببلغة  .(74)قبيؿ االلتفات كا 
كتساءلنا عف معنى الزمف النحكم لدييـ؟ يجيبنا 

أنو متغير تبعا لمعبلقات السياقية كالقرائف أحدىـ ب
الحالية، فيك بيذا ليس نتاج الفعؿ كحده، بؿ 
مستخمص مف كـٌ العبلقات التركيبية التي تمارس 

ف كاف األمر كذلؾ . (75)طقكسيا داخؿ النصكص كا 
 فكيؼ ىك الحاؿ عند ابف الظيير؟

جاء لو مف  :االلتفات نحو الزمن الماضي-أ
 :الكامؿ

 
 221-1َلْو أنَّ طيَفُكْم يزوُر ِلَماَما    لَشَفى أَخا َلَمٍم وَبلَّ أواما  

 
ليشفي ... لك أف طيفكـ يزكر )أصؿ التركيب 

أم التتابع المنطقي لزماف األفعاؿ ( كيبؿٌ ... 
لكف الشاعر اختار التنكيع الزمني، ( المضارع)

في الزمف الحاضر، ( يزكر)فجعؿ الفعؿ األكؿ 

في الماضي، ( شفى، كبؿٌ )ليضع بعده الفعبلف 
كالغرض مف ذلؾ التفاؤؿ بتحقؽ الشفاء؛ أم سعادتو 

رٌم ظمإه مف األحبة، ككضع الفعؿ مكضع ب
كعمى المرأة التيقف أنيا ستشفيو بمجرد  (76)التحقيؽ
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 ( .زيارة طيفيا في المناـ)زيارتيا، كىك يتمنى أقؿ مف ذلؾ  
 :كقكلو مف الخفيؼ 

 232-2 يٌٍّد تْرىُب السيوُف إَذا ما   خطرت فوَق ِطْرِسِو أَْقاَلُمْو س
 

سيد : )لك أعدنا التركيب إلى أصمو لكاف كاآلتي
لكف الشاعر ...( ترىب السيكؼ إذا ما تخطر فكؽ

( الماضي/المضارع )جعؿ في ازدكاجية الزماف 
تناغما، إذ جعؿ بيف بعديف زمانييف تقاربا، فالسيكؼ 
ترىب حيف تخطر األقبلـ فكؽ الطرس، كعدكؿ 

بعد أف بدأ ( خطرت)الشاعر إلى الفعؿ الماضي 
فيو مبالغة؛ ألنو ( ترىب)كبلمو بالفعؿ المضارع 

دكف الشؾ  (77)بصدد التأكيد عمى حصكؿ األمر

ىؿ فعبل ترىب السيكؼ إف : فيو، فكأف سائبل يسألو
نعـ فيي : تخطر أقبلـ السيد فكؽ الطرس ؟ يردٌ 

زم ال خاطرة ال محالة، فالسيد شياب الديف العزا
يتراجع في عزمو، كلكؿ مف ربه عازما فقد نٌفذ كلـ 
يتعكد منو الجميع التراجع، لذلؾ فيـ ييابكنو 
كيحسبكف لو الحساب، كيخشكنو إذ لمس القمـ 

 .قرطاسو
 :قكلو مف الطكيؿ  :االلتفات إلى زمن المضارع -ب

 
 127-2اِخٌر      واَل َعَجَب لمبْحِر أْن يقِذَف الد رَّا   َحَباَنا بيا بْحٌر من الِعْمم ز 

 
في زمف ( حبا)جاء الفعؿ األكؿ مف التركيب 

في زمف ( يقذؼ)الماضي، كالفعؿ الثاني منو 
ف يفإف الجممت (78)كحسب تشكمسكي. المضارع
البحر مـ بيا، كيقذؼ عحبانا بحر مف ال: )كاآلتي 

متكازيتاف مف حيث المحتكيات المغكية ، كىما (الدر
، كلكف األمر يختمؼ (مفعكؿ بو+ فاعؿ + فعؿ )

يرد في الجممة األكلى ماضيا، ( حبا)حيف نرل الفعؿ 
في الجممة الثانية مضارعا ( قذؼ)ليتحكؿ الفعؿ 

: ىذا التعبير يدفع المتمقي إلى التساؤؿ(. يقذؼ)
كىما لفاعؿ كاحد، فيعيد  لماذا قد يتبايف الفعبلف

حبانا )مايمي تأليؼ التركيب مف جديد ليتحصؿ عمى 

( بيا بحر مف العمـ فبل عجب أف قذؼ البحر الدر
فينسجـ لو األمر؛ إذ البحر األكؿ كالثاني كاحد ىك 

التفت الشاعر ، لكف (الممدكح)صاحب العمـ الزاخر 
حدث أف" يقذؼ البحر الدر"إلى الحكمة التي تقكؿ 

ؾ تناغما بيف ما حدث حيف قٌدـ العالـ لمشاعر بذل
قصيدتو الجميمة، كبيف ما تىًرده الحكمة ليزيد مبالغة 

فالبحر ال يتكقؼ عف قذؼ الدر كىك . في كصفو
أيضا ( العاًلـ المكىكب)دائـ في فعؿ ذلؾ، كالممدكح 

كجاء قكلو مف  .الكـر كالعمـ لديو اال تنقطع صفت
 :الطكيؿ

 
ْن َعَقَد الزٍّنَّاَر َحلَّ َتَصب ري   ويعِقُد عن جْفِني الَكرى ِعْنَد َحمٍّْو    216-15وا 

 
تبدك البنية السطحية لمتركيب السابؽ مخالفة 
لمنطؽ المغة، ألف الشاعر بعد ما ذكر في بداية 

تبله في التركيب نفسو ( عقد)التركيب فعبل ماضيا 

، كىذا يخالؼ ما تدؿ عميو بنية (يعقد)بفعؿ مضارع 
كعقد عف ... ٌؿ ح... إف عقد الزنار )العمؽ أم 
فاجأ المتمقي  كعميو يككف الشاعر قد، (جفني الكرل
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كالناتج عف ىذا . (79)بعنصر لغكم غير متكقع
االلتفات إلى المضارع تجدد الفعؿ كؿ لحظة، فالمرأة 
قد أعمنت حرب الجفاء عمى الشاعر، كجعمتو غير 

معاناتو ال أمؿ في انتيائيا ما دامت تعانده ك . صابر
كالشاعر الراشد الكاعي يفقد . كتطيؿ غيابيا عنو
لو، ليتفٌرغ مفكرا في المرأة طكاؿ صبره كييمؿ أعما

كفيو مبالغة مميحة تشعر المتمقي بمعاناة . ليمو
 .الشاعر الحقيقية

حٌكؿ الشاعر أفعالو إلى : االلتفات إلى األسماء -3
أسماء، فبعد أف يستأنؼ تراكيبو بأفعاؿ، نجده يمحقيا 
في التركيب نفسو بأسماء، كمف ىذه الظاىرة قكلو 

 :مف الطكيؿ
 

ِر والَبْموى     249-1نياية عزي أن أذلَّ لمن أىوى       وقّرُة عيني فيو بالض 
 

كالتركيب ( أيذؿٌ )جاء في التركيب األكؿ الفعؿ 
فمك أعدنا صياغة التركيب (. الضرٌ )الثاني االسـ 

أف أذؿ لمف أىكل )دناه كاآلتي الثاني كفقا لؤلكؿ كج
، كفي عدكؿ الشاعر إلى (أف أضٌر بالبمكل... 

التي شكؿ داللة أخرل غير ( فيٍعؿً )صيغة االسـ 
( الضر)الفعؿ، ألف الناظـ في اختياره لمفظ يؤدييا 
، (81)تحمؿ معنى القسكة كالشدة كالسكء (80)مناسبة

 كىك قد تألـ كثيرا حتى استقر األلـ بنفسو، كأصبح

ضره ال يتركو، كقد ابتعدت عنو الراحة الذىنية 
كالنفسية كالصحية، فغدا في ذؿ كبؤس كشقاء، حتى 

كقد جمع . أنو استأنس بألمو كأصبح قرة عينو
الشاعر بيف األلـ كالمذة، لينبت المتمقي أنو قد 
صاحب الضر كصحبتو لشعكر الشكؽ كالحنيف إلى 

 .مف الفعؿ كاالسـ عنده في ىذا المقاـ أبمغ .األحبة
 :كقكلو مف الطكيؿ 

 
 249-3وأذكره سرَّا ونْجوى تول ًيا    ويا حبَّذا ذْكراُه في السرٍّ والنَّْجوى 

 
لك أعدنا ترتيب أجزاء التركيب في بنيتو العميقة، 

كيا حبذا ... أذكره سرا كنجكل : )لكجدناه كاآلتي 
فالعدكؿ إلى كمنو (. في السر كالنجكل أذكره حيف
فيو مف ( أذكر) المضارعالفعؿ  بدؿ( ذكرل) االسـ

القكة كالببلغة ما ليس في غيره، كقد عدؿ الشاعر 
عف الفعؿ الذم مف صفتو التغير كالتبدؿ إلى االسـ 

 لغرضالذم داللتو االستمرار في الثبكت 

فالشاعر يتمذذ في خمكتو دكف مقاطعة . (82)المبالغة
يطمؽ العناف لخيالو ليرسـ ما شاء لمحبكبتو ك أحد، 

، ال  كفيحتى دقائؽ األمكر،  ىانت سعيد مغـر
الممؾ في  ألنويخشى في سره كنجكاه لكمة الئـ، 

كمنو فاالسـ قد عٌبر بصدؽ عف . ببلط خيالو
قاؿ مف الطكيؿ تشكقا إلى ك  .مشاعر ابف الظيير

 :دمشؽ
 

ُق   ٌر         وَشْمُل األَسى عن حاضريو ُمفرَّ  173-35وَتْجَمُع فيو كلَّ حسٍن ُمَفرَّ
 

لك أعدنا التركيب المعدكؿ فيو إلى ما يعادؿ 
تجمع فيو كؿ حسف : )التركيب األكؿ لكجدنا مايمي

، أم صيغة (كتفرؽ عف حاضريو شمؿ األسى... 
كىي صيغة مبالغة دالة عمى التفاعؿ مع ( تفٌعؿ)
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الشيء، لكف الشاعر عدؿ إلى صيغة مبالغة أخرل 
( ميفٌعؿ)أم ( مفٌرؽ)لكنيا في ىذه المرة صيغة اسـ 

أكال، كنفيا ( معتؽ، محدؽ، منطمؽ)مراعاة لمقافية 
( دمشؽ) لكؿ صفات التجمع لممساكئ بيذا البمد

لسبلمة  (83)كما أف فيو مبالغة في الدعاء. ثانيا
الكطف، كالتأكيد عمى دكاـ العافية ألىمو، كىي صفة 
كؿ العشاؽ المبتعديف عف الكطف سكاء مف تمقاء 

كيؤكد ىذا المشاعر الفياضة . بفعؿ فاعؿ كأنفسيـ أ
التي تبرىف عف رغبة الشاعر في العكدة إلى 

فيك الشكؽ الممٌح إلى ( الكطف)أحضاف األـ الحنكف 
 .عاطفة األحبة كاألقرباء كالخبٌلف 

 
بعد ما تقدـ مف نماذج شعرية البف :  الخاتمة

الظيير اإلربمي، تحميبل كاستنتاجا الحظنا إحداثو 
ف كاف . لعدكؿ كاسع النطاؽ في تراكيبو المغكية كا 

تزييؼ الحقائؽ كجعؿ  -عند بعضيـ-اليدؼ منو 
المغكم، فالشاعر قد  القارئ يميث خمؼ الزخرؼ

تمٌكف مف رفع ستار الغمكض عف معانيو، تاركا 
لممتمقي حرية السباحة داخؿ تراكيبو، ليجد نفسو في 

كمف . النياية مأسكرا بجماؿ لغتو كصدؽ عاطفتو
 :مظاىر العدكؿ في قصائد الشاعر مايمي

حيث ابتعد الشاعر مف طريقو عف  : الحذف-1
المتمقي المفاجأة، كيرغمو التكرار، ليحدث في نفس 

عمى إعادة التركيب مف جديد مف طريؽ التأكيؿ، 
كما قصد تقريب الصكرة، . كفي ذلؾ متعة لمطرفيف

ظيار الجدية في األمر،  كسمب إرادة الفاعؿ، كا 
 .كاتباع الفكاصؿ ، كالتخصيص، كالتعظيـ، كالتفخيـ

جعؿ معاني الشاعر أكثر تككيدا  :التقديم-2
 .لبلنتباها كلفتا كتشكيقا كتخصيص

قصد بو ابف الظيير المفاجأة كتنشيط : االلتفات-3
بعاد الشؾ عف ظف السائؿ، كتعظيـ  السامع، كا 
الشأف، كالتفاؤؿ، كالمبالغة، كالتجدد في المعاني، 

كلكال العدكؿ لغدت لغة  .كالمصاحبة، كاالستمرارية
الشاعر عادية ال تميز فييا، كمألكفة ال تشكيؽ فييا، 

كحسب جكف ككىيف، فإف  .ال فائدة مف كرائيا كباردة
 .  (84)"يمكف التعرؼ إليو قبؿ القاعدة"العدكؿ 

 
 :اليوامش 

مف شعراء القرف السابع اليجرم، اسمو محمد بف أحمد بف عمر بف أحمد بف شاكر المراكشي، كلد بإربؿ شماؿ العراؽ سنة  -0
مختصر أمثاؿ الشريؼ "ككتاب:ىػ، كرحؿ إلى بغداد لطمب العمـ ، ثـ استقر ىناؾ كتكلى مينة التدريس، لو مؤلفات عدة 321

ابف الظيير اإلربؿ، . ىػ344كافتو المنية سنة . ديكاف شعر"، ك"المنتخؿ محقؽ األمؿ في المنتخب مف"، كمخطكط "الرضي
 . 32-11-21-2، ص 1223عبد الرازؽ حكيزم، نشر مكتبة اآلداب، القاىرة ، : الديكاف، جمع كتحقيؽ كشرح كدراسة

دار صادر، بيركت،  ، 3، ط11أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي المصرم، لساف العرب، مجمد  -2
 .334-431-430، ص (غ-ع)، 1994

، مجمع المغة العربية، 2-1ج ،إبراىيـ محمد أحمد حسف الزيات، حامد عبد القادر، محمد عمي النجار، المعجـ الكسيط -3
حياء التراث، دار الدعكة لمتأليؼ كالنشر كالتكزيع، استامبكؿ تركية،   .588، (دت)اإلدارة العامة لممعجمات كا 

، 5، ج...أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ إميؿ بديع يعقكب محمد نبيؿ طريفي -4
 .24-23، ص 1999، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1ط

5- Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique,  4è édition, Quadrige, janvier 2004, France, 

P 025  . 

 . 98، ص 1982، الدار العربية لمكتاب، 2عبد السبلـ المسدم، األسمكبية كاألسمكب، ط -6
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قد بثرنا استبداؿ كؿ لفظ داؿ عمى العدكؿ بمصطمح . 100-99عبد السبلـ المسدم، األسمكبية كاألسمكب، مرجع نفسو، ص  -7
 . العدكؿ لتخصص بحثنا في ىذا المصطمح 

8-Andri Martinet, Syntaxe générale, édition  Armand Colin, Paris, 1985, p 110. 

، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسة كالنشر كالتكزيع، بيركت، 1ر الدراسات األسمكبية، طأحمد محمد كيس، االنزياح مف منظك  -9
 . 111، ص 2005

جراءاتو، ط -10  . 103 ، ص1985، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 3صبلح فضؿ، عمـ األسمكب مبادؤه كا 
11 -Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture (suivi de nouveaux essais critiques), édition du 

Seuil, 1972, France, p 39. 

، 2001، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، (دط)عدناف حسيف قاسـ، االتجاه األسمكبي كالبنكم في نقد الشعر العربي،  -12
 . 160ص
 . 103صبلح فضؿ، مرجع نفسو، ص  -13
، افريقيا (دط)ائي لتحميؿ النص، ترجمة كتقديـ كتعميؽ محمد العمرم، ىنريش بميث، الببلغة كاألسمكبية، نحك نمكذج سيمي -14

 . 8، ص 1999الشرؽ، 
-05 Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, éditions TALANTIKIT, Bégaïa, 

2002, p171.  

06- Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique , p .62  

، (مخطكط)محمد كراكرية، ظاىرة االنزياح في شعر الفرزدؽ، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في الببلغة العربية  -17 
 . 94، ص 2007-2006إشراؼ بشير كحيؿ، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

الخطيب، المؤسسة العربية لمدراسات حساـ : محي الديف صبحي، مراجعة : رينيو كيميؾ، أكستف كاريف، نظرية األدب، تر -18
 .185ص . 1987كالنشر، 

 . كما بعدىا  83ىريش بميث، الببلغة كاألسمكبية، مرجع سابؽ، ص  -19
 .111أحمد محمد كيس، االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية، مرجع سابؽ، ص  - 20
 . 95ص ، محمد كراكرية، ظاىرة االنزياح في شعر الفرزدؽ، المرجع السابؽ -21
محمد الحناش، البنكية في المسانيات، الحمقة األكلى، دار الزناد الحديثة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  -22

 . 213، ص 1980البيضاء، 
 . L.Hjelmslev prolégomènes : 1943, p 19 :، نقبل عف216المرجع نفسو، ص  -23
  . رصؼ العناصر المغكية رصفا أفقيا، أم ما يمس الجانب التركيبي، النحكم، السياقي  -24

، األىمية لمنشر كالتكزيع، المممكة األردنية الياشمية، عماف، 1يكسؼ أبك العدكس، الببلغة كاألسمكبية مقدمات عامة، ط -25
 .90، ص 1999

26-Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, 75-91.  

: عميو كراجعو ؼشر أابف ىشاـ األنصارم، مغني المبيب في كتب األعاريب، قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو حسف محمد،  -27
 .125، ص 1998، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،  1، ط2اميؿ بديع يعقكب، ج

عف عدناف حسيف قاسـ، االتجاه األسمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي ، نقبل 99ص  مدخؿ إلى عمـ الجماؿ األدبي، -28
 .978ص  مرجع سابؽ، ،

29- Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, p 101. 

 .90يكسؼ أبك العدكس، الببلغة كاألسمكبية، مرجع سابؽ، ص  -30

لمعاني، اختار النصكص كقدـ ليا محمد عزاـ، منشكرات كزارة الثقافة، عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ ا -31
 .162، ص 1998سكريا، دمشؽ، 
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، (دت)، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، (دط)محمد أحمد خضير، عبلقة الظكاىر النحكية بالمعنى في القربف الكريـ،  -32
 .114ص 

 .113نقبل عف المرجع نفسو، ص  ،94-1شرح ابف يعيش،  -33

، (دت)، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، (دط)نعيـ زرزكر، : السكاكي، مفتاح العمكـ، ضبط ككتب ىكامشو كعٌمؽ عميو -34
 .86ص 

 .167، ص سابؽمحمد أحمد خضير، عبلقة الظكاىر النحكية بالمعنى في القربف الكريـ، مرجع  -35

، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، 2، ط3تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، جعبد ا الزركشي، البرىاف في عمكـ القربف،  -36
 .111-104، ص (دت)بيركت، لبناف، 

 .295، ص 2008، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 2، ط1عبد الحميد ىنداكم، ج: ابف جني، الخصائص، تحقيؽ -37

 .173، ص جع سابؽمر عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني،  -38

 .104عبد ا الزركشي، البرىاف في عمكـ القربف، مرجع سابؽ، ص  -39

 .228السكاكي، مفتاح العمكـ، مرجع سابؽ، ص  -40

 .978عدناف حسيف قاسـ، االتجاه األسمكبي البنيكم في نقد الشعر العربي، مرجع سابؽ، ص  -41

 .156 صمرجع سابؽ، عبد القاىر الجرجاني، الدالئؿ،  -42

جراءاتو،  مبادئوصبلح فضؿ، عمـ األسمكب  -43  .103، ص مرجع سابؽكا 

 .123أحمد محمد كيس، االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية، مرجع سابؽ، ص  -44

 .113ص  ،عبد القاىر الجرجاني، الدالئؿ، مرجع سابؽ -45

 .45 ، ص1996افريقيا الشرؽ، عمر أككاف، لذة النص أك مغامرة الكتابة لدل بارت، دط،   -46

 .272، ص 1994، الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف، 1محمد عبد المطمب، الببلغة كاألسمكبية، ط -47

 .178، ص 2002، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، 1عبد القادر عبد الجميؿ، األسمكبية كثبلثية الدكائر الببلغية، ط -48

 .295، ص (دت)، المكتبة العممية، دار الكتب المصرية، (دط)، 1تحقيؽ، محمد عمي النجار، ج ابف جني، الخصائص، -49
 .142، ص عبد القاىر الجرجاني، الدالئؿ، مرجع سابؽ -51
 .164سمكبية، مرجع سابؽ، ص أحمد محمد كيس، االنزياح مف منظكر الدراسات األ -51
 .237ص المفتاح، مرجع سابؽ، السكاكي،  -52

 .294، مرجع سابؽ، ص 1ابف جني، الخصائص، ج -53

 .271، ص ، مرجع سابؽمحمد عبد المطمب، الببلغة كاألسمكبية -54

 .48المرجع نفسو، ص  -55

 .170، ص(دت)، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة (دط)أحمد دكريش، دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث،  -56
 .125مغني المبيب في كتب األعاريب، مرجع سابؽ، ص  ابف ىشاـ األنصارم، -57

 .134ص مرجع سابؽ، عبد القاىر الجرجاني، الدالئؿ،  -58

 .237، ص نفسوعبد القاىر الجرجاني، مرجع  -59

، مكتبة لبناف ناشركف، الشركة المصرية العالمية 1مصطفى حميدة، نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية، ط -60
 .87ص ، 199لمنشر لكنجماف، القاىرة، 

 .91مرجع نفسو، ص  -61

 .235السكاكي، مفتاح العمكـ، مرجع سابؽ، ص  -62
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 فكرة المقارنة وتطورىا عند العرب
 عائشة رماش.د

 قسم المغة العربية وآدابيا
 عنابة –جامعة باجي مختار 

 
 

 ممخص
 ظكاىره  أف إال الحديث العصر في إال الكجكد إلى بذاتو قائما عمما يظير لـ كككنو "المقارف األدب" مصطمح حداثة رغـ
 المقارنة فكرة لبركز كالتمازج التكاصؿ أجكاء ميدت ىؿ ىنا، المطركح كالسؤاؿ .الجاىمية منذ كجدت قديمة العرب عند

 أـ الدراسة مف النكع ىذا كحديثو قديمو العربي األدب عرؼ كىؿ الغرب؟ عند الشأف ىك كما العرب عند المقارني كالبحث
 المقارني التفكير أثر تقتفي أف العممية كالمادة كالكقت الجيد مف ليا أتيح ما بقدر الدراسة ىذه تحاكؿ المنطمؽ ىذا مف ال؟
األمكم،  اإلسبلـ، صدر الجاىمية،) القديمة العصكر منذ المقارنة مجاؿ في العرب الركاد جيكد كتتتبع العربية، الدراسات في

  .قديما كحديثا العربي األدب في المختمفة ظكاىرىا رصد خبلؿ مف الحديث، العصر إلى (العباسي
 

 .حديث ، قديم ، العرب النقد، المقارنة، األدب،  : المفاتيح الكممات
 

 

 

 
Résumé 

Bien que «la littérature comparée» est une spécialité moderne, qui n'apparaissait pas comme 

une science autonome, que dans l'ère moderne; cependant l’idée de la comparaison est 

ancienne. Cette étude tente de retracer l'évolution de l'idée de littérature comparée chez les 

Arabes, en s’appuyant sur des textes littéraires anciens et modernes, afin de prouver la 

primauté des arabes sur l'Occident dans ce domaine. 
 

Mots clés : Littérature, comparaison, critique, arabes, ancien, moderne. 
 

 
 
Abstract   

Although the term "comparative literature" is modern, it was shown in a lot of aspects that were as 

ancient as human existence. It is admitted that this kind of literature is meant to analyse the common 

points between different literatures in different languages as well as their effects on each other. It is a 

real fact that those aspects existed since El-jahiliya era.The question one may ask is: Did those links 

and ties between different literatures around the world contribute to create comparative literature 

researches in the Arab world? Another important question is: Did these kinds of studies exist in the 

Arab world? This article aims to return back to the origins of comparative studies in the Arab world 

(since El-Jahiliya- the rise of Islam-Abbasside Era)  until now through analyzing its different aspects 

in modern and ancient Arabic literatures. 

 

Keywords :  Literature, comparison, criticism, arabs,ancient, madern. 
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 المقدمة -1
إف أية ظاىرة جديدة، تنشأ تدريجيا بالحدس 
الغامض أكال، لتنتيي بالمعرفة العقمية الشاممة 

فاألدب المقارف مصطمح جديد لـ يظير  ؛المقننة
إال أف  ،عمما قائما بذاتو إال في العصر الحديث

فإذا كاف األدب  ؛ظكاىره قديمة قدـ اإلنساف ذاتو
المقارف يدرس مكاطف التبلقي بيف اآلداب في لغاتيا 

ثـ ما ليذه الصبلت مف  ،المختمفة كصبلتيا المتعددة
فإف كؿ ىذه الظكاىر قد كجدت منذ  ،تأثير كتأثر

القدـ، كلكالىا ما عرفت الحياة ىذا التطكر العظيـ، 
 ،كلما عرؼ األدب ىذا االزدىار شكبل كمضمكنا

كاالحتكاؾ بالغير  النفتاححتاج إلى افكبلىما م
فالعزلة األدبية  البطيءلضماف بقائو كتفادم المكت 

كىي الخمكؿ كالجمكد كالرككد  ،نتيجتيا كاحدة
نتائجو دكما سمبية كاالنطكاء عمى النفس  ،كالمكت

المغتر بتفكقو عما سكاه، كالمحتقر لما  عمى األدب
  .عداه

داب بدأت مف ىذا التكاصؿ كالتبلقح بيف اآل
تطغى في الدراسات الغربية فكرة المقارنة بيف اآلداب 
كتحديد مدل التأثير كالتأثر بينيا؛ فتناكؿ الدارسكف 
الغربيكف ىذا المكضكع بالدراسة كالبحث كالتنقيب 
كأكجدكا لو مناىج خاصة بو كقدمكا أبحاثا رسخت 

 ". البحث األدبي المقارف"نكعا جديدا مف البحث ىك 
لمطركح ىنا، ىؿ ميدت أجكاء التكاصؿ كالسؤاؿ ا

لبركز فكرة المقارنة  في األدب العربي كالتمازج
كالبحث المقارني عند العرب كما ىك الشأف عند 

األدب العربي قديمو كحديثو ىذا ؼ الغرب؟ كىؿ عر 
 النكع مف الدراسة أـ ال؟

 :التواصل الثقافي ونشأة المقارنة عند الغرب -2
مما ال ريب فيو أف ظيكر الدراسات المقارنة قد 

ذلؾ أف  اآلداب؛سبقتيا تكافر صبلت فعمية بيف 

األدب المقارف يقـك أساسا عمى دراسة عبلقات 
 .   اآلداب بعضيا ببعض

ف الشعكب كبيف يأما العبلقات التي جمعت ب
 بدابيا، فيي قديمة قدـ األدب نفسو، يقكؿ مارؾ بمكخ

(Mark Bloch)" :شؾ في أف مجيء التسمية،  ال
ف كاف الشيء  ىك دائما حدث عظيـ، حتى كا 

بل أحد يعيش بمعزؿ عف ف (1)"ذلؾالمسمى قد سبؽ 
اآلخريف، كالعزلة الحقيقية ىي المكت األكيد، فالكؿ 

كىذا العمؿ العظيـ المبني عمى  الكؿيقتبس مف 
   .(2)األخذ كالعطاء ىك عالمي كدائـ

اإلشارة إلى األدب اليكناني القديـ  يمكفكىنا 
الذم شكؿ النكاة األكلى لآلداب األكربية جميعا إال 
أننا ال نعثر في دراسات أصحابو عمى دراسة 

 .مقارنية
النيضات األدبية في  ىكبذلؾ ظيرت أكل

صكرتيا البدائية، خصكصا عندما اتصؿ األدب 
اليكناني بدءا مف منتصؼ القرف البلتيني باألدب 

انتفت عقدة الشعكر بالتفكؽ ف الثاني قبؿ الميبلد،
كلـ يبؽ األدب كقفا عمى أمة  كالحضارم،العرقي 

إذ ال مكاف لمفيـك االحتكار في مجاؿ  ؛دكف أخرل
فالعزلة المحمية كالكطنية القديمة قد "اإلبداع الفني، 

 األمـ،تبلشت كمعيا فكرة االكتفاء بالذات أماـ ترابط 
جيا أمة سرعاف ما تصبح ممكا كاألعماؿ التي تنت

  .(3)"قاطبةألمـ 
ىذا جميا في دعكة رجاؿ الثقافة في  كقد ظير

ككانت نتيجة ذلؾ  1*ركما إلى محاكاة أدب اليكناف
كتبعا " ،ظيكر مقارنات عمى يد بعض نقاد الركماف

ليذه النظرية كاف النقاد كالمؤرخكف الركمانيكف 
ف اليكنانييف، يقارنكف بيف ىؤالء الكتاب كنماذجيـ م

  .(4)"مما يعد صكرة ساذجة لممقارنة 
كبعد أف تكحدت أكركبا حاكلت االغتراؼ مف 

خاصة منو البلتيني كاليكناني،  األكركبياألدب 
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حققت لنفسيا نيضة أدبية كانت دليبل أنار  ياحين
التي  La Pléiade"*2 "جماعة الثريا"طريؽ 
 في فرنسا، كىي الجماعة التي اتخذت مف ظيرت

نظرية المحاكاة كسيمة ناجحة إلغناء المغة الفرنسية 
 .(5)"نظرية كتطبيقا

كبيذا يعتبر الفرنسيكف أكؿ مف تنبو إلى قيمة 
التراث المشترؾ بينيـ كبيف المناطؽ األكركبية 

مما خمؽ األساس األكؿ لمتفكير في األدب  األخرل،
 . المقارف

أثر كبير في نشأة األدب  لمركمنتيكيةكقد كاف 
المقارف كتكجيو الدراسات األدبية كجية قد تككف 

" مداـ ده ستايؿ"مقارنة، كىنا يرد الحديث عف 
"Mme de Staël (1766-1817 ) التي قامت

بنشاطات عديدة اتسمت بطابع الدعكة إلى المنيج 
كذلؾ بنقميا األفكار  اآلداب،المقارف في دراسة 

حيث  (6)"عف ألمانيا"األلمانية إلى فرنسا في كتابيا 
 الركمنتيكية ة األلمانيةنيتجمت لمفرنسييف عبقرية المد

ألكؿ مرة، كلعبت المؤلفة دكرا فعاال في تكجيو ذكؽ 
 . (7)العصر

كانطبلقا مف أف األدب صكرة لممجتمع كجيت 
الكاتبة نشاطاتيا في النقد أكال إلى تفسير اإلنتاج 

التي تخضع ليا  (8)األدبي بتأثره بالنظـ االجتماعية
غير أف البنية االجتماعية لدل مداـ ده ستايؿ "ألمة ا

ال تتضمف العكامؿ السياسية كاالقتصادية ألنيا 
اىتمت بالبحث في مدل تأثير الديف كالعادات 
كالقكانيف في األدب كمدل تأثير األدب في الديف 

  .(9)"كالعادات كالقكانيف
بعد مداـ ده ستايؿ ظير اتجاه بخر يحاكؿ 

المكجكدة في األدب، ككاف أكبر  تفسيير الحقائؽ
 –Saint Beuve (1804" سانت بكؼ"الدعاة ليا 

خاصة  النقدية وفمند أف ظيرت كتابات ،(1869
 "شاتكبرياف كجماعتو األدبية"كتابو 

Châteaubriant et son  groupe littéraire  
ـ العمؿ األدبي غير يفأف "بدأت تتردد مقكلة مفادىا 

 . (10)"اإلنساف الذم أنتجو ممكف إال بفيـ 
النقدم إلى البحث عف الفرد " بكؼ"كييدؼ منيج 

ألنو كاف يفترض كجكد "لمكصكؿ إلى مجمكع األفراد 
قانكف عاـ يحكـ األسر الفكرية، فإف تحميؿ 
الشخصيات يحتؿ مكاف الصدارة في إنتاجو 

" بكؼ"فالجديد في الطريقة التي اتبعيا  ،(11)النقدم
في المكانة التي خصصيا لئلنساف في النقد يتضح 

  .(12) ".في دراسة العمؿ األدبي
تقكد حتما إلى البحث عف " بكؼ"إف نظرية 

عناصر تككيف الكاتب خارج نطاؽ أمتو، إذ قد 
ينتمي الكاتب إلى أسرة فكرية عالمية في اآلداب 

 . (13)األخرل، كىذا ىك جكىر األدب المقارف
دـ المعرفي إال أنو كعمى الرغـ مف ىذا التق

العظيـ كما نجـ عنو مف استيعاب دقيؽ لآلداب 
األجنبية، فإف األدب المقارف لـ يشيد طفرة نكعية إال 
مع بداية القرف التاسع عشر حيث أشاع االصطبلح 

 Abel François "يمماففببيؿ فرانسكا "
Villemain 1828)، كأجرل مقارنة حقيقية عػػاـ-

لفرنسي في لكحة األدب ا"تحث عنكاف ( 1829
ثـ تكمـ في سمسمة محاضراتو ، "القرف الثالث عشر

لكحة األدب في العصر الكسيط في "سكمة ك الم
يطاليا كأنكمترا  ،عف ىكاة األدب المقارف" فرنسا كا 

كتفاخػػر فػػي مقدمة كتابو بأف محاضراتو كانت أكؿ 
" تحميؿ مقارف"فرنسية إلجراء  جامعةمحاكلة تتـ في 
  . لعدة بداب حديثة

منذ " األدب العاـ"فكرة " فيمماف"كبيذا تظير عند 
البداية، أم الدراسة المقارنة لآلداب التي ىي فمسفة 

التأثيرات األجنبية  راسةإلى جانب اىتمامو بد ،النقد
مسايرا في ذلؾ الدراسات  (14)في األدب الفرنسي

جكرج "المقارنة في بعض العمـك مثؿ ما ىك عند 
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م استعمؿ ذال  CuvierGeorges "ويككفي
عمـ "أك  1800عاـ " التشريح المقارف"مصطمح 

عمـ "أك " المقارنة االميثكلكجي"أك " الحياة المقارنة
 .(15)"المغة المقارنة

انتشارا ال بأس " فميماف"االصطبلح بعد  انتشر
  Chasles Villaret فيبلريت شاسؿ"بو، فقد ألقى 

سميت  1835 محاضرة افتتاحية في األنثيني عاـ
األدب "في الصيغة المطبكعة منيا في مجمة باريس 

كأكد عمى العبلقات المتينة بيف " األجنبي المقارف
 . اآلداب األجنبية

نافست فيما " Comparative"غير أف كممة 
" أمبير.ج.ج"فقد تكمـ " Comparée"يبدك كممة 

Ampere Jacques-Jean  تػػػاريخ "في بحػث
عف التاريخ المقارف  1830سنة " الشعػػػر

Comparative  لمفنكف كاألدب، كلكنو استعمؿ
تاريخ "الكممة األخرل فيما بعد في عنكاف كتابو 

األدب الفرنسي في العصر الكسيط مقارنا 
Comparée كقد (16)(1841) "باآلداب األجنبية ،

ذا  فػػي ىذا الكتاب بأىمية" أمبير"صرح  األدب، كا 
قادتنا المقارنة إلى تفكؽ أدب أجػػنبي عمينا، فإننا 

 .(17)"رؼ صراحة كعبلنيةتسنع
 Littératureلكف فصؿ المقاؿ لصالح 

Comparée لسانت بكؼ"متأخرة  ةجاء في مقال "
Saint Beuve1840عاـ  "أمبير"بيا في رثاء ت، ك 
 Revue des deux mondes.في مجمة العالميف

أسس  1886سنة  Posnett" بكسنت"ثـ كضع  
 Littératureمنيجية األدب المقارف في مؤلفو 

Comparée،  دكارد ركدإ"كألقى في العاـ نفسو "
 Edward Road  سمسمة مف المحاضرات عف

كماكس "تاريخ اآلداب المقارنة، كلـ يحؿ الحكؿ إال 
يصدر مجمة األدب المقارف في  Max Koch" ككخ

 "كستػؼ تػجكزي"ناقش 1895كفي سنة ، (18).ألمانيا

Joseph Texte كؿػػكأص كػػركس"ة عف ػػأطركح 
 Jean jacques Rousseau et)ة األدبػعالمي

les origines du cosmopolitisme 
littéraire) 

كتعد ىذه الدراسات باككرة لدراسات رصينة 
شديد الحماس " تكست"صدرت بعدىا، فقد كاف 
نحف "مستقبمو العظيـ  لؤلدب المقارف، كأكد عمى

نؤمف بمستقبؿ األدب المقارف كاألدب األكركبي، كلقد 
فتح براندس كماكس ككخ كأريش شميد الطريؽ، كىا 

 .(19)"نحف سائركف فيو
 رػػػػاتو عمى منبػػػػػبعد كف" تػػػكسػػت" كقد خمؼ

Fernand  "رػػػػفرناند بالدنسبرج"" كفػػػػػػػػلي"
 Baldensperger  غكتو في فرنسا"صاحب كتاب "

في السربكف  ذثـ احتؿ منصب أستا 1904سنة 
حينما أحدث كرسي لؤلدب المقارف فييا سنة 

رجر بكبالدنس Betz" بيتر"، كقد انصرؼ 1910
كغرافية األدب المقارف الشييرة التي كتب بميلكضع بي
، 1904، كقد تبيف مف ثبتيا لعاـ "تكست"مقدمتيا 

اسة خصصت أف أكثر مف ستة بالؼ مصنؼ كدر 
لؤلدب المقارف، كيدؿ ذلؾ عمى مدل انتشار ىذا 

مكانة " بالدنسبرجر"النكع مف الدراسات، كسكؼ يتبكأ 
كنو مع امرمكقة طكاؿ نصؼ قرف، كمف مآثره تع

ا مجمة م، كتأسيسيPaul Hazard" بكؿ ىزار"
 Van"ف تييغـ اف"األدب المقارف الفرنسية، كقد كاف 

Teighem لكثير مف  توجمثاال لمصبر في معال
جكف "المسائؿ المستعصية في األدب المقارف ككذا 

المتكفي عاـ   J.Marie Carré " مارم كاريو
الذم حمؿ في  Didier" ديدييو"، ثـ األستاذ 1954

" جاؾ فكازيف"، دكف أف ننسى أيامو لكاء ىذا العمـ
Jacques Voisine باجك دانياؿ ىنرم"ك "

Daniel Henri pageaux  . 
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كانت فرنسا سباقة إلى إنشاء ىذا المنحى ىكذا 
الجديد في الدراسة األدبية، كما استطاعت الحفاظ 
عمى دكرىا الرائد في الدراسات المقارنة ال ينازعيا 
ف كانت  منازع في الفترة الكاقعة بيف الحربيف، كا 
بعض البمداف قد سجمت بعض اإلسياـ تبقى فرنسا 

في نشأتو  قبؿ الدكؿ األخرل مف كالت ىذا العمـ
و في طفكلتو حتى نيض كاستكل عمما قائما تكتعيد
 .  بذاتو
 :ةالقديم ةالعربي الدراساتفكرة المقارنة في  -3

لقد تفطف اإلنساف العربي عمى مدل العصكر 
إلى حقيقة أف الحياة ال تتطكر إال نتيجة تراكـ 
الخبرات اإلنسانية، كىذه ال يمكف تحقيقيا إال عف 

، كاالحتكاؾ بو كبالتالي األخذ طريؽ االتصاؿ بالغير
كما تفطف إلى أف األدب ما ىك إال تعبير ، كالعطاء

عادة تنظيـ لمخبرات اإلنسانية،  عف ىذه الحياة، كا 
لذلؾ نجده حريصا عمى تطبيؽ ىذه الحقيقة كتمثميا 
في جميع شؤكنو كتصرفاتو منذ الجاىمية إلى العصر 

 .الحديث
أف األمة ىذا عمى عكس ما شاع بيف الناس مف 

العربية كانت في جاىميتيا أمة منعزلة عف العالـ ال 
تتصؿ بغيرىا أم اتصاؿ، كأف الصحراء مف جانب 
كالبحر مف جانب حصراىا كجعبلىا منقطعة، كالحؽ 
أف ىذه الفكرة خاطئة كأف العرب كانكا عمى اتصاؿ 

فكبلىما محتاج إلى األخذ  بمف حكليـ ماديا كأدبيا؛
برات كالثقافات كاالحتكاؾ بالغير كالعطاء كتبادؿ الخ

 لضماف قكتو كديمكمتو كتفادم االنييار كالتقيقر
 .(20)كالمكت
لما كاف التكاصؿ كاالحتكاؾ ىك أساس الدراسة ك 

المقارنة، فإننا  نرل بثار ىذه الظاىرة كاضحة 
المعالـ عند العرب منذ العصر الجاىمي إلى 

عصر النيضة، أيف باإلسبلمي فالعباسي مركرا 
فيؿ استطاع . تكثقت صمة العرب كأدبائيـ بالغرب

ىذا التكاصؿ كاالحتكاؾ أف يفرز فكرة المقارنة مثؿ 
 ما ىك عند الغرب؟

في  العصر الجاىميفي  قد تبلقت القبائؿ العربيةل
الغزكات كأياـ العرب كالحركب، كالمكاسـ الدينية، 

فكازنكا " أشعر العرب"كما تنافس الشعراء عمى لقب 
كقارنكا بيف الشعراء في سكؽ عكاظ كالػمربد 

كيمكننا القكؿ أف عبلقات القبائؿ العربية . "كغيرىما
فيما بينيا ال تقؿ أىمية عف العبلقات الخارجية، فقد 

بة أمـ جنينية  لكؿ كاحدة عرقيا كانت القبائؿ بمثا
الذم ترتبط بو، كليجتيا التي تشترؾ مع غيرىا في 
مسائؿ كتختمؼ عنيا في أخرل، كربما كحيزىا 

، كاستقبلليا -كاف مؤقتا كحتى كل-الجغرافي
السياسي كالعسكرم عف بقية القبائؿ، كلذلؾ يمكننا 
القكؿ أف تمؾ الصبلت القبمية في السمـ أك في 

زد عمى  (21)".ت بمثابة صبلت بيف األمـالحرب كان
ذلؾ الصبلت التي أقامتيا تمؾ القبائؿ مع الدكؿ 

نشاء "األجنبية المتاخمة ليا عف طريؽ  التجارة كا 
المدف العربية المتاخمة التي تتغمغؿ في جزيرة العرب 

 (22)".تدعك إلى دينيا كتنشر تعاليميا
عمؿ العرب عمى تكثيؽ  اإلسالم كبظيكر
فيما بينيـ أكال، ثـ بينيـ كبيف جيرانيـ مف الصبلت 

األجانب ثانيا، معتمديف في ذلؾ عمى ما دعا إليو 
يا أييا : دينيـ الحنيؼ، كامتثاال لقكؿ ا تعالى

الذيف بمنكا إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ 
شعكبا كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند ا أتقاكـ إف 

 .(23) (ا عميـ خبير
األخكة  إلى فاإلسبلـ نبذ الفرقة كاالنعزاؿ، كدعا

في الديف كالتعاكف، كنادل بالتكاصؿ كاالحتكاؾ بيف 
الشعكب لمتعارؼ كتبادؿ الخبرات كالثقافات، دعكة 
لطالما سمعنا أفكاه كبار المقارنيف في فرنسا كأمريكا 
تميج بيا، بؿ إف التعارؼ بيف الناس ىك اليدؼ 

 .األساس



 4102مارس   -73 عدد                                                  اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

104 

 

لدعكة، بدأت الشعكب األجنبية في إطار ىذه ا
تدخؿ في الديف اإلسبلمي أفكاجا أفكاجا، ممتزمة 
بمبادئو كشعائره، حتى انصيرت في بكتقة ىذا الديف 
الذم كحد بيف جميع الشعكب المسممة كجعميا لحمة 

أ، إال أف ىذه الكحدة كىذا االنصيار ز كاحدة ال تتج
في اآلخر لـ يمنع ىذه الشعكب مف االحتفاظ 

افاتيا كعاداتيا كلغاتيا األصمية المتكارثة عف بثق
ألجداد، مما أدل إلى تمازج الثقافة العربية بغيرىا ا

 .مف الثقافات األجنبية
كبيذا فإف ما حصؿ في األجناس البشرية حصؿ 

لمية، كما كاف في األجناس انظيره في الثقافات الع
 لمية امتزاجاامتزاج كتزاكج كتكالد كاف في الثقافات الع

كتزاكج كتكالد أيضا، كقد كاف في األجناس ميزات 
مختمفة، كؿ جنس لو مزاياه كلو عيكبو، ككانت 
عممية التكالد تنشأ مف تمقيح دـ بدـ فينشأ جنس 
جديد لو مزايا الجنسيف، فكذلؾ الشأف في الثقافات، 
حيث كاف ىناؾ لقاح، كنشأ مف ىذا المقاح ثقافات 

فات جديدة لـ جديدة تحمؿ صفات مف ىذه كتمؾ، ص
تكف في ىذه كال في تمؾ، كأصبح ليا طابع خاص 

 .(24)يميزىا عما سكاىا
العيد األموي كبتطكر الخبلفة اإلسبلمية في 

شعر العرب بحاجاتيـ إلى بناء الحضارة  والعباسي
عمى أسس مف العمـ كالكعي الفكرم، فراحكا 

كغيرىما حتى إذا  *يترجمكف عف اليكنانية كالفارسية
 ،ت بػينيـ الثقافة، كاغتنى الفكر العربي بما أخذانتشػر 

فجعؿ ينشت كيبدع  ،تفاعؿ مع نفسو كمع ما أخذه
أدبا مشبعا بالركح األجنبية مميئا بمؤثرات مف 

كبيذا تكفرت لدل  ،مختمؼ الثقافات التي احتؾ بيا
العربي عناصر كاف بإمكانو أف يتخذىا مطية لمكلكج 

 .(25)في الدرس المقارف
لقد انتبو دارس األدب العربي إلى ىذه الظاىرة 
كحاكؿ تتبعيا تحت عدة تسميات، كالتفاضؿ 

... كالمكازنة، كالدخيؿ كاالقتباس كالطبقة، كالسرقة،
إلخ مبتدئا في ذلؾ بالتفاضؿ في إطار ثنائي مف 

لتي جرت بيف امرئ القيس كعمقمة ا" المباراة"ذلؾ 
 .(26)الفحؿ حكؿ كصؼ الفرس كسرعتو

ىذا النكع مف الدراسة، كالقائـ أساسا عمى  إف
التفاضؿ يحتكـ أكثر ما يحتكـ إلى الذكؽ الذم 
يكصؿ إلى نتائج نسبية إضافة إلى اإلطار 
االرتجالي الذم يمفو؛ إال أف ىذا النكع مف التفاضؿ 
رىاصا لميبلد شكؿ جديد يعتبر مممحا  كاف نكاة كا 

 ".الطبقة"مقارنيا تمثؿ في 
مصطمح نتيجة عجز كاضح مف لقد نشأ ىذا ال

النقاد في إقامة تفاضؿ بيف بعض الشعراء، كامرئ 
، كالنابغة، كاألعشي، بف أبي سممى القيس، كزىير

؛ األمر الذم جعميـ  كلبيد، كطرفة، كعمرك بف كمثـك
فالطبقة ىي مجمكعة الشعراء . يساككف بينيـ

 .المتساكيف في خصائص معينة
 213تػ) "صمعياأل"أكؿ مف اعتمد ىذا المنيج  ك

في  "القرشي"ثـ  "فحولة الشعراء"في مؤلفو ( ىػ
 232تػ ) "الجمحي"ثـ  "جميرة أشعار العرب"مؤلفو 

الذم قارف فيو بيف  "طبقات فحول الشعراء"في ( ىػ
شعراء العصر الكاحد اعتمادا عمى مقياس الفحكلة 

فاقتصرنا مف الفحكؿ المشيكريف عمى : "حيث يقكؿ
. أربعيف شاعرا فألفنا مف تشابو منيـ إلى نظرائو

فكجدنا عشر طبقات، أربعة رىط كؿ طبقة متكافئيف 
 .(27)"متعادليف

نقد سبلـ في كتابو ىذا بناء منيج ل لقد حاكؿ ابف
الشعر كالشعراء يسير عميو النقاد نراه أقرب إلى 

 .المنيج المقارف
ف كاف قائما عمى مبد" الطبقة"إف ىذا المنيج   إكا 

منيج  المقارنة إال أنو لـ ينجح في أف يرسـ خطى 
مقارني كاضح المعالـ؛ ألف عناية النقاد اقتصرت 
عمى الترتيب التفاضمي انطبلقا مما ميدتو 
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قة، فكانت غايتيـ جمع أكبر عدد المفاضبلت الساب
مف تمؾ البراىيف لتبرير الترتيب دكف إعادة النظر 
فييا كىك ما حاؿ دكف تبمكر المنيج المقارف،  زد 
عمى ذلؾ األحكاـ الذكقية التي كاف يطمقيا النقاد، 
كاإلطار االرتجالي الذم يجرم فيو التفاضؿ، 

 "كقع النص: "فاقتصر التعميؿ عمى مقياس مكحد ىك
دكف تحميمو إضافة إلى نسبية الحكـ عمى أساس ىذا 

 .المقياس
إال أف ىذا النكع مف الدراسات أفرز رغـ قصكره 
مصطمحا بخر كاف أقرب في مفاىيمو إلى مفاىيـ 

 ".السرقة"المنيج المقارف بكثير أال كىك 
لقد انشغؿ النقاد كلمدة طكيمة بقضية السرقات، 

لى البحث فييا دعاىـ إ"كبذلكا فييا أقصى الجيد 
تحٌرييـ ألصالة الشاعر كمدل ابتكاره كابتداعو في 
فنو، كأسمكبو، كمعانيو، كصكره كمعرفة ما إذا كاف 
ىذا الشاعر مبدعا لـ يعتمد عمى أحد أـ مقمدا متأثرا 

كىك نفسو  .(28)"بغيره، كمدل ىذا التأثر كدرجاتو
إف اتكاؿ : "ميداف األدب المقارف، يقكؿ ابف رشيؽ

الشاعر عمى السرقة ببلدة كعجز، كتركو كؿ معنى 
 (29)".سبؽ إليو جيؿ، كلكف المختار أكسط الحاالت

لقد قامت ىذه الدراسات عمى مقياس أساسي ىك 
األمر الذم أدل إلى تقميب النظر " السبؽ"مقياس 

فعندما نتمعف مكضكع "في قضية القديـ كالحديث، 
السرقات في التراث النقدم العربي، نراه يدكر إما 
حكؿ مسألة الصراع بيف القدامى كالمحدثيف، كما 
يمكف أف يؤاخذ بو فريػػؽ مف الفريقيف قياسا باآلخر، 
أم حكؿ مقارنة بيف الفريقيف ثـ الحكـ عمى فريؽ 
انطبلقا مف معايير عادة ما تككف احتجاجية تعتمد 

األقكاؿ كاآلراء كالركايات، ال عمى التحميؿ  عمى 
 (30)".المنيجي لممادة األدبية كمقارنتيا بمثيمتيا

كمف أكائؿ الذيف تناكلكا ىذه القضية بالدرس، 
. حيث عقد ليا فصبل "الحيوان"في كتابو  "الجاحظ"

 "عبد القاىر الجرجاني"و "اآلمدي"ثـ التقط 
مكضكع  "ابن رشيق"و "ابن وكيع"ك "الحاتمي"ك

السرقات الشعرية منو كتكسعكا كثيرا في بحثو حيث 
قسمكىا أنكاعا كأعطكىا أسماء كثيرة يقكؿ فييا 

كلست تعد مف جيابذة الكبلـ كنقاد : "الجرجاني
الشعر حتى تميز بيف أصنافو كأقسامو، كتحيط عمما 

ب، كبيف صكالغ ةبرتبو كمنازلو؛ فتفصؿ بيف السرق
لماـ مف المبلحظة، اإلغارة كاالختبلس كتعرؼ اإل

كتفرؽ بيف المشترؾ الذم ال يجكز إدعاء السرقة 
فيو، كالمبتذؿ الذم ليس أحد أكلى بو، كبيف 
المختص الذم حػازه المبتدئ فممكو، كأحياه السابؽ 
فاقتطعو، فصار المعتدم مختمسا سارقا، كالمشارؾ 
لو محتذيا تابعا، كتعرؼ المفظ الذم يجكز أف يقاؿ 

كالكممة التي يصح أف يقاؿ فييا ىي  فيو أخذ كنقؿ،
 .(31)"لفبلف دكف فبلف

اإلغارة كالغصب )  لقد كانت ىذه المصطمحات
ستمحاؽ كاالجتبلب الكاالختبلس كاالنتحاؿ كا
كغيرىا نكاة أكلى  ...(كاالىتداـ كالمرافدة كاالحتذاء

لنشأة المنيج المقارف عند الغرب، كما شكمت  النكاة 
 .(32)األكلى لنشأة فكرة المكازنة عند العرب

لقد تحددت مبلمح المكازنة منيجيا مع اآلمدم 
ألنو أراد االبتعاد عف الخصكمة كالمفاضمة بيف 
الشعراء، كلجأ إلى التحميؿ كالتعميؿ كتبياف المساكئ 

ى يتمكف القارئ مف تذكؽ النص كالمحاسف حت
 .(33)كالحكـ عميو بنفسو

" المكازنة"أما منياج النقد الذم رسمو لنفسو في 
فيك أقرب إلى مناىج النقد الحديثة؛ ذلؾ أنو ال 
يسبؽ كغيره إلى اإلفصاح بتفضيؿ أحد الشاعريف 
نما ىك يقارف بيف قصيدتيف مف  عمى اآلخر، كا 

عراب القافية، شعرىما إذا اتفقتا في الكزف كال قافية كا 
كما يقارف بيف معنى كمعنى، ثـ عمى ضكء ىذه 
المقارنة يحكـ أييما أشعر في تمؾ القصيدة كفي ذلؾ 
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المعنى، كحينئذ يترؾ الحكـ لمف شاء عمى جممة ما 
... لكؿ كاحد منيما، إذا أحاط عمما بالجيد كالردمء

ككأني بو أراد بيذا االتجاه أف يضع أسسا جديدة 
 .(34)المقارف يحتذييا بعده مف شاء مف النقادلمنقد 

 افأما أن: "كقد ظير ىذا المنيج كاضحا في قكلو
فمست أفصح بتفضيؿ أحدىما عمى اآلخر كلكني 
أكازف بيف قصيدة كقصيدة مف شعرىما، إذا اتفقتا في 
عراب القافية، كبيف معنى كمعنى ثـ  الكزف كالقافية كا 

كفي ذلؾ  أقكؿ أييما أشعر في تمؾ القصيدة،
عمى  -إف شئت –المعنى، ثـ احكـ أنت حينئذ 

جممة ما لكؿ كاحد منيما إذا أحطت عمما بالجيد 
 ."(35)كالردمء

كيبدك أف المنياج الذم اتبعو اآلمدم في دراستو 
لمشعر كالشعراء قد اجتذب إعجاب العديد مف 
: الدارسيف فراحكا يقتفكف أثره في مؤلفاتيـ مف ىؤالء

الوساطة بين "في كتابو  "نيالقاضي الجرجا"
ابن "ك "العمدة"في  "ابن رشيق"و "المتنبي وخصومو

 ."األثير
مف ىنا يحؽ لنا أف نعد المكازنة شيئا مف 
المقارنة رغـ أنيا لـ تتطكر إلى منيج مقارف، ألنيا 
لـ تتخمص مف النزعة التفاضمية، كلـ تتعد المجاؿ 

ىدفيا األدبي العربي، كبقيت مجرد مقارنات داخمية 
الحكـ عمى الظاىرة األدبية، بينما تيدؼ المقارنة 

 .(36)المنيجية إلى التفسير
كقد أدخؿ الدكتكر عبد المجيد حنكف في مجاؿ 
المقارنة تمؾ المقارنات التي قاـ بيا النقاد كالفبلسفة 
العرب؛ ألنيا عمى حد قكلو تجاكزت المجاؿ األدبي 

لمقارنات العربي، كتخمت عف المفاضمة كالحجاج، فا
 ،ابن الييثمك وابن سينا الفارابيالتي قاـ بيا 

قريبة جدا مف  حازم القرطاجنيك البيرونيكمقارنات 
المنيج المقارف، إف لـ تكف منيجا مقارنيا ال ينقصو 

العبلقة بيف طرفي المقارنة ثـ : سكل عنصراف ىما
 .(37)القصد

الدكتكر قد ذىب مذىب  ككاف الدكتكر حنكف
في اعتبار الدراسات التي قاـ بيا خميؿ ىنداكم 

الفبلسفة العرب، كابف رشد كالفارابي شيئا مف 
المقارنة خصكصا عندما نعرؼ أف ىؤالء قد تأثركا  
بتفكير اليكناف كفمسفتيـ، األمر الذم جعميـ يعقدكف 

 .(38)المقارنات بيف الشعر اليكناني كالشعر العربي
ا كما نستطيع أف نعد الدراسات التي قاـ بي

الجاحظ في مجاؿ المغة كالببلغة كمقارناتو التي 
انصبت عمى الببلغة كالفصاحة بيف العرب 
كاألعاجـ عامة كالفرس بصفة خاصة،  في كتابو 

 .  البياف كالتبييف شيئا مف المقارنة
كىكذا يتبيف لنا أف األدب العربي القديـ، كالنقد 
منو بكجو خاص لـ يخؿ مف فكرة المقارنة بكؿ ما 

 .ؿ ىذه المقارنة مف تسامح في المنيج كالتطبيؽتحم
 الدراسات العربيةفي  وتطورىاالمقارنة فكرة  -4

 :ةالحديث
أما إذا انتقمنا إلى عصر النيضة كحاكلنا 
اكتشاؼ نصيب المقارنة فيو، نجد أف ىذا النكع مف 
الدراسات قد شيد تطكرا نسبيا عما كاف عميو سابقا، 

اختمفت في طبيعتيا ساعد عمى ذلؾ عدة عكامؿ 
أىميا ذلؾ  ،كمدل تأثيرىا عف سابقتيا في القديـ

االحتكاؾ كالتكاصؿ الذم تـ بيف العرب كأكركبا 
عامة، كفرنسا خاصة، بكاسطة اإلرساليات التبشيرية، 
كحممة نابميكف عمى مصر، فدكلة محمد عمي، إلى 

 .إلخ... جانب كسائط أخرل كالترجمة كالصحافة
الببلد العربية في أكائؿ القرف لقد كانت حالة 

الثالث عشر اليجرم، كأكاخر القرف الثامف عشر 
الميبلدم، غاية ما كصمت إليو مف الفساد 
كاالضمحبلؿ، في كؿ مرافؽ  الحياة سياسيا كعمميا 

التي بلت إلييا الببلد العربية،  ةكاجتماعيا، ىذه الحال
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جعمت أكركبا تجدد عمييا غاراتيا، كلكف ال بشكؿ 
لحركب الصميبية الممقكتة، بؿ بدعكة نشر متاجرىا، ا

كبث عمكميا كبدابيا، كبمحاربة الكاقفيف ليا في 
فقاـ نابميكف بحممة عمى مصر، كبرغـ  ،(39)طريقيا

طابعيا االستعمارم إال أنو تمكف مف إنشاء المعاىد 
العممية كأخذ معو عمماء في مختمؼ 

يشكف فأدرؾ المصريكف أنيـ يع، (40)االختصاصات
عيدا قد انقضى كمقبمكف عمى حضارة جديدة أعجبكا 

يظير لنا انبيار " الجبرتي"كىاىك . بيا أيما إعجاب
شاىد : "المصرم بما جاء بو الفرنسي بقكلو

المصريكف في تمؾ المكتبة كتبا عديدة حكؿ مختمؼ 
العمـك كالفنكف كالمغات كما شيدكا مختبرات الفمكييف 

كالجراحيف فشاىدكا أعاجيب كالميندسيف كالكيميائييف 
 (41)"ال عيد ليـ بيا

لقد أدت كؿ ىذه العكامؿ الثقافية، إضافة إلى 
 –في مصر  إرساءهـ الذم أراد نابميكف ػنظاـ الحك

إلى إعجاب المصرييف  -نظاـ المجالس كالدكاكيف
األمر الذم قاد  ،بالفرنسييف كالتأثر بيـ أشد التأثر

ا مستعينا محمد عمي إلى االتجاه صكب فرنس
بأطبائيا كعممائيا كقكاد جيشيا كخبرتيـ في نيضة 
مصر، كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ قاـ بإرساؿ بعثات عممية 

تستمد مف حضارتيا كتنيؿ مف ، (42)إلى فرنسا
عمكميا كبدابيا، ككاف ىذا االستمداد سبيبل إلى 
النيضة األدبية الزاىرة التي نراىا اليـك في أدبنا 

 .العربي
ىذا لعبت الترجمة دكرا ميما في  إضافة إلى كؿ

عممية التكاصؿ العربي األكركبي، حيث قاـ بعض 
المثقفيف العرب بعدة ترجمات آلثار العمماء الغربييف 
كرجاؿ األدب كالفف كالفكر كالقانكف كالفمسفة 

 .كالتاريخ، يطمع عمييا قراء العربية كيدرسكنيا
فقد كانكا متأثريف ببعض نكاحي  سكريا أما سكاف

الفكر األكركبي، ككاف السبب في ذلؾ اإلرساليات 

التبشيرية التي بفضميا كبفضؿ حماية فرنسا ليا 
نشأت شبكة مف المدارس الكاثكليكية في كؿ مكاف 
تقطنو طكائؼ كاثكليكية أك قابمة ألف تصبح 

كفي قمب . كاثكليكية، كبنكع خاص في لبناف كحمب
ف الكنيسة الكاثكليكية في ركما؛ تأسس عدد م

المعاىد لتنشئة إكميركس كاثكليكي مثقؼ كمستقيـ 
العقيدة كالمعيد الماركني، كالمعيد اليكناني كمعيد 
جمعية نشر اإليماف، كأقيمت المدارس التي تخرج 
منيا المسيحيكف السكريكف الذيف أدرككا أف النيضة 
العربية لف تقـك إال بتبني بعض صيغ المجتمع 

 .(43)األكركبي عمى األقؿ
الصمة المباشرة التي انعقدت أكاصرىا بيف  ىذه

الثقافة العربية كالثقافة األكركبية، جعمت األديب 
العربي دائـ اإلطبلع عمى كؿ جديد في بداب 
الغرب، سكاء في لغاتو األصمية، أـ مف خبلؿ 
ترجماتو إلى المغة العربية، فتأثر بفنكنو كمذاىبو، 

 ،بيكتعرؼ عمى العديد مف أعبلـ األدب األكرك 
األمر الذم جعؿ القرابة كثيقة بيف الفكر العربي 
كالفكر األكركبي تزداد مع مركر األياـ عمقا 

مما أعطى الفرصة لبعض الكتاب الذيف  ،كاتساعا
تشربكا مف ىذه الثقافة لعقد المقارنات كالمكازنات بيف 
الفكريف كاألدبيف كصكال إلى مكضكع بخر حساس 

ي العربي، ىك المكازنة جدا بالنسبة إلى الذكؽ األدب
 .بيف ببلغة كشاعرية العرب كاإلفرنج

األياـ األكلى لمقرف العشريف ظير "إذف، فمنذ 
اتجاه لدل الكتاب الركاد إلى اإلقباؿ عمى المقارنات 
كالمكازنات بيف األدب العربي كبداب الفرنجة، كأنما 
ركح المقارنة قد بدأت تتضح ككانت الرغبة تفكؽ 

أم أف االستعداد النفسي لممقارنة  المعرفة بكثير؛
كاالتصاؿ كاالقتباس كاف أقكل مما يمزمو مف معرفة 

نجد ذلؾ  (44)"حقيقية بأدب الطرؼ اآلخر كثقافتو
رفاعة رافع : كاضحا عند ثمة مف الكتاب أمثاؿ
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الطيطاكم، كعمي مبارؾ، كيعقكب صركؼ، كأديب 
نجيب الحداد، قسطاكي الحمصي كسميماف  إسحاؽ،
فإلى أم حد ضرب . ني، محمد ركحي الخالدمالبستا

 ىؤالء بسيميـ في مجاؿ المقارنة؟
، (1873-1801)"فرفاعة رافع الطيطاوي"

معنكنا بػ  كضع كتابا في تاريخ مدينة باريس،
، كصؼ فيو "تخميص اإلبريز في تمخيص باريز"

أحكاؿ الفرنسييف كنظاميـ السياسي، كدستكرىـ، ثـ 
كالعادات  كالمشاربكصؼ المساكف كالمآكؿ 

كالمبلبس كتقدميـ في الفنكف كالصنائع، مكازنا كؿ 
، بعدىا ترجـ قصة الكاتب (45)ذلؾ بما عند العرب

مكاقع األفبلؾ في كقائع "، كسميا بػ (فنيمكف)الفرنسي 
، إال أف ما كتبو الطيطاكم ال يرقى إلى "تميماؾ

األدب المقارف، بؿ كاف عممو عبارة عف مكازنات 
 .ظكاىر األدبية كالمغكية في العربية كالفرنسيةبيف ال

عمى نفس المنياج  "عمي مبارك"بعدىا كاصؿ 
فقد أكثر  "عمم الدين"القائـ عمى المكازنات في كتابو 

فيو مف المكازنات كالمقارنات، كقد طمب ىك نفسو 
جميكر القراء إذا ما أرادكا نقد األمكر أف يعممكا عمى 

ا، كقد أعمف عمي مبارؾ مقارنتيا، كالمكازنة بيني
صراحة أف ىدفو في كتابو ىذا ىك المقارنة بيف 

ف كاف ال يريد بيا  (46)األحكاؿ المشرقية كاألكركبية كا 
المعنى االصطبلحي المتعارؼ عميو اآلف في مجاؿ 
األدب المقارف، كيبقى مجيكد كؿ مف الطيطاكم 
 ،كعمي مبارؾ مجيكدا غايتو األكلى ىي اإلصبلح

إبراز العناصر الحضارية "فيما يكازناف قصد 
المشتركة ثـ إصبلح المجتمع عف طريؽ الدعكة إلى 
تحقيؽ ىذه العناصر الحضارية كالعمؿ عمى 

 .(47)"إبرازىا
" المقتطؼ"كعبر مجمتو  "يعقوب صروف"ثـ جاء 

دعا إلى االطبلع عمى األدب كالفكر الغربييف مف 
عماؿ العق ؿ كاألخذ باألسمكب أجؿ التجديد كالتقدـ كا 

العممي، فكازف كقارف بيف العرب كاالنجميز في ثبلث 
شذور اإلبريز في نوابغ "مقاالت معنكنة كالتالي 

، المقالة األكلى كازف فييا بيف "العرب واإلنجميز
صبلح الديف األيكبي كالممؾ ريتشارد  قمب األسد، 
كالثانية بيف أبي العبلء المعرم كجكف ميمتكف، 

لقد كازف . بيف ابف خمدكف كىربرت سبنسر كالثالثة
يعقكب صركؼ بيف رجميف أحدىما عربي كالثاني 
انجميزم، كقد حاكؿ مف خبلؿ ىذه المكازنات 
الكقكؼ عمى أكجو التشابو كاالختبلؼ في حياتيما 
كأعماليما دكف التطرؽ إلى إمكانية تأثر البلحؽ 

 .بالسابؽ
كىكذا جاءت كتابات صركؼ ضمف مكجة كانت 

بدأىا  19ائدة في الربع األخير مف القرف س
الطيطاكم كعمي مبارؾ، ثـ يعقكب صركؼ كأديب 
إسحاؽ، كنجيب الحداد كغيره كما سنرل بعد ىذه 
السطكر لتستمر ىذه المكجة مع بدايات القرف 

 .العشريف
ت مف ىذا ػػبػػعدىمػا جػاءت كككبة أخرل اقترب 
  ،يـػػػ، عمى رأس(ةػػػػالمقارن)اؿ ػػالمج
في مقالتو  (1899-1867) "نجيب الحداد"

مقابمة بين الشعر العربي والشعر "الشييرة 
ذك مذىب كاثكليكي، نشأ كتعمـ في فيك  "اإلفرنجي

بيركت، ثـ جاء إلى اإلسكندرية كتعمـ فييا الفرنسية 
السنتيف، ثـ  نحك" الكاثكليكية الفرير"في مدرسة 

الثكرة انتقؿ إلى مدرسة األمريكاف، كىاجر كقت 
العرابية إلى بيركت، كدخؿ المدرسة البطريركية سنة 
كاحدة، ثـ انتقؿ إلى مدرسة بعمبؾ مدرسا فأقاـ فييا 
مدة كجيزة حتى استدعتو جريدة األىراـ فاشتغؿ 

 .(48)محررا قيما
ىكذا انفتح الحداد عمى الثقافة الفرنسية، كتشرب 

نا مف المعرفة كالفنكف، قادتو إلى اإلعجاب امنيا ألك 
الشديد بيا كبأدبيا إلى درجة أنو صرح بقصكر 
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الكصؼ في الشعر العربي بالمقارنة مع كصؼ 
حيث نفى عمى " كاترلك"فيكتكر ىكجك لمعركة 

 .الشاعر العربي أف يأتي بنظيره
عجابو الشديديف  كبيذا أظير الحداد تأثره كا 

اإلعجاب الذم انطبع في بالثقافة الفرنسية، ىذا 
كتاباتو كمقاالتو كركاياتو كمسرحياتو المترجـ منيا 
عف المغة الفرنسية كغيره، ما ييمنا مف ىذه الكتابات 
مقالتو الشييرة التي كتبيا بدافع مف خالو الشيخ 

كالتي نشرت في مجمة البياف  ،(49)إبراىيـ اليازجي
 . 1897سنة 

ىمية في كىذا البحث عمى جانب كبير مف األ
تاريخ النقد األدبي لما احتكاه مف براء كأحكاـ في 
الشعريف، زد عمى ذلؾ أف كاتبو أنشأه عمى غير 
مثاؿ كنحا فيو نحكا غير مألكؼ يـك ذاؾ باعتماده 
عمى المكازنة بيف الشعر العربي، كالشعر 

 .(50)اإلفرنجي
 (51)بدأ الحداد مقالو بتعريؼ شامؿ لمشعر

انية تعاريؼ كانت كميا نستطيع تقسيمو إلى ثم
صدل لمفاىيـ غريبة انتشرت في فرنسا في تمؾ 
الفترة؛ ألف مثؿ ىذه المفاىيـ لمشعر ال كجكد ليا في 
النقد العربي باعتبارىا انصبت كميا حكؿ المضمكف 
نازعة منزعا ركمنسيا، كىذا يرجع إلى إتقاف الحداد 

عجابو بالفرنسييف كحضارتيـ  .لمغة الفرنسية كا 
لحداد أف اإلفرنج أقدر عمى كصؼ كيرل ا

بكصؼ معركة  -كما بينا سابقا –الحالة، كيستدؿ 
ليكجك، أما العرب فيـ أقدر عمى كصؼ  " كاترلك"

المادة ككؿ ما ىك محسكس، مف ذلؾ كصؼ 
 .(52)المتنبي لؤلسد

ثـ كازف بيف أصؿ الشعر عند العرب، ثـ عند 
تو اإلفرنج كدرجات ارتقائو في سمـ الكماؿ منذ نشأ

إلى ىذا العيد، كما تقمب عميو مف أحكاؿ المعاني 
كشؤكنيا بتقمب األياـ عمى أصحابو مف الشعكب، إذ 

ىك مربة األخبلؽ كتاريخ ما كانت عميو األمـ مف 
 .(53)مراقي تقدميا كحضارتيا إلى اآلف

كيكاصؿ الحداد مقارناتو بيف الشعريف مف حيث 
ا بالمقارنة ر الفرنسي حر عالمعنى كالكزف فاعتبر الشا

مع نظيره العربي، كالذم تكبمو قيكد تحكؿ دكف 
التعبير عف كؿ ما يختمج في نفسو، تمثمت في 

فالشعر العربي ضيؽ األفاؽ  ،(54)األكزاف كالقكافي
 .مقارنة بأفاؽ الشعر اإلفرنجي

إف ىذا التصريح الذم أدلى بو الحداد، جعؿ 
العديد مف األدباء العرب المتشبثيف كالمعتزيف 
بالتراث الشعرم العربي، يقفكف مكقفا مضادا لو، 
رافضيف براءه، محاكليف تبياف خطئو الذم كاف سببو 

 .حتما انبياره المفرط بالثقافة الفرنسية
بغض النظر عما  –كالمبلحظ أف ىذه الدراسة 

، قائمة عمى المكازنات التي جعمتيا -تحممو مف براء
كؿ اقريبة مف المنيج المقارف ألف صاحبيا تن

بالدراسة أدبيف مختمفيف لغة، مما جعؿ بعض 
الدارسيف يضعكف الحداد في مرتبة الريادة لؤلدب 

 .المقارف في الكطف العربي
إنو ال يمكننا بأم حاؿ مف األحكاؿ، إنكار ما 
تحممو ىذه الدراسة مف بذكر المقارنة، إال أنيا تبقى 

دب المقارف ألدراسة مبدئية ال ترقى إلى دراسات ا
 :مفيـك الشائع اآلف، لعدة أسباب لعؿ أىميابال
إذ لـ يكف في نية الحداد تقديـ : غياب القصد -1

دراسة مقارنة بقدر ما كاف ييدؼ مف خبلؿ مكازنتو 
إلى إظيار الفرؽ بيف الشعريف مبينا ضيؽ بفاؽ 
الشعر العربي اإلبداعية مقارنة بآفاؽ الشعر 

جراء اإلفرنجي؛ فالحداد لـ يكف غرضو مف الدراسة إ
نما أراد المقارنة  مقارنة بمفيكميا الشائع اآلف، كا 
عطائو فكرة عف األدب الفرنسي،  لتعريؼ شعبو، كا 
دافعا إياه إلى اإلطبلع عمى مقكمات جديدة في 
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الشعر، كالكقكؼ عمى حركة األدب الحديثة التي 
 .كسرت كؿ قيد يحد كيعرقؿ عممية اإلبداع

ات التاريخية أف الحداد لـ ييتـ بدراسة العبلق -2
 .بيف األدبيف كالتي تعتبر أساس الدراسة المقارنة

أف الحداد لـ تكف غايتو الكقكؼ أك اكتشاؼ  -3
عممية التأثير كالتأثر في األدبيف بقدر ما كانت 
إطبلع قكمو عمى األدب الفرنسي كدعكة الشاعر 

 .العربي القتفاء أثره
كمع كؿ ىذا فقد استطاعت ىذه المقالة أف 

فعا جديدا لمنيضة العربية عامة كلمدراسة تعطي د
المقارنة في الكطف العربي خاصة، كأف تفتح مجاال 
كاسعا لئلطبلع عمى أدب الطرؼ اآلخر؛ كليذا كاف 
مف الطبيعي أف تأخذ مظاىر مرحمة جديدة لؤلدب 
المقارف في الكطف العربي بالظيكر تٌكجيا األديب 

 (.1965-1856)األلمعي سميماف البستاني 
لـ يمض الكثير مف الزمف حتى كاف الجك 
الثقافي كاالجتماعي قد تييأ بشكؿ مدىش لظيكر 
أكؿ محاكلة جادة متخصصة في األدب الحديث 
لبلتصاؿ باآلداب األكركبية، كتمؾ ىي مأثرة 

في تعريب اإللياذة التي  (55)"سميمان البستاني"
ثـ ما ( 1895-1887)استغرقت منو ثماني سنكات 

عممية شرحيا كالتعميؽ عمييا كالمكازنة بيف تبل ذلؾ 
بعض مكاقفيا كبيف الشعر العربي مما كمفو مف 

إذ انتيى مف شركح  (56)عمره ثماني سنكات أخرل
، كأنجز كتابو 1902اإللياذة كحكاشييا سنة 

المقدمات التي بمغت مئتي صفحة في أكاخر سنة 
1903. 

 ألنيا ما – لمقدمة اإللياذةكمف خبلؿ تصفحنا 
كجدنا أنيا مقسمة إلى  -ييمنا في دراستنا ىذه 

خمسة أبكاب، كؿ باب مستقؿ بذاتو عف األبكاب 
ىكميركس، اإللياذة، التعريب، اإللياذة : األخرل كىي

 .كالشعر العربي، الخاتمة

في الباب ما قبؿ األخير كالذم خصصو 
البستاني لدراسة اإللياذة كالشعر العربي، قارف 

حمة كالشعر العربي عامة البستاني بيف المم
كالقصصي منو خاصة، ألنو حسب رأيو يماثؿ في 
فنياتو كتقنياتو الممحمة، إال أف الممحمة تتميز عف 
الشعر القصصي بكحدة الصكت في حيف تميز 
اآلخر بتعدد األصكات، إال أنو يقرر مع ىذا أف 
العرب نظمكا المبلحـ عمى طريقتيـ الخاصة، كلكي 

المبلحـ  –ف بيف ما أطمؽ عميو يكضح ذلؾ راح يقار 
كبيف الممحمة األكركبية، مبينا  -العربية القصيرة 

 .(57)أكجو التشابو بينيما
ثـ يتحدث عف الشعر العربي في الجاىمية مقاببل 

كيكرد أشعارا البف الركمي، " ىكميركس"إياه بإلياذة 
مقارنا بينيما كبيف اإللياذة، عارضا لنا الشعر العربي 

الزاىية كما بمغو مف رقي كازدىار مف في عصكره 
 .حيث الفنكف كاألساليب

كلـ تنحصر مقارنات البستاني في األدب كالشعر 
فحسب بؿ تجاكزت ذلؾ إلى المغة حيث قارف بيف 
المغة العربية كتاريخيا كالمغة اليكنانية، مشيدا بمزايا 

 .(58)المغة العربية كتاريخيا العريؽ
كبيػذا يكػكف البستانػي قػد أسيػـ إسيامػا كبيػرا في 
دفػع عجمػة الدراسػة المقارنػة إلػى األمػاـ، ىػذا مػع 
بعػض النقػص الػذم شػاب ىػذه الدراسػة، ألف 
صػاحبيا لـػ يقصػد إجػراء دراسػة مقارنػة قائمػة عمػى 
أسػس المنيػج المقػارف، بػؿ كػػاف ييػدؼ إلػى إعطػاء 

ف اإللياذة التي الحظ بعد أف عربيا أنو فكػرة ع
يستحيؿ عمى العربي فيـ ىذا النكع مف الشعر الذم 
لـ يعيده في شعره؛ لذلؾ اضطر إلى تقديـ شرح 
ليذه اإللياذة مع التعريؼ بصاحبيا كالمكازنة بينيا 

 . كبيف الشعر العربي عامة كالجاىمي منو خاصة
شارة إلى لقد اكتفى البستاني في ىذه الدراسة باإل

التشابو بيف الشعريف العربي كاليكناني، كحاكؿ إرجاع 
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ىذه المشابو إلى تشابو مراحؿ التطكر لدل 
المجتمعيف، كلكنو لـ يكح أبدا بكجكد أم تبادؿ أك 

كالذم يعتبر أساس الدراسة  (59)تأثر أك تأثير بينيما
المقارنة مما أبعد ىذه الدراسة عف مجاؿ الدراسة 

إال أنو ال يمكف أف ننكر بأف ىذه . يةالمقارنة الحقيق
الدراسة أعطت دفعا جديدا لمجاؿ الدراسات المقارنة 
في الكطف العربي، كخاصة الترجمة التي تعتبر 

 .مستكل مف مستكيات الدراسة المقارنة
( 1941-1858) "قسطاكي الحمصي"يعد كما 

بحؽ رائدا مف ركاد النقد األدبي كذلؾ بكتابو 
الذم أراد  "وراد في عمم االنتقادمنيل ال"المكسـك 

مف خبللو التنظير لمنقد األدبي ككضع قكاعد يسير 
 . كفقيا النقاد

إال أف ما ييمنا مف ىذا الكتاب ىك الجزء الثالث 
منو، الذم حاكؿ الحمصي مف خبللو عقد مقارنات 
بيف األدب العربي كاألدب الغربي عمى طريقة 

ف مفيكمات سميماف البستاني، كلكنو لـ يقترب م
التأثر كالتأثير أك التكاصؿ الثقافي أك التشابو في 
النتاج األدبي بفعؿ تشابو المجتمعات، كظمت 
محاكلة الحمصي محصكرة في النقد األدبي الحديث، 
أما ما نسب إليو مف ريادة في األدب المقارف فيرجع 

الذم ( منيؿ الكراد)إلى الجزء الثالث مف كتابو 
كتضمف دراسة كافية . 1935صدر في حمب سنة 

المكازنة بيف األلعكبة اإلليية كرسالة )حكؿ 
  .(60)(الغفراف

إال أف محاكلة الحمصي ىذه تعتبر متأخرة في 
 افتعتبر  تافاالعتبار الزمني، حيث ظيرت قبميا دراس

  .مف صميـ األدب المقارف
-1856) "أديب إسحاق"األكلى لمكاتب السكرم 

، حيث اتصؿ بالثقافة الغربية مف خبلؿ (1884
إتقانو لمغة الفرنسية؛ فعرب الكثير مف المسرحيات 

( أندركماؾ)مع زميمو سميـ النقاش منيا مسرحية 
 .لراسيف

زىر )كفي بيركت انخرط أديب في جمعية 
ثـ ما لبث أف اعتمى رئاستيا، كألقى فييا ( اآلداب

ر كالخطب، ييمنا العديد مف المحاضرات كاألشعا
كىي أكؿ  (اليونان والرومان)منيا خطبتو حكؿ 

 1876-1875خطبة يمقييا أديب إسحاؽ حكالي 
، كىي منشكرة ضمف مختاراتو 20ك 19كعمره بيف 
، قاـ بجمعيا جرجس ميخائيؿ (بالدرر)المعنكنة 

نحاس، ككانت الخطبة أقرب إلى المنيج المقارف 
ىذه الخطبة  الذم ساد في فرنسا؛ حيث نتممس في

خطكات المنيج كأسسو، مبتدئا بتحديد المكضكع 
كسببو، ثـ كضح ىدفو مف ىذه الخطبة كىذا 
المكضكع بالذات، بعدىا قدـ كصفا مستفيضا 
لمحضارتيف تاريخيا كجغرافيا، تبلىا مقارنات بيف 
األمتيف ليصؿ في األخير إلى مقصده مف المقارنة 

ا كأدبيا عمى كىك ترجيح كفة اليكناف فكريا كثقافي
الركماف بؿ عمى سائر األمـ األخرل، كىك مقصد 

 (.حضارم ػ ثقافي)
مما سبؽ ذكره نستطيع أف نجـز أف أديب إسحاؽ 
كاف عمى اطبلع بما يدكر في األكساط الثقافية 
الفرنسية مف مناقشات حكؿ المقارنة كأسسيا 
كخطكاتيا، خاصة إذا عممنا أنو مكث ىناؾ أكثر 

 .د تككف مكنتو مف ذلؾمف سنتيف ربما ق
إال أنو كمع اقتراب أديب إسحاؽ مف المنيج 

 :المقارف الفرنسي نبلحظ عدة ىنات كثغرات منيا
 .غمبة التاريخي عمى المقارني -
عدـ تكظيؼ الجكانب التاريخية ألغراضو  -

 .المقارنية
 .غمبة الميجة الخطابية الحماسية -
 .غمبة األحكاـ التقكيمية -
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عمى إنجازات كؿ أمة حتى تككف  عدـ التركيز -
 .المقارنة مكثقة تاريخيا

الميؿ كالترجيح الكاضح لكفة اليكناف عمى الركماف  -
كعمى األمـ قاطبة، مع إغفاؿ أف اليكناف استفادت 

المصرييف )ىي األخرل مف الحضارات القديمة 
 (.كالفينيقييف

كمع ذلؾ فإف ىذه المبلحظات التغمط حؽ أديب 
أكؿ مف اقترب بشكؿ كاضح ككبير إسحاؽ في أنو 

 . مف المنيج المقارف الذم كاف سائدا في فرنسا
تاريخ )ككتابو  "لمحمد روحي الخالدي"كالثانية 

ىذه  (عمم األدب عند اإلفرنج والعرب وفيكتور ىوغو
أىمت صاحبيا ألف يتبكأ مقعد الريادة الدراسة التي 

كيفكز بقصب السبؽ، فكاف بحؽ رائدا مف ركاد 
دب المقارف في الكطف العربي، سكاء مف حيث األ

السبؽ الزمني أك مف حيث السبؽ العممي كذلؾ مف 
تاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب "خبلؿ كتابو 
الذم بدا فيو المنيج المقارف كاضحا " كفيكتكر ىكغك

كقد . جميا مما يؤكد ريادة الخالدم لؤلدب المقارف
عة مف المعطيات قادنا إلى إطبلؽ ىذا الحكـ مجمك 

تكصمنا إلييا، كميا تؤكد عمى أف الخالدم فاز 
 :بقصب السبؽ في ىذا المجاؿ المعرفي منيا

تضافر عدة عكامؿ ساىمت في تككيف شخصية 
الخالدم المقارنة كتأىيميا ألف تككف رائدة ىذا 

 :المجاؿ المعرفي، مف ىذه العكامؿ
تككينو الشخصي، ثقافتو المنفتحة، عقميتو  -1

الدبمكماسية المتحررة، ثـ اتصالو بفرنسا أياـ كاف ىذا 
 .العمـ في أكج ازدىاره كعنفكانو

تكظيفو كاستخدامو لمصطمحات لصيقة باألدب  -2
المقارف كمصطمح التأثير كالتأثر كالعبلقات 

… التاريخية، كاألخذ كالسبؽ كالتقميد كاإلتباع ك
 .غيرىا

اتفؽ جاء المنيج النظرم عنده عمى نسؽ ما  -3
عميو أقطاب المدرسة الفرنسية، فاعتمػد أسسيا 

كالحد المغكم، كالعبلقات التاريخية، ثـ )كمبادئػيا 
 (.إثبات حدكث التأثير كالتأثر

طرؽ مجاالت مقارنية ىي نفسيا التي دعت  -4
كاألجناس األدبية، كالمذاىب )إلييا ىذه المدرسػة 

 .(الخ…األدبية كحظ الكاتب كدراسة مصادر الكاتب
الذم تبمكر عمى  محمد غنيمي ىاللجاء بعده     

يده المنيج المقارف، كالدرس األدبي المقارف عند 
العرب بفضؿ اطبلعو عمى ىذا المنيج في فرنسا 
كتتممذه عمى يد أقطاب المدرسة الفرنسية في األدب 
المقارف، فبرز ىذا المنيج بجميع خطكاتو النظرية 

 ..األدب المقارن)كالعممية كاضحا جميا في كتابو 
 
 :ةـالخاتم -5

كىكذا فقد حاكلت ىذه الدراسة بقدر ما أتيح ليا 
مف الجيد كالكقت كالمادة العممية أف تقتفي أثر 
التفكير المقارني في الدراسات العربية، كتتتبع جيكد 

منذ العصور الركاد العرب في مجاؿ المقارنة 
، حيث (الجاىمية، صدر اإلسبلـ، العباسي)، القديمة

كجدنا أف فكرة المقارنة برزت بشكؿ كاضح في 
الدراسات العربية القديمة عبر عدة مصطمحات، 
خاصة في العصر العباسي حيف انفتح العرب عمى 
غيرىـ مف الحضارات، فاتسعت الصبلت الثقافية، 
كنشطت حركة الترجمة مف اليكنانية كاليندية 
 كالفارسية إلى العربية، ككجدنا ذلؾ كاضحا جميا في
مؤلفات الجاحظ، ابف المقفع، البيركني، ابف 

 .  كغيرىـ ...قتيبة،
كتحديدا مابيف الثمث األكؿ  إلى العصر الحديث

أم  20كالسنكات األكلى مف القرف  19مف القرف 
، حيث زاد احتكاؾ العرب (1904إلى  1831)مف

بالحضارة الغربية، ككانت بالتالي المقارنة منيجا 
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التي تناكلت ىذه الحضارة كاضحا في كؿ الدراسات 
 :الحديثة، كاتخذت ىذه المقارنات اتجاىيف مختمفيف

كىك االتجاه الذم ال يقيد  :االتجاه الحر: أوليما
نفسو بالبحث عف الصبلت التاريخية بيف الظكاىر 
نما  الثقافية كاآلداب في المغات المختمفة المدركسة؛ كا 

بيف  غايتو ىك الكقكؼ عند أكجو التشابو كاالختبلؼ
األدبيف أك الظاىرتيف، مف حيث المكضكعات، 
كالفنيات، كاألفكار، دكف الحاجة إلى إثبات عبلقة 
تاريخية بينيما، ألف اليدؼ األساسي ليؤالء يتمخص 
في تعريؼ كتقريب القارئ العربي مف فكر كبداب 
الغرب، كتعريفو باألفكار كالفنكف كاألجناس السائدة 

نجيب : مت ىذا االتجاهعنده، أبرز الجيكد التي مث
الحداد، بعض ماقدمو الطيطاكم مف مبلحظات، 
ماقدمو عمي مبارؾ مف مبلحظات، مقالتاف ليعقكب 
صركؼ، ما كتبو البستاني في مقدمتو لترجمة 

 ...  اإللياذة، ما كتبو قسطاكي الحمصي
الذم يعتمد في دراستو  :االتجاه التاريخي:ثانييما

بيف العمميف المقارف عمى تحديد الصبلت التاريخية 
بينيما، ثـ الكقكؼ عمى ظاىرة التأثير كالتأثر بينيما، 
كىذا االتجاه نجده ممتزما بأصكؿ المدرسة الفرنسية، 
التي تجعؿ تكافر الصبلت التاريخية كمعطياتيا 
كأساس لرصد عممية التأثير كالتأثر كحدكدىا بيف 

. ةاآلداب كالظكاىر الثقافية عامة في المغات المختمف
بعض : أبرز الجيكد التي مثمت ىذا االتجاه

اإلشارات في مقارنات الطيطاكم الريادية، أديب 
 . إسحاؽ، محمد ركحي الخالدم

أكؿ ىك مف ىذه الدراسة أف الخالدم  نستنتجك 
 ،مف كضع لؤلدب المقارف أسسو الصحيحة الثابتة

 بعد أف كاف نقاد العرب إلى عيد ظيكر كتابو
التعريؼ كاإلشارة كالبحث  يحصركف أبحاثيـ ضمف

كالمكازنات؛ لغرض  في ألكاف البياف كالبديع كاأللفاظ
كأف محمد  .الكقكؼ عمى المتشابيات كاالختبلفات

غنيمي ىبلؿ ىك مف أرسى دعائمو كقكانينو في 
 .      الكطف العربي بطريقة ممنيجة نظرية كتطبيقا

كميما يكف مف أمر اقتراب ىؤالء مف المقارنة 
حديث النشأة أك بعدىـ عنيا؛ فيكفي أف  كمصطمح

جيكدىـ ساىمت في إحداث تطكر كبير في األدب 
كالنقد الحديث؛ حيث فتحت مبلحظاتيـ كدراساتيـ 
بفاقا جديدة كانت غائبة عف األدب العربي، 
كالمسرحية كالركاية، كالقصة، كالممحمة، كبسط أفكار 
كمكضكعات كمدارس جديدة ال عيد لؤلدب العربي 

 .، ساىمت في تطكرهبيا
إلى جانب ىذه الجيكد ىناؾ جيكد أخرل لـ 
يممسيا ىذا البحث نظرا لتحديد مساحتو 

، كتبقى مساحة زمنية أخرل (1904-1831)الزمنية
نحف بصدد إنجازىا تستغرؽ النصؼ األكؿ كمو مف 
القرف العشريف ثـ النصؼ الثاني تحتاج منا إلى 

ر لؤلدب بحث كدراسة كتنكيو بجيكد قدمت الكثي
عامة كالدراسات المقارنية بصفة خاصة، مف مختمؼ 

غنيمي ىبلؿ، عبد الرزاؽ : البمداف العربية، أمثاؿ
حميدة، محمد عبد السبلـ كفافي، السعيد عمكش، 
طو ندا، أبك العيد دكدك، بديع جمعة، إبراىيـ 

كغيرىـ مف كتاب القرف ... سبلمة، نجيب العقيقي، 
 . العشريف
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 نظرية جمالية التمقي في النقد العربي الحديث
 فتيحة سريدي

 قسم المغة العربية وآدابيا
 عنابة -جامعة باجي مختار

 
 ممخص
 األدبية النصكص عمى كتطبيقاتيا الحديث العربي النقد في كتأثيرىا الغربية النظريات تمقي إشكاليات المقاؿ ىذا يعالج
التي  التمقي كجماليات القراءة نظريات إلى إضافة،كالسيميكلكجيا البنيكية، كالمسانيات النفسي، النقد : نذكر ذلؾ مف  .العربية
 ييمٌنا كما . كاإلجرائي النظرم الصعيد عمى الحقا الدراسات لىاك تتل  األكؿ، بالمقاـ الترجمة طريؽ عف العربي النقد تمقاىا
 عربية نقدية نظرية بناءكمف النظرية ليذه كالمفيكمية المصطمحية العقبات مكاجية مف العربي النقد تمكف حدٌ  أم إلى :ىك
  ؟ غربية كمرجعيات ركافد ذات
 

 . جمالية التأثير، قراءة،  التأويل، التمقي، : المفاتيح الكممات
 
 

Résumé  

Cet article traite la problématique de la réception des théories critiques occidentales par la 

critique arabe moderne et leurs applications. Nous avons remarqué qu’il y a une influence 

considérable de ces mouvements  critiques occidentales dans la critique arabe tels que la 

critique psychnalitique, la linguistique structurale et la sémiologie ;ainsi que les théories de 

lecture et l’esthétique de réception. Mais dans quelle mesure la critique arabe peut -t-elle 

faire face aux obstacles terminologiques et conceptuels et produire une théorie critique  

propre? 
 
Mots clés :Réception, interprétation, lecture, influence, ésthétique. 
 

 
 

 
Abstract  
This study attempts to analyse the reception of Western critical theories from modern Arab 

criticism. Certainly there is a remarkable influence and expansion of  these movements in the 

Arab criticism   as : Semiotics, structuralism, psychoanalysis ... as well as theories of 

aesthetics reading. This latter is received in the Arab criticism through the translation first, 

then studies have succeeded at the theoretical and practical levels. But how did  Arab 

criticism face the terminological and conceptual obstacles of this theory and develop an 

Arabic critical theory whose references are Western? 

 

Keywords :Reception, interpretation, reading, influence, aesthetics. 
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I - إشكالية المنيج في النقد العربي الحديث : 
" إشكالية المنيج في النقد العربي الحديث " 

، *مكضكع تناكلتو العديد مف الكتب كالدراسات الجادة
نظرا ألىميتو كحضكره المتميز كالقكم عمى الساحة 

كلقد أثير حكلو العديد مف . الثقافية العربية عمكما 
كالتشتت )...( » التساؤالت تجعؿ القارئ في حيرة 

غمكض في مختمؼ جكانبيا  البالغ لما تحتكيو مف
الفكرية كالمغكية كلما تشير إليو مف انفصاؿ عف 
بيئتو الثقافية كنمكذجو الحضارم، كيظير ذلؾ 
الشعكر عند القارئ المثقؼ المتخصص كغير 

 . (1)« المتخصص عمى السكاء 
لقد تردد الدارس العربي كثيرا إليجاد الجكاب 

ربية الصريح كالمقنع حكؿ مدل تكٌيؼ الذات الع
الناقدة مع ىذه المفاىيـ كالنظريات كالمناىج الكافدة 
في تحميؿ النصكص، كىؿ استطاعت ىذه المفاىيـ 
النقدية الجديدة إثبات حضكرىا كمكقعيا في تربة 
غير تربتيا ؟ كما ىي النتائج المترتبة عف الفصؿ 
بيف النظرية كالمنيج عمى اعتبار أف النظرية كليدة 

ة مختمفة عف الظركؼ ظركؼ معرفية كتاريخي
الحضارية التي يعرفيا العالـ العربي ؟ كلماذا يكسـ 
النقد العربي إلى يكمنا باإلشكالي ؟ كلماذا ما زالت 
ىذه الصفة التي كيًسـ بيا في بداية تمقيو المناىج 
كالنظريات الغربية تبلزمو، بؿ أصبحت لصيقة بو ؟ 

ي كلماذا أصبحت الحاجة ممٌحة لتدريس اإلرث األدب
العربي القديـ كالحديث بمنظار معاصر كالبحث عف 

 مخارج جديدة ؟ 
تكلدت لدل البعض حساسية عميقة إزاء ىذه 
زاء ىذه التحكالت الكبرل عمى الساحة  المناىج، كا 
الفكرية عمكما، كفي المقابؿ ظيرت تكجيات كثيرة 

نبذ الحساسية التي يحاكؿ )...( » تدعك إلى 
التمقي ىذه كفرض نكع  البعض إشاعتيا إزاء عممية

مف الحصار كالعزلة عمى حياتنا الثقافية، فعممية 

التكاصؿ كالتمقي كالتمثؿ عممية شرعية كضركرية 
عمى الدكاـ عمى الرغـ مف النتائج السمبية التي قد 

 . (2)« تفرزىا في بعض األحياف 
" المنيجي " إنو ليس بخاؼو عمى أحد أف صفة 

ؿ تكاصمو بالثقافة الغربية، لـ تقترف بالنقد العربي بفع
نما اقترنت بكتابات اآلمدم   .كمف جاء بعده** كا 

ككأننا بيذا التذكير الذم يرقى إلى حكالي القرف 
الرابع اليجرم، نشير إلى أف الفكر النقدم العربي 
المس طباعا منيجية كاف ينقصيا التأسيس العممي 

كألسباب تاريخية كثيرة تكاصؿ الفكر . كالمصطمحي 
لعربي بالفكر الغربي، كتمقى الطمبة العرب النظرية ا

النقدية الغربية عمى أيدم المستشرقيف كالنقاد في 
الببلد األكركبية خاصة، كنما لدييـ كعي كبير 
بضركرة االنطبلؽ مف تصكر كمفيـك في مقاربة 
النصكص كفيميا كتحميميا، كأف اإلمساؾ بجكىر أية 

إف » م محكـ إشكالية ال بد أف يؤطره منيج نقد
الممارسة النقدية تتطمب تكافر المنيج الذم ىك 

إف قدرتنا عمى اإلبداع )...( أساس الفعؿ النقدم 
تكمف في قدرتنا عمى إعادة تكليد األفكار التي 
تمقيناىا عبر التاريخ، كمف دكف المناىج الصالحة 

.  (3)« تبقى النصكص خرساء نستنطقيا فبل تجيب 
البحث عف منيج نقدم أك  مف ىنا عيٌدت إشكالية

مناىج نقدية قادرة عمى استنطاؽ الخطاب األدبي 
كقراءتو بطريقة خبلقة مف أبرز اإلشكاليات في النقد 

 .العربي الحديث
إف مفيـك المنيج ذاتو، بؿ النقد المنيجي يعٌد مف 
المفاىيـ التي لـ تتضح رؤيتيا كلـ تستقر بعد في 

د العرب، كىذا ال العممية النقدية لدل غالبية النقا
إزاء المشيد النقدم )...( » يعني بقاء الناقد العربي 
بؿ كاف كاعيا كفاعبل  ،الككني سمبيا أك امتثاليا

كبشكؿ خاص في تمثمو لتضاريس ىذا المشيد 
المنيجية كاإلجرائية كمحاكلة بمكرة رؤيا نقدية أك 
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مجمكعة رؤل خصبة تفصح عف خصكصيتو 
كجديتو في إيصاؿ القطيعة المعرفية التي بدأت عمى 
أيدم المفكريف كالنقاد النيضكييف إلى نيايتيا 

 .  (4)« المنطقية 
اقتنع الناقد العربي بضركرة االنفتاح عمى اآلخر 
كاالطبلع عميو في كميتو، كالنأم عف مبدأ المفاضمة 

لمنيج ليس غاية في ذاتو بؿ بيف المناىج، ذلؾ أف ا
كسيمة، كأف الناقد ال يسعى إال إلى استنطاؽ 
لقاء أضكاء جديدة عمييا، كأف القراءة  النصكص كا 
النقدية قد تضيؼ رؤل خصبة ال نتبٌينيا في غياب 
، أك االحتكاـ إلى منيج  تطبيؽ منيجي محكـ كصاـر
كاحد اعتقادا مٌنا أنو األصمح كاألكفؽ كاألبقى، كفي 

:  في قكلو " حسيف الكاد " تأكيد لما ذىب إليو  ذلؾ
يشيد زماننا ىذا جداال حكؿ المناىج في التعامؿ » 

مع الظاىرة األدبية لـ يسبؽ لو مثيؿ في ما نعرؼ 
مف أعصار التاريخ الماضية، فكأف الساعة اآلف ىي 
ساعة إعادة النظر في ما حصؿ مف مكاسب في 

 . (5)« كتدريسو  طرائؽ فيـ األدب، أك نقده أك درسو
أصبحت الحاجة إلى الثقافة الحديثة ممحة، إننا 
نطمب منيا المنيج أك القكاعد المنيجية لمعرفة 
األساليب الجديدة لتككف لنا سندا لمعالجة مختمؼ 
محاكرنا األدبية كالفكرية، ذلؾ أننا لسنا بمنأل عف 
ىذا الصخب المعرفي الذم أصبحت مكاكبتو ضركرة 

لفتح الباب أماـ ىذه الصراعات بيف  ممحة كال مجاؿ
دعاة االنغبلؽ عمى ثقافة الذات كرفض الثقافة 
الحديثة كرفض اإلفادة مف جكانبيا المختمفة، كبيف 
دعاة التجديد كاإلفادة مف ىذه الثقافة في ضكء 

إف » معايير الكعي بمعطياتنا التاريخية كالعصرية  
عف  االىتماـ باآلخر ىك اىتماـ يقصد إلى البحث

دينامية األشياء كالعالـ كنبذ الجمكد كاالستكانة، إنو 
بحث عف التطكر في النياية، كما أف الفضكؿ 
العممي في النياية ىك الذم سيشكش عمى القائـ 

ذا كاف مف أحد في أمٌس الحاجة  الساكف كيحٌركو، كا 
إلى التطمع فيك عالمنا الذم يشعر بالتفاكت الكبير 

 .  (6)« المتقدـ  بينو كبيف العالـ اآلخر
لقد كاف لمتطكرات التاريخية كاالجتماعية 
كالسياسية التي شيدىا العالـ العربي منذ بدايات 
القرف العشريف األثر الكاضح في حركية النقد العربي 

كفي إعادة النظر في الكثير مف القناعات  ،الحديث
كالتصكرات الثقافية، كأصبحت الصمة بيف األدب 

مع تحتؿ مكقعا حساسا في المشيد كالسياسة كالمجت
الثقافي العربي، فكاف االطبلع عمى مجمكعة مف 

كالمنيج )المناىج السياقية باككرة ىذا المقاء الثقافي 
كقد  ،(التاريخي كالمنيج االجتماعي كالمنيج النفسي

صنفت في إطار ىذه المناىج مجمكعة مف المؤلفات 
عربي النقدية التي قدمت معرفة جديدة لمقارئ ال

شكقي  ،محمد مندكر، طو حسيف،أحمد ضيؼ)
فادة كبار األساتذة مف ذلؾ حقيقة »  ..(ضيؼ كا 

قائمة في أعماليـ ال تحتاج منا إلى كثير مف البحث 
كالتنقيب كال  ييٌمنا اآلف كيؼ تمت ىذه اإلفادة بقدر 

 مؤلفات إلى السريعة كالنظرة ،ما ييٌمنا تأكيد كجكدىا
 ىؤالء أف عمى تطمعنا بأف كفيمة )...( مندكر محمد

 إطارىـ اتصاؿ مف أفادكا قد )...( كأمثاليـ األساتذة
 . (7)«  الحديثة الثقافة بإطار الثقافي

إف ما يمكف تسميتو باالنفجار النقدم في أكركبا 
بدأ في الستينيات مف القرف الماضي كظيكر أنكاع 

الببلغة الجديدة : تجديدية كالنماذج النصية، كمنيا 
سمكبيات الحديثة كالبنيكية كالنقد الجديد كاأل

كالسيميائيات كالسرديات ككالنماذج الشارحة، كمنيا 
إال . التأكيمية كجمالية التمقي كالتناصية كما إلى ذلؾ 

أف الكعي المعرفي بيذه المناىج في العالـ العربي لـ 
يبرز إال في أكاخر السبعينيات كتميز بالسيادة 

، (إنتاج معرفة جديدة) الكاضحة لخطاب التنظير
يمكف القكؿ إف الرؤيا المنيجية في الحركة النقدية »
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العربية الحديثة قد راحت تزداد كضكحا بفضؿ 
التأثيرات المباشرة لبلنفجار النقدم كالنظرم في 
أكركبا كالعالـ منذ الستينات، كالذم بدأ يجد صداه 
في الحياة النقدية العربية منتصؼ السبعينات كتبمكر 

شكؿ أفضؿ في الثمانينات عف طريؽ تأصيؿ ب
بعض المناىج النقدية الحديثة التي اعتمدت 

إف ىذا  .(8)« السيميائيات كالمسانيات كالتأكيؿ
االستحضار السريع لمجمؿ المناىج التي عرفيا النقد 
العربي يجعمنا نميز بيف ثبلثة مراحؿ في حركية ىذا 

ية، كمرحمة مرحمة سيطرة المناىج السياق: النقد كىي 
، كمرحمة مناىج مابعد سيطرة المناىج النسقية

 .النص
كعمى الرغـ مف التكترات المعرفية كالشركخ 
الفكرية التي فرضتيا المثاقفة بيف ثقافتيف شديدتي 

، ة متطكرة، كثقافة مستقبمة متخمفةثقافة كافد: التبايف 
فقد تمكف النقد العربي مف تقديـ نماذج جيدة متمثبل 

ف شاب ىذه . الحديثة نظريا كتطبيقيا  المناىج كا 
األعماؿ في بعض األحياف الفكضى كالبلكضكح، 
كلـ تعٌبر ال مف قريب أك بعيد عما تطرحو النظرية 
في أصكليا كمرجعياتيا، فإف ذلؾ ال يعٌد انتقاصا 
مف قيمة النقد العربي أك قيمة نقاده بقدر ما يعٌد ذلؾ 

ككما  ! ةجرأة عممية، كىذه خصكصيات كؿ بداي
 .«! مشكار ألؼ ميؿ يبدأ بخطكة» يقاؿ 

كفي خضـ الحديث عف إشكالية المنيج في النقد 
العربي الحديث غالبا ما يرل البعض أف تعدد 
المناىج عبلمة دالة عمى الضياع كالبلاستقرار كعدـ 

كنستدؿ ىنا . تمثؿ المناىج التمثؿ األمثؿ كالصحيح 
ي لتكفيؽ بنصيف أحدىما لمحمد سكيرتي كالثان

أما ما استنتجناه » : يقكؿ محمد سكيرتي . الزيدم 
كنحف ندرس ىذه التجارب النقدية ىك أف النقد 
العربي قد استضاء بنظريات كمناىج النقد الغربي 
غير أنو لـ يحسف االستضاءة، فجاءت تحميبلتو 

عبارة عف بنيكيات أخرل أقؿ مستكل مف البنيكيات 
 . (9)« الغربية 

لكف ظاىرة » : الزيدم، فقد قاؿ أما تكفيؽ 
التصرؼ في المناىج الغربية كاضحة، فبل نجد 
نما استميـ نقادنا مبادئيا  اتباعا كميا لتمؾ المناىج ، كا 

كلعؿ ىذه الظاىرة تجعؿ نقدنا المساني )...( العامة 
كلكف انطبلقا مف ىذه . (10)« يتسـ بالسطحية 

لما كرد الزاكية يمكف أف نطرح طرحا مغايرا تماما 
في النصيف السالفيف أك في غيرىما، كىك أال يمكف 
القكؿ إف ىذا التعدد المنيجي، بؿ الضياع كسط ىذا 
التعدد، يعٌد مؤشرا إيجابيا لكسـ الخطاب النقدم 
العربي بخاصية االنفتاح كاإلحاطة بيكية الخطابات 

 عمى اختبلفيا مرجعيا كمضمكنيا كشكميا ؟ 
المنيج في النقد العربي جاز لنا القكؿ إذف إف 

 ! الحديث لـ يعد مجرد إشكاؿ، بؿ تحٌكؿ إلى أزمة
 ؟فيؿ فعبل أف النقد العربي يعاني مف أزمة منيج

صحيح قد تعاني بعض الخطابات النقدية مف أزمة، 
كذلؾ في مدل تمثميا لممناىج كلكف ال ينبغي أف 
يعمـ ىذا الحكـ عمى كؿ الخطاب النقدم الذم ال 

ة متجانسة أك خطابا أحاديا بؿ ىناؾ يعٌد ممارس
أشكاؿ متباينة لكؿ كاحدة منيا أىدافيا 
كخصكصياتيا كمنطمقاتيا، فيؿ يمكف أف نضع النقد 
الجامعي كالنقد التعميمي مثبل في بكتقة كاحدة، 
ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة إلى خطاب التفسير أك 

 التعميؽ أك التنظير أك النقد الصحفي ؟
II - ية التمقينظرية جمال : 

اقترنت نظرية جمالية التمقي  :توطئة نظرية  -أ 
« Esthétique de réception »  منذ بكاكيرىا

األكلى بما بؿ إليو الفكر األلماني مف تطكير عبر 
كلـ  . التاريخ في مستكيات أدبية كنقدية كثيرة 

يقتصر التمقي عمى ألمانيا فحسب دكف غيرىا مف 
اآلداب اإلنسانية، فالمتفؽ عميو أف نظرية التمقي 
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اكتسبت بعدىا الفمسفي كالنظرم كتجمياتيا التطبيقية 
التي عدت المصدر الرئيسي ألية محاكلة في ألمانيا 

تسعى إلى تقصي مبلمح ىذه النظرية النقدية التي 
استطاعت في زمف كجيز فرض نفسيا في تاريخ 

كمف ثـ ال يمكف . الفكر النقدم كاألدبي المعاصر 
تجاىؿ جيكد ىذه المدرسة، كأف أم دراسة في التمقي 

تو كجمالياتو ال بد أف تمٌر عبر المنجز الذم حقق
كلك أف بعض الدراسات )...( »المدرسة األلمانية 

الفرنسية حاكلت أف تجد في تاريخ أدبيا مبلمح تمؾ 
النظرية كما فعمت أيضا الدراسات األنجمك أمريكية 

إف كؿ الدراسات التي تعرضت لنظرية )...( بدكرىا 
التمقي إال كترجع إلى المرجع األلماني الذم أصؿ 

أصبح التمقي بمختمؼ  حتى)...( مفيـك التمقي 
تشعباتو مف أىـ النظريات النقدية المعاصرة بؿ 
كالتكاصؿ األدبي في مفيكمو المعاصر أك ما يعرؼ 

 . (11)« بتاريخ األدب الجديد 
إف ما قدمتو المدرسة األلمانية مف مفاىيـ 
كمصطمحات ينبع مف مصادر فمسفية تحاكرىا 

ي عند كتمتح منيا، كفي مقدمتيا الظاىراتية كما ى
نغاردف  (Husserl)ىكسرؿ  كريككر  (Ingarden)كا 

(Ricoeur)  كالييجيمية كالماركسية كما عند ،
كاألبحاث الشكبلنية كجماعة  (Lukacs)لككاتش 

 .براغ كمختمؼ البنيكيات 
كاف  :دوافع ميالد نظرية جمالية التمقي  -ب 

لذلؾ الجدؿ كالصراع القائـ بيف مناىج نقدية 
متباينة األثر الكاضح في ميبلد كنظريات معرفية 

كمف أبرز ىذه . جمالية التمقي في النقد المعاصر 
التصكرات التي غٌذت ىذا النزاع كأسيمت في رسكخ 
عادة صياغة فيـ جديد لؤلدب كطرح  نظرية التمقي كا 
مشكبلتو مف خبلؿ مشكبلت التمقي ىك التصكر 

كاف النزاع مع التصكر البنيكم )...( » البنيكم 
ب أحد المنطمقات الرئيسية التي أسيمت في لؤلد

تعاظـ دكر جمالية التمقي، كقد القى ازدىار البنيكية 
في عقدم الخمسينات كالستينات معارضة أخذت 
بالنمك شيئا فشيئا حتى أضحت نظرية تحاكؿ أف 

 . (12)« تؤسس عمما شامبل لممعنى األدبي 
إف االختبلؼ في األصكؿ المعرفية كالغايات 

ية التي تستند إلييا كؿ مف البنيكية كنظرية المنيج
جمالية التمقي ىك الذم يفرض طبيعة الممارسة التي 
. تطبقيا إحدل النظريتيف في تحميؿ العمؿ األدبي 

فإذا كاف مجاؿ البنيكية كحركيتيا ىك النص ذاتو، 
فإف اىتماـ جمالية التمقي انصب عمى القارئ أك 

لى المحاكالت كمدرسة ككنستانس ىي أك » المتمقي 
الكبرل لتجديد دراسات النصكص في ضكء القراءة 
ككاف اىتماـ الباحثيف قبؿ ذلؾ منصبا عمى كشؼ 
الركابط القائمة بيف النص كمبدعو، فراح أتباع ىذه 
المدرسة ينادكف بانتقاؿ العبلقة مف الكاتب كنصو 

 .(13)« إلى العبلقة بيف القارئ كالنص 
اربتيف في ككف يكمف الخبلؼ الذم يطبع المق

تقؼ عند ( البنيكية الفرنسية)المقاربة األكلى 
استظيار مككنات النص كبنياتو، أم االىتماـ بمبدأ 

التمقي )الكتابة ال غير، بينما تسعى المقاربة الثانية 
إلى تفسير المككنات المستمرة لممعنى عبر ( األلمانية

بيف إنتاج النص كاستقبالو  ذلؾ التفاعؿ كالتبلقي
 .ياأدب

لقد أحدثت نظرية جمالية التمقي ثكرة عارمة في 
مجاؿ الدراسات األدبية كالنقدية كفي تاريخ األدب 
الحديث، كذلؾ بكصفيا نمطا جديدا في الدرس 
األدبي، كىي بذلؾ ال تنأل عف الجيكد الفعالة التي 
قاـ بيا مف قبؿ الشكبلنيكف الركس أكما قامت بو 

 F. De)سير حمقة براغ، أك ما أنشأه دك سك 
Saussure)  في نظرية المغة كغيرىـ في مجاالت

معرفية أخرل كالسيميائيات كتاريخ األدب 
 ...كاألنثركبكلكجيا 
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كاف عمى رأس مدرسة ككنستانس 
(constance)  كؿ مف ىانس ركبرت ياكس

(H.R. Jauss)  كفكلفجانج إيزر(W. Iser)  كقد ،
كفي . كاف يجمعيما ىـٌ عممي كاحد كاىتماـ مشترؾ 

كاقع األمر ال يحيؿ مفيـك جمالية التمقي عمى نظرية 
بؿ تندرج ضمنو نظريتاف مختمفتاف )...( » كاحدة 

يمكف التمييز بينيما كبكضكح رغـ تداخميما 
)...( كتكامميما، كىما نظرية التمقي كنظرية التأثير 

التمقي كامؿ تطكرىا كشمكليتيا كتبمغ نظرية جمالية 
كخصكصياتيا عندما تؤلؼ بيف ىذيف االتجاىيف 

 . (14)« المتكامميف المتداخميف 
انصب اىتماـ نظرية التمقي عمى الكيفية التي تـ 
بيا تمقي النص األدبي عبر الزمف كمحكر ىذا 
االىتماـ ىك المتمقي كحكمو عمى النص األدبي في 

اعتمادىا عمى المناىج  فترة تاريخية كىك ما يبرر
)...( » أما نظرية التأثير . التاريخية كاالجتماعية 

فإنيا تعتقد أف النص يبني بكيفية مسبقة استجابات 
قرائو المفترضيف كيحدد بكيفية قبمية سيركرات تمقيو 
الممكنة كيثير كيراقب كؿ كاحد منيا بفضؿ قدرات 

كىذا ما .  (15)« التأثير التي تحركيا بنياتو الداخمية 
سيتـٌ تحميمو الحقا فيو كصؼ تجربة القارئ 

 .كخصكصياتو في إطار ىذه النظرية 
لقد  :وجمالية التمقي ( القارئ)المتمقي  -ج 

تضمنت افتراضات نظرية التمقي دعكة صريحة إلى 
إعادة فيـ األدب مف خبلؿ تجربة المتمقي، كفي ذلؾ 

و التكج)داللة عمى تحكؿ مركز التحميؿ مف النص 
نشاء عمـ ( البنيكية إلى محكر بخر ىك المتمقي كا 

كيظير ياكس أف » لممتمقي كبناء المعنى األدبي 
النصكص األدبية تفيـ فيما ناقصا إف ركز المرء 
عمى كيفية إنتاجيا دكف أم حساب لتمقييا األصمي 
كيدعك إلى نمط جديد مف التاريخ األدبي يتمثؿ في 

إدراؾ النص في  دكر الناقد في التكسط بيف كيفية

أما أيزر فقد . (16)« الماضي ككيؼ يدرؾ اآلف 
عمؿ عمى بمكرة مفيـك جديد يتناكؿ عبلقة القارئ 
بالنصكص االدبية بحيث تككف العبلقة متبادلة في 
اتجاىيف، تعتمد عمى التأثير ك التكاصؿ ك بذلؾ 

فالنص ذاتو ال )) يتحقؽ تفاعؿ القارئ مع النص 
ة يمكف مف خبلليا أف ينتج يقدـ إال مظاىر خطاطي

المكضكع الجمالي لمنص بينما يحدث اإلنتاج الفعمي 
 . (17)(( مف خبلؿ فعؿ التحقؽ 

لقد استندت نظرية التمقي عمى المناىج النصية 
ألنيا كانت تؤمف بالنص المفرد كبكيفية ارتباط القراء 
بو، كلـ يستبعد إيزر العكامؿ االجتماعية كالتاريخية 

ص، إال أنو جعميا الحقة بالمسائؿ في بناء الن
كقد حاكؿ إيزر في كتاباتو أف يجيب عمى . النصية 

مجمكعة مف االنشغاالت كاف أىميا ىك الكشؼ عف 
لمنص معنى لدل )...( »الكيفية التي يككف بيا 

القارئ، كفي أم الظركؼ يتحقؽ ذلؾ، كقد أراد عمى 
النقيض مف التفسير التقميدم الذم حاكؿ أف يكضح 

لمعنى بكصفو نتيجة لمتفاعؿ بيف النص كالقارئ، ا
أم بكصفو أثرا يمكف ممارستو كليس مكضكعا يمكف 

 .(18)(( تحديده 
ف ركزت البنيكية عمى النص كاعتمدت عمى  كا 
مبدأ المحايثة النصية كتجاىمت كؿ المبلبسات 
التاريخية كالنفسية كاالجتماعية كالتفافيا حكؿ النص، 

مؽ افتراضات أكلية حكؿ فإف كؿ ذلؾ أسيـ في خ
 .فعؿ القراءة في عبلقتو بفعؿ الكتابة

أما ياكس في نظريتو القائمة عمى جماليات 
التمقي، فإنو أدخؿ األساس التاريخي كأعاد النظر في 

فالعمؿ . الطرائؽ الكفيمة بدراسة التاريخ األدبي 
ال يكتب لو البقاء أك  -كما يرل ياكس  -األدبي 

( . قارئ)خبلؿ جميكر ما  االستمرارية إال مف
فالتاريخ األدبي إنما ىك جماىير القراء المتعاقبة 

إف جكىر » أكثر مف تاريخ العمؿ األدبي بحد ذاتو 
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العمؿ الفني يقـك عمى أساس األثر الناتج عف حكاره 
 .(19)« مع الجميكر 

إف لمنص األدبي خصكصيات فنية تحقؽ لو 
ال أف الكماؿ أدبيتو، كىي مرتبطة بو كمبلزمة لو، إ

يكجد في الذات المتمقية لمنص األدبي، كالذات 
القارئة تعج بزخـ ىائؿ مف الرؤل الفنية كالجمالية 

 بو تكشؼ عنيا كؿ مرة عبر الزمف، كأف ما تسمح
قدرات النص األدبي مف االستجابة بذلؾ الكشؼ 
الجمالي ىك ما يطمؽ عميو ياكس جمالية التمقي، 
ألف التركيز عمى النص سيؤدم حتما إلى افتراضات 
أكلية حكؿ فعؿ القراءة في عبلقتو بفعؿ الكتابة، كقد 

فيذا القارئ لـ » : عبر بارت عف ىذه القناعة بقكلو 
سيكي كال كجكد إلنساف يحظ قط باىتماـ النقد الكبل

في األدب عند ىذا النقد، الميـ ذلؾ الذم يكتب 
لقد أصبحنا اليـك نعمـ أف الكتابة ال يمكف أف )...( 

تنفتح عمى المستقبؿ، إال بقمب األسطكرة التي 
 . (20)« فميبلد القارئ رىيف بمكت المؤلؼ : تدعميا 
لقد  :نظرية جمالية التمقي وأفق االنتظار  -د 
في محاكلتو لمتأسيس لجمالية التمقي  -ياكس طرح 

تساؤالت كثيرة كاف مف أبرزىا كيفية التمييز بيف  -
األعماؿ زمف ظيكرىا ككيفية تمقييا في الزمف 
المعاصر، كىذا ما دفع بو إلى كضع جممة مف 

كمف . المفاىيـ األساسية التي قامت عمييا نظريتو 
" أفؽ االنتظار " أىـ تمؾ المفاىيـ مفيـك 

(l’horizon d’attente)  الذم يعد الكسيمة
المنيجية التي مكنت ىذه النظرية مف بٌث رؤيتيا 
كتصكرىا الجديد في فيـ النص كظيفيا كجماليا 
كتاريخيا مف خبلؿ تمقيو المستمر، فمفيـك أفؽ 

يسعؼ عمى بناء تاريخ )...( » االنتظار ىك الذم 
 . (21) «األدب في نظرية ياكس 

فؽ االنتظار مألكفا في األكساط كاف مصطمح أ
األلمانية، كقد استقاه ياكس مف مجمكعة مف 

الفبلسفة كاف أبرزىـ ىكسرؿ، كقد سبؽ تكظيفو في 
عمـ النفس كعمـ االجتماع كتاريخ الفف، إال أف 
تعريؼ ياكس ليذا المصطمح ظؿ غامضا كلـ يحدده 
بدقة في كؿ ما كتب، كقد استخدمو ضمف جممة مف 

أفؽ التجربة، أفؽ تجربة : مركبة منيا العبارات ال
كربما ظير » الحياة، بنية األفؽ، التعبير في األفؽ

مصطمح أفؽ التكقعات لكي يشير إلى نظاـ مف 
العبلقات أك جياز عقمي يستطيع فرد افتراضي أف 

 . (22)« يكاجو بو أم نص 
لقد بنى ياكس ىذا المفيـك عمى المتمقي األكؿ 

أف يككف عمى إدراؾ كبير لمنص كالذم يفترض فيو 
بتتالي النصكص كبتعاقبيا عبر الزمف كما ليذا 
التعاقب مف أثر في الجماليات القائمة التي قد تخرج 

كبالتالي تتعدل بفاؽ  ،إلى مضاميف كرؤل أخرل
االنتظار القديمة كالمعاصرة كاستحداث بفاؽ جديدة 
ينفتح كفقيا النص عمى بفاؽ أخرل افتراضية 

ا ينتج عف اندماج أفؽ النص مع أفؽ لذ .كمحتممة 
القارئ أفقا جديدا بحيث يتحقؽ مفيـك  القارئ 

بشكؿ عفكم في متعة التكقعات المستجاب ليا ))
كفي التحرر مف الرتابة ك اإلكراىات اليكمية كفي 
التطابؽ المقبكؿ عما كاف مقدما أك بشكؿ أعـ في 

 (23)(( االلتحاـ بفائض التجربة الذم يحممو العمؿ 
مفيـك التمقي يحمؿ معنى )) كما يرل ياكس أف 

التبادؿ في بف  مزدكجا يشتمؿ عمى االستقباؿ ك
كقد اقترح ياكس ثبلثة أشكاؿ عامة في  (24)(( كاحد

 :المقاربة إلنشاء األفؽ 
التجربة المسبقة التي اكتسبيا الجميكر عف  - 1» 

 .الجنس الذم ينتمي إليو النص 
األعماؿ السابقة التي شكؿ كمكضكعاتية  - 2

 .يفترض معرفتيا 
التعارض بيف المغة الشعرية كالمغة العممية أم  - 3

 .(25)« التعارض بيف العالـ التخييمي كالكاقع اليكمي 
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كيتكسـ ياكس في المتمقي مجمكعة مف  
المكاصفات أىميا المعرفة المستفيضة بدخائؿ 
النصكص ككذا التنبو إلى الخصكصيات الفنية التي 
تميز جنسا أدبيا عف بخر، كفي ذلؾ إلماح صريح 
إلى ضركرة سعي القارئ إلى اكتساب المعرفة دراسة 
كممارسة كاإلقباؿ عمى قراءة النصكص مدركا 

تيا في الزماف كما يعترم لغتيا مف لخصكصيا
تغييرات كاختبلالت مقارنة بما ىك كائف في التقاليد 

فميبلد النص األدبي ال يعد مطمقا . األدبية القديمة 
مظيرا جديدا ينفصؿ أك ينعزؿ عف غيره مف 
األعماؿ التي سبقتو، إنو ينحت منيا تارة كيقتبس 

ذا فاستقباؿ » تارة أخرل، كىكذا دكاليؾ  نص ما كا 
ليس عممية اعتباطية بؿ إنو يسير كفؽ مخطط داؿ 
محدد، فيك إذا رؤية مكجية كىكذا، فالنص الجديد 

قد يتغير أك )..( يستعيد لدل القارئ أفؽ انتظاره 
 .(26)« يصحح أك يعاد إنتاجو ببساطة 

إف ىذه األشكاؿ الثبلثة التي اقترحيا ياكس 
حتكاؾ إلنشاء ىذا األفؽ تجعؿ النص األدبي في ا

كفي مكاجية حقيقية كمنكشفة مع ىدفو أال كىك 
المبدئي في ذاتو كالذم )...( » القارئ ، كأف النص 

لـ تمسسو يد القارئ ال يدخؿ مجاؿ البحث، فنحف ال 
مؤكؿ الذم باشره الباحث نمتقي إال بالنص ال

 . (27)« بالقراءة
ما يمكف أف نخمص إليو عقب تتبع أىـ ما كسـ 

لتمقي مع أحد ركادىا كىك ياكس ما نظرية جمالية ا
 :يمي 
السعي لبمكرة مفيـك جديد لمعممية اإلبداعية  -أ 

 .كتشكميا عبر التاريخ
 .تثميف دكر القارئ في إنتاج عممية القراءة -ب 
 .كضع مقترحات نظرية لقراءة تاريخ األدب -ج 
تكجيو نظرية التمقي إلى نقد المقاربات التي لـ  -د 

قصاء دكر المتمقي  تفصؿ بيف المؤلؼ  .كنصو كا 

لقد أعطت نظرية التمقي الحرية التامة لكؿ قارئ 
لتفسير كتأكيؿ النص األدبي كيفما شاء، كحسب 
االنطباع الذم تكلد في كجدانو الجمالي، كقد يتعدل 
ذلؾ إلى خمؽ معافو مفترضة كممكنة، كىكذا كلج 
النقد مرحمة القارئ كتبنى مناىج جديدة اصطمح عمى 

ة كما بعد الحداثة كالتأكيمية، تيا بما بعد البنيكيتسمي
كىكذا انتقمت سمطة األدب . كالسيميائية  التفكيكية،ك 

مف الكاتب كالنص إلى القارئ الذم تكفؿ بمنح 
النص بنياتو كعبلقاتو كدالالتو، إنو خالؽ النص 
كمنتجو كتأكيده عمى مبدأ تعدد القراءات كال نيائية 

 .لدل القارئ الكاحد في النصكص حتىالداللة 
بيذا التكجو الجديد لمعممية النقدية تحكلت ممكية 

كتجاكز ( القارئ)النص مف المؤلؼ إلى الناقد 
فإف اقترنت قراءة النص في فترة .القراءات األحادية 

معينة بتحقيؽ مبدأ المذة لدل القارئ العادم فيي 
كىك الكشؼ عف  ،اليـك تنشد ما ىك أسمى كأرفع

 .إيحاءات النص 
لقد كسـ فعؿ القراءة لفترات طكيمة باالستيبلكية 
إال أنو يكسـ اليـك باإلنتاجية مع تحكؿ القراءة إلى 
ف ارتبط  عمؿ إبداعي يضاىي إنتاج النص نفسو، كا 
فعؿ قراءة النص األدبي بمفيـك الذكؽ كمدل تأثير 

شركط النص في القارئ فذلؾ لـ يعد كافيا إذ حددت 
كمؤىبلت كجب تكفرىا في القارئ المتمقي، 
فباإلضافة إلى المعرفة األدبية كالجمالية كالمغكية، 
كجب عمى المتمقي أف يككف ممٌما بمجمكعة مف 

... المعارؼ كالعمـك االجتماعية كالنفسية كالدينية 
كاالطبلع الكاسع عمى اآلداب األجنبية كعمى مدل 

ة عمى األدب كاألدباء تأثير األجناس األدبية الكافد
فكؿ قارئ ينظر إلى النص مف منظكره . القكمييف 

الخاص كمف منطمؽ ثقافتو كاستقباالتو المعرفية، 
كمف ىنا يأتي تفسير تعددية القراءة لمنمكذج 

 .اإلبداعي الكاحد 
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III -  نظرية جمالية التمقي في النقد العربي
 : الحديث

ية جمالية التٌؼ ثمة مف الباحثيف العرب حكؿ نظر 
. التمقي، كأفادكا منيا في إرساء دعائـ نقد قكيـ 

كلعميـ في ذلؾ يسيركف عمى خطى ما حققتو 
جماعة ككنستانس في أكائؿ الستينات مف خبلؿ 
نقدىا البلذع لطرائؽ التعامؿ مع النصكص األدبية 
كىي طرائؽ ال تتماشى مع طمكحاتيا كال تستجيب 

فكيؼ . يو سابقالما تنتظره ، كما تمت اإلشارة إل
كصمت إلينا ىذه النظرية ؟ ككيؼ تجاكب الناقد 
العربي مع تصكراتيا كأىدافيا ؟ كىؿ كجد فييا ما 
يمكف أف يشبع نيمو المعرفي في تحميؿ النص 

 كنقده؟
إف كؿ بحث حكؿ التمقي أك حكؿ تبلقح المعارؼ 
كالثقافات أك ما يسمى بالتأثير كالتأثر في الدراسات 

د أف يككف لمترجمة الدكر الفاعؿ فييا المقارنة ال ب
فادة   .اطبلعا كا 

لقد كصمت نظرية جمالية التمقي إلى النقد العربي 
مترجمة، كال سيما الترجمات الفرنسية لمؤلفات 

 : ياكس، نذكر منيا 
 . 1978مف أجؿ جمالية التمقي،  - 1

- Pour une esthétique de la réception, 

Gallimard, Paris 1976. 

 . 1988عف التفسير األدبي  - 2
- Pour une herméneutique littéraire, 

Gallimard, Paris 1988. 

 . 1985فعؿ القراءة : ثـ كتاب إيزر  - 3
- L’acte de lecture, théorie de l’effet 

esthétique, Madriaga, Bruxelles 1985 

(orig 1976, trad. 1978). 

كجدير بالتنكيو ىنا أف المغرب العربي كاف لو 
فضؿ السبؽ في االطبلع عمى ىذه النظرية، كذلؾ 
عف طريؽ الترجمات الفرنسية نظرا لمحدكدية 
التعامؿ في المجاؿ المغاربي بمغات أخرل، فبالتالي 

ظؿ االطبلع محدكدا كلـ يترجـ منيا إال القميؿ 
دىا إال أف ما أكسب ىذه النظرية بع***النادر

التداكلي في األكساط العممية كالثقافية العربية عمكما 
ىك ما قدـ مف ترجمات أك ما أنجز مف دراسات 

مف حيث أسبقية ) بالمغة العربية نذكر أىميا 
 ( ظيكرىا تاريخيا

دراسة بنيكية )األدب كالغرابة : عبد الفتاح كميطك  -
.  1983دار الطميعة بيركت  ، (في األدب العربي 

يو مفيـك االنتظار لياكس عمى نصكص طبؽ ف
 .عربية 

تاريخ األدب باعتباره تحديا لياكس، : ىناء متكلي  -
ترجـ في مجمة الثقافة األجنبية، العراؽ، العدد األكؿ، 

 . 1983السنة الثالثة 
القارئ كالنص، نظرية التأثير : نبيمة إبراىيـ -

كاالتصاؿ، مجمة فصكؿ، القاىرة، المجمد الخامس، 
كظفت . 1984العدد األكؿ، أكتكبر نكفمبر ديسمبر 

 " .فعؿ القراءة"مفاىيـ أيزر في كتابو 
قراءة القراءة ، مجمة الفكر العربي : رشيد بنحدك  -

 . 1988، 49-48المعاصر، عدد 
مف قراءة النشأة إلى قراءة التقبؿ، : حسيف الكاد  -

قدـ في ىذا )  1984مجمة فصكؿ، العدد األكؿ 
راسة كصفية لمفيـك القراءة كما جاء عند المقاؿ د
 ( .ياكس 

ترجـ كتاب كلياـ رام : يكئيؿ يكسؼ عزيز  -
، كفيو 1987، دار المأمكف بغداد "المعنى األدبي"

 .فصؿ عف نظرية جمالية التمقي 
مف سمطة النص إلى سمطة : فاضؿ ثامر  -

-48القارئ، مجمة الفكر العربي المعاصر، عدد 
49 ،1988 . 
المرجع بيف النص كالقارئ، مجمة : د بكحسف أحم -

 . 1988، 9المشركع، عدد 
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في العبلقة بيف المبدع كالنص : فؤاد مرعي -
 .1989، ديسمبر 6كالقارئ، مجمة الطريؽ، العدد 

ما " ترجـ كتاب بكؿ ىارنادم : سبلمة حجازم  -
، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد "ىك النقد األدبي 

 .فصؿ عف جمالية التمقي كفيو .  1989
النص المكتكب كالنص المقركء، : عمى الطرىكني  -

 .1990، 58الحياة الثقافية التكنسية، عدد 
ترجـ كتاب راماف سمدف، النظرية : جابر عصفكر  -

األدبية المعاصرة، دار الفكر لمدراسات كالنشر، 
 . 1991القاىرة 

ترجـ كتاب نظرية : رعد عبد الجميؿ جكاد  -
ستقباؿ، مقدمة نظرية لركبرت ىكلب، دار الحكار اال

 . 1992لمنشر كالتكزيع، البلذقية، سكريا 
نظرية التمقي، إشكاالت كتطبيقات، كتاب جماعي  -

خاص بنظرية التمقي، نشر ضمف سمسمة منشكرات 
 .1993كمية اآلداب، الرباط 

كالقكؿ بأسبقية اإلطار المغاربي في االطبلع 
بة نقاده في تمثؿ مفاىيميا عمى ىذه النظرية كرغ

كمصطمحاتيا يشير أيضا إلى تمكف الناقد المغاربي 
مف كسر تمؾ الصكرة النمطية التي ارتسمت في 
ذىف القارئ العربي فيما يتعمؽ بالنقد كممارستو في 
دكؿ المغرب العربي، كىي أنو ال بد لو مف جسر 

كفؽ  -عبكر إلى الفكر األجنبي كتمثؿ ىذا الجسر 
في المشرؽ العربي العتبارات تاريخية  - منظكرىـ
ىذه إال أنو بدءا مف السبعينات تبلشت . كثيرة 

الصكرة بمجرد انفتاح المغاربة مباشرة عمى أكركبا 
كنقؿ معارفيا إلى المغة العربية، كلـ تكف حاجتيـ 

ىذا االنفتاح جعؿ المغاربة » ماسة إلى كسيط ما 
عديد مف يتفتحكف أكثر كيتعرفكف عف كثب عمى ال

االتجاىات، كعف الثقافة الغربية مباشرة، كىذا 
مف ىنا بدأ .  (28)«الكضع لـ يكف في فترة سابقة 

النقد في المغرب الغربي يأخذ بعض استقبلليتو 

كتحرره مف التبعية المشرقية، خاصة أف الظركؼ 
الثقافية كالمعرفية كالتأطير الجامعي عكامؿ أسيمت 

المغات األجنبية،  في خمؽ جيؿ جديد يترجـ مف
كبالتالي خمؽ تكاصبل مباشرا مع مختمؼ االتجاىات 
النقدية كالنقد االجتماعي، كالبنيكية التككينية، 
كاألبحاث السيميائية كالمسانية، كبالتالي تحٌكؿ الناقد 
المغاربي مف مستقبؿ لمنقد األكركبي عف طريؽ 
المشارقة إلى باث ليذا النقد في العالـ العربي عف 

يؽ ترجمتو تارة كتناكلو بالدرس كالتحميؿ تارة طر 
أخرل، ككاقع األبحاث النقدية المعاصرة في المغرب 

األبحاث األكاديمية )العربي أكبر دليؿ عمى ذلؾ 
ك المجبلت المتخصصة  الجادة، كحمقات البحث،

. )... 
لقد كاف لمكضع اإليديكلكجي كالسياسي في ببلد 

االىتماـ بيذه  المغرب العربي األثر الكبير في
كلربما كجد النقد المغربي في نظرية التمقي »النظرية 

حينما كجد في ىذه النظرية نكعا ... بديبل إيديكلكجيا 
مف االىتماـ بالقارئ كالمتمقي، كىذا العنصر كثيرا ما 
غٌيب في المقاربات االجتماعية كاإليديكلكجية كما 
اـ ىك مغٌيب في الميداف السياسي كاالجتماعي الع

قد كجد في نظرية التمقي ما قد يرد ... في المغرب 
لو اعتباره كيشعره بأنو فاعؿ مثمو مثؿ المؤلؼ 
كالنص كالمجتمع، مثمو مثؿ الحاكـ كالمسؤكؿ أيضا 

 .(29)«لو دكره 
فمف بكابة المغرب العربي تسربت مفاىيـ جمالية 
التمقي إلى مختمؼ األقطار العربية كصنفت دراسات 

حاكؿ فييا أصحابيا تمثؿ ( بعضيا سابقاأشرنا إلى )
ىذه النظرية في بعدىا النظرم كالتطبيقي، كما زالت 
تشٌد انتباه الباحثيف يكما بعد بخر ال سيما كنحف في 
زمف أصبح فيو االىتماـ بالقارئ كبالتأكيؿ كبانفتاح 

ىاجس المبدع كالناقد ... النص كبإنتاجية النصكص 
 .عمى السكاء 
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جمالية التمقي عتبة مف العتبات  لقد كانت نظرية
الفعالة التي أكصمت النقد العربي إلى مختمؼ 
المناىج الحداثية، كال أحد ينكر ذلؾ الدكر الفٌعاؿ 
الذم قامت بو في التأسيس لمدرس العربي أدبيا 

كما . كنقديا، بحيث يككف مسايرا لحركة النقد العربي 
أسيمت أف رغبة الدارسيف في اإلحاطة بيذه النظرية 

بشكؿ كاضح في ازدىار حركة الترجمة كتشجيع ىذه 
الممارسة باعتبارىا مفتاح كؿ تقدـ فكرم أك مادم، 
كقد أثبت الكاقع أف أساس أم تطكر ىك ىذا 
 كالتكاصؿ البشرم، كدكف الترجمة تبقى األفكار 

كما كاف   .المعارؼ حبيسة دارىا ال تؤثر كال تتأثر
األثر في تحكؿ  ليذه النظرية في العالـ العربي

القطب " السمطة مف النص كالمؤلؼ إلى ىذا 
كىك ( كما كصفتو مدرسة ككنستانس" )الميٌمش 

القارئ الذم ظؿ مغٌيبا مف العممية اإلبداعية كاألدبية 
ردحا مف الزمف، كبالتالي تجاكز النقد العربي مرحمة 

 .المناىج السياقية كاخترؽ عكالـ المناىج النصية 
VI -اىيم جمالية التمقي في نموذج تجميات مف

القراءة و توليد الداللة، تغيير " كتاب : نقدي عربي 
، لحميد لحميداني "عاداتنا في قراءة النص األدبي 

**** 
يعد حميد لحميداني مف النقاد العرب الذيف 
انشغمكا بمصطمح القراءة ترجمة ك تقديما ك استثمارا  

لممنظر " فعؿ القراءة" مترجمي كتاب  فيك مف أحد
األلماني فكلفغانج أيزر ك الذم حاكؿ مف خبللو 
خمؽ تفاعؿ حكارم مع النقد الغربي في إطار 

     .اىتمامو بجمالية التمقي األلمانية 
ييتـ ىذا الكتاب بالدرجة االكلى بالمشاكؿ 

في النظرية لقراءة األدب ك تأكيمو كيفسح المجاؿ 
 نصكص الشعريةغير مكضع لمكقكؼ عمى بعض ال

مف أجؿ فيـ أكثر لمقضايا المطركحة في  السرديةك 
ىذا الكتاب في محاكلة إلعادة يأتي ك . عممية القراءة 

النظر في عبلقتنا بالنصكص األدبية ك خاصة تمؾ 
الفكرة التي تتعامؿ مع النص األدبي باعتباره حاضنا 

ىذا المكقؼ . لمضمكف محدد كثابت عبر العصكر 
لخطاب األدبي مف يسكم مف حيث ال يدرم بيف ا

جية كالخطاب العممي كاليكمي مف جية ثانية 
باعتبارىما يتميزاف بالقصدية المباشرة في حيف أف 
الخطاب األدبي يميؿ عمى الدكاـ إلى خمؽ أبعاد 
تتجاكز المظير التعبيرم لئليحاء بدالالت أخرل 
نحس بكجكدىا عمى كجو االحتماؿ ال عمى كجو 

لقارئ لفيـ النص كعكض أف  يسعى ا .التصريح 
كالكقكؼ عند حدكد التجمي النصي فقط عميو أف 
يسعى لتأكيمو ألف الفيـ يفرض داللة كاحدة ثابتة، 
أما التأكيؿ فإنو يفرض تعدد الدالالت كبالتالي 

 .النص مف الفيـ إلى التأكيؿ –تحكيؿ عبلقة القارئ 
كالمتصفح ليذا الكتاب يبلحظ رغبة الناقد 

ة جديدة كغير معيكدة تربط الجامحة في خمؽ عبلق
النصكص العربية بالقارئ الذم صار يمثؿ قطبا 

كقد تمحكرت إشكالية  .ميما في النقد الحديث 
البحث في ىذا الكتاب حكؿ سؤاؿ مركزم ىك كيؼ 
تجسد الحضكر الفاعؿ لمصطمح القراءة في كتاب 
القراءة ك تكليد الداللة لحميد لحميداني ؟ كيؼ يقدـ 

ماىي رئ انطبلقا مف فيمو لمقراءة ؟ ك الحميداني الق
؟ كماىي الحاالت التي يتشكؿ فييا القارئ 

ما مدل امتثاؿ حميد خصائص القارئ كأبعاده؟ ك 
يرصد ىك ك  لحميداني لتصكرات نظرية جمالية التمقي

خصكصيات القراءة ك تكاشجيا مع القارئ في 
  ؟تكاصمو مع النص العربي

شكؿ متكاتر، كرد مصطمح القارئ عند لحميداني ب
. تارة بصيغة الجمع ك تارة أخرل بصيغة المفرد 

ككما جاء مصطمح القراءة بدالالت متعددة فإف 
مصطمح القارئ يتبع أيضا تمؾ الدالالت بكصفو اسـ 

بصيغةالمعنى العاـ  فاعؿ يدؿ عمى المصدر، فجاء
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كذلؾ جاء بصيغ اصطبلحية عدة تتعدد بتعدد ك 
 .ص الحاالت التي يفرضيا سياؽ الن

كالقارئ عند لحميداني ىك ذلؾ القارئ الذم 
يتفاعؿ مع النص كىك يمارس فعؿ القراءة تفاعبل 
إيجابيا كيستدؿ بطركحات أيزر الذم يرل أف األثر 

ال يكجد في النص كال عند القارئ بؿ في )) األدبي 
نتائج التفاعؿ بينيما، فالنص إذف لو امتداد خارج 

. القراءة يككف متجاكزا لذاتوثناء كالقارئ أيضا أ بنيتو،
كفي ىذه النقطة المكجكدة خارج الحقميف معا يكجد 

إنيا نقطة التفاعؿ التي تصنع النص  األثر األدبي،
مف جديد، كما أنيا تخمؽ بالنسبة لمقارئ كىـ 

 .(30)(( شخصية جديدة تجاكز كينكنتو السابقة 
ر لحميداني في تحديد خصكصيات القارئ ييس

سمتو جمالية التمقي األلمانية، إذ عمى خطى ما ر 
يرل أف القارئ في تكاصمو مع النص ينطمؽ مف 
خمفية ثقافية كمرجعية تناصية تؤىمو إلكساب 

فعندما يتدخؿ قارئ ))شخصيتو صفة التفرد ك التميز 
ما بحمكلتو الثقافية الخاصة يحدث نكعا مف القطيعة 
بيف النصكص المضمكنة ك دالالتيا التعيينية 

مع عدـ تجاكز البنى النصيةذلؾ أف  (31)(( عية كالنف
السياؽ النصي يكجو القارئ نحك حصر الدالالت 

يستخدـ القارئ في ))دكف أف يفرضيا عميو حيث
تأكيمو كضعو الخاص ك رغباتو أك تخكفاتو التي ال 
يريد ىك نفسو أف يفصح عنيا، كقد تتجاكز المسألة 

ي فعؿ كتمتقي ف. كعيو إلى رغباتو البلشعكرية 
القراءة نفسو رغبات القراء كظركفيـ، كدكافعيـ 
البلشعكرية مع إمكانيات التأكيؿ المتاحة في 
النصكص بفضؿ نكعية السياؽ الذم إما أف يميؿ 

 .(32)((إلى حصر دالالت الرمكز أك إطبلقيا
كالقارئ كما يرل لحميداني ىك الذم يؤسس 

ص قراءتو عمى أساس الجمع بيف السياؽ الداخمي لمن
كالسياؽ الخارجي مع تفعيؿ حمكلتو المعرفية 

كالثقافية، حيث يككف تفاعمو مع النص إيجابيا 
التأكيؿ كليس مجرد ينفتح عمى القراءات المتعددة ك ك 

 .تمؽ خالص لمقصدية المؤلؼ 
بيذا الطرح يستعيد لحميداني مقكالت إيزر 

فؽ تكقعو كياكس حكؿ القارئ الضمني الذم يصنع أ
مباشرة فعؿ القراءة بفعؿ النصكص ك  مف خبلؿ قراءة

بحيث يقـك بكعي أك بغير كعي بتجريدىا ))التأكيؿ 
ضفاء معاني تتبلءـ  مف دالالتيا النفعية المباشرة كا 

 .(33)((مع أفؽ انتظاره 
ذلؾ أف نظرية جمالية التمقي عممت منذ تأسيسيا 
عمى تخميص القارئ مف الدكر السمبي الذم طالما 
الزمو بكصفو مستقبؿ لمنص ال أكثر، كعممت عمى 
تحكيمو إلى متمؽ إيجابي بتفاعمو مع النص، ذلؾ أف 

أنيا جمالية التمقي ال تمغي النص كما يعتقد، كما )) 
فال تجعؿ القارئ ىك كؿ شيء ك  كانت تعطي دكف  ا 

 . (34)(( شؾ امتيازا لمقارئ الناقد 
لقد عانى المتمقي ردحا مف الزمف مف ذلؾ 
التيميش الذم مكرس في حقو مف قبؿ نظريات أدبية 
سابقة لجمالية التمقي التي جعمت مركزية السمطة 
متمحكرة حكؿ المؤلؼ تارة كحكؿ النص تارة أخرل 

بعاد دكر المتمقي عمى الرغـ مف أن و ىك الذم يبث كا 
الحياة في النصكص كىذا ما يؤكده لحميداني في 

كىذا التكازف الذم تحدثو جمالية التمقي بيف )) قكلو 
حضكر النص ك حضكر القارئ ىك بالتحديد ما 
يسمح عمى الدكاـ بالقكؿ بأف نتيجة القراءة كىي 
مضمكف التأكيؿ ال يمكف اعتبارىا مف مصدر 

إنيا  ص لمقارئ،خالص لمنص ك ال مف مصدر خال
 . (35)(( خبلصة التفاعؿ بينيما 

كىك يستعرض أنكاع القراء في ىذا الكتاب ال 
ينفي لحميداني حضكرفركقات جكىرية بيف مختمؼ 
القراء، كفي الكقت ذاتو، نممح مف خبلؿ تحميبلتو 
احترامو لكجيات النظر المتباينة التي ال يمكنيا 
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كرة االستناد تأسيس قراءة أحادية مع تأكيده عمى ضر 
عمى السند النصي حتى ال تككف القراءة ضربا مف 
التيكيـ أك المغالطة  لذلؾ كمو نجده يكضح رؤيتو 

ألننا عندما نتحدث عف المتمقي كمقكلة عامة ))بقكلو 
نسكم بيف القارئ الياكم ك المتذكؽ كالناقد ك عالـ 
األدب ك اإليديكلكجي ك الباحث اإلبستيمكلكجي في 

رفة، مع أف ردكد األفعاؿ كالفعاليات معرفة المع
الذىنية التي يجربيا كؿ كاحد مف ىؤالء تختمؼ 
اختبلفا كبيرا بيف حالة كحالة فضبل عف أف مستكل 
خبرة كثقافة كؿ كاحد منيـ يختمؼ مف حالة إلى 

 .(36)(( أخرل 
نما  إف نظرة النقاد إلى القارئ ليست كاحدة كا 

كالتكجيات  تختمؼ باختبلؼ المنطمقات المعرفية
الفكرية، مف ىنا تتأتى صعكبة تحديد خصكصيات 
القارئ بدقة، ذلؾ أف التفاكت كاالختبلؼ بيف القراء 
أمر يصعب تجاكزه، كما أف تكصيؼ القارئ بسمات 
. معينة يجعؿ مف الصعب مطابقتيا عمى جؿ القراء 

كىذا ما جعؿ لحميداني يتبنى طرحا يفاضؿ فيو بيف 
طاء امتياز لمقارئ الناقد دكف القراء حتى يعتقد بإع
كىذا ينذر في الكاقع بزيادة )) تيميش القارئ العادم 

التباعد بيف القراء العادييف كالقراء اإلبستيمكلكجييف، 
أم المتأمميف في فعؿ القراءة نفسو  عمى خبلؼ ما 
يظف البعض مف أف نظرية التمقي ما دامت أككمت 

عت بنقاد أمر فيـ النصكص إلى قرائيا، فإنيا دف
إنيا في الكاقع كسعت . األدب إلى متحؼ التاريخ 

الشقة بيف قراء األدب ك نقاده الذيف يعتقدكف أنيـ 
يقرؤكف القراءة الكحيدة الممكنة مف جية، كبيف 
الباحثيف في الكيفية التي تقرأ بيا النصكص األدبية 
باعتبار أف ىؤالء ال يشتغمكف بمعرفة النصكص 

 .(37)(( ضا بمعرفة كيؼ نعرفيا أيفحسب بؿ 
كبعد استعراضو لئلطار النظرم الذم يستند إليو 

(  مفاىيـ نظرية جمالية التمقي حكؿ القراءة كالقارئ ) 

يؤثت لحميداني ىذا اإلطار بنماذج تطبيقية كمنيا 
ثبلثية نجيب محفكظ التي تناكليا لحميداني بالقراءة 

: لفصؿ ىككعنكاف ا في الفصؿ الثبلث مف الكتاب،
اختبلؼ " مستكيات القراءة، كفي عنكانو الفرعي 

قٌدـ ( " . في قراءة ثبلثية نجيب محفكظ )التأكيبلت 
الناقد خمس قراءات كما حدد خمس مستكيات لمقراءة 

 : كىي 
كتعني أف الثبلثية تقدـ إجابة : القراءة االكلى  -

 .عف سؤاؿ اليسارية الماركسية 
الثبلثية تقدـ إجابة عف  كتعني أف: القراءة الثانية  -

 سؤاؿ ضركرة اإليماف بمبدأ إيديكلكجي أك عقائدم،
كال ييـ بعد ذلؾ ما إذا كاف ىذا االنتماء متعمؽ 

 .باليميف أك باليسار 
كتعني أف الثبلثية تقدـ إجابة عف :القراءة الثالثة   -

السؤاؿ المتعمؽ بصراع األجياؿ ك بدكرة المكت 
 .كالميبلد 

ك تعني أف الثبلثية تقٌدـ إجابة :  القراءة الرابعة -
عف السؤاؿ الديني ك األخبلقي، كانتقاد السمكؾ 

 .السياسي المنحرؼ 
ك تعني أف الثبلثية تقٌدـ حاليا : القراءة الخامسة  -

إجابة عف سؤاؿ الديف األٌكؿ في الحكار الديمقراطي، 
كتعمـ حسف اإلنصات لمختمؼ األصكات 

 .(38)المتعارضة
المقتضبة رؤية مف الداخؿ  إف ىذه الدراسة

" القراءة كتكليد الداللة" لمفيـك القراءة في كتاب 
لحميد لحميداني كما ىك إال عينة بسيطة مف مجمؿ 
البحكث التي تناكلت بالدرس مفيكمي القارئ كالقراءة 

مدرسة جمالية التمقي عمى النحك الذم أرادتو 
 السعي لتطبيؽ ىذه المفاىيـ كالتصكراتاأللمانية ك 

 .عمى النص العربي في شقيو الشعرم كالنثرم 
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V - وقفة تقييمية : 
إف البحث في فكر اآلخر كمحاكلة تبٌيف خمفياتو 
كأطره المرجعية كفيميا ليس باألمر اليٌيف كيزداد 
صعكبة كتعقيدا إذا ما حاكؿ الناقد العربي تطبيؽ 
ىذا الجياز المفاىيمي المتشعب في إطاره الثقافي 

فبل عجب إذا لـ يبمغ تمقي النقد العربي . كاألدبي 
لجمالية التمقي حد االكتماؿ كالنضج كما زاؿ يعاني 
مف تعثرات كثيرة تجعؿ الكثير مف األبحاث تكسـ 
 -بالقصكر أحيانا كبعدـ كضكح الرؤية أحيانا أخرل 

كقد سبؽ تفصيؿ ىذه النقطة في الصفحات األكلى 
ذكرناىا  فمجمكع الدراسات التي -مف ىذا المقاؿ 

كالتي حاكؿ فييا أصحابيا استمياـ نظرية التمقي 
تأليفا كترجمة اعتراىا نكع مف التردد كاالحتشاـ، ككذا 
التشابو الممحكظ مف حيث التطرؽ إلى مكضكع كاحد 
كىك القارئ في عبلقتو بالنص، ككأف الناقد العربي 

جمالية التمقي كإجراء كليس كنظرية، أك  ينظر إلى
. ئج بعيدا عف التأسيس النظرم كالعممي األخذ بالنتا

كىذا ما يفسر كجكد ىذه الدراسات في إطار 
أك في إطار فصؿ مف كتاب ككبلىما ال  ،مقاالت

 .يمكنو استعراض ىذه النظرية كما أرادىا أصحابيا 
كما أف اعتماد الدراسات العربية عمى الترجمة 
لنقؿ ىذه النظرية الجديدة لـ يخضع لضكابط كلـ 

ليا استراتيجية كاضحة تستند عمييا في تعامميا تكف 
مع ىذه النظرية أك مع غيرىا كظير ما يسمى بعدـ 
تكحيد المصطمح كيجكز لنا تسميتو أيضا بفكضى 

كرأينا كيؼ أف مصطمح أفؽ االنتظار لو )المصطمح 
فالدعكة تبقى ( . أكثر مف ترجمة في المغة العربية

كلو، كال بد مف مفتكحة لتكحيد المصطمح ك االتفاؽ ح
تكثيؼ الجيكد كتنسيقيا لفيـ ىذه العمـك الكافدة ألف 

عمى حد تعبير عبد « مفاتيح العمـك مصطمحاتيا » 
 .السبلـ المسدم

كفي غياب التكجيو المحكـ تحت مظمة 
المؤسسات المتخصصة تبقى الجيكد فردية مف 
بعض الباحثيف العرب في المغرب كالمشرؽ العربي، 

اصة، اليدؼ منيا مسايرة المنجز كىي اجتيادات خ
الغربي في النقد كاألدب كنقؿ التجربة الغربية إلى 

كما . األكساط العممية كالتعميمية كالجامعية العربية 
قدـ مف ترجمات ليذه النظرية كاف جزئيا كلـ تترجـ 
نما  األعماؿ األساسية الكاممة لنظرية التمقي، كا 

 .تسرة اكتفت ببعض المقاالت كالدراسات المب
كما أف كصكؿ نظرية التمقي عف طريؽ الترجمة 
مف المغة الفرنسية يعد مف األسباب الرئيسية في عدـ 
تمثؿ مختمؼ أبعاد ىذه النظرية، ألف التمقي الحقيقي 

 .لآلخر يككف في لغتو كليس مف خبلؿ لغة كسيطة
كميما يكف مف أمر فإف حضكر جمالية التمقي 

بمثابة إضافة إيجابية في النقد العربي المعاصر ىك 
لحركيتو التفاعمية مع مختمؼ التيارات النقدية كخمؽ 
حكارات قد تثرم الساحة النقدية بتجديد التكجيات 
كاألطركحات النظرية مع كجكب السعي لتجاكز 
الرؤل الفردية التي أثرت سمبا عمى المصطمح 
خاصة كجعمتو يفقد صفة االستقرار التي تعتبر 

سيا لكي يحظى بالقبكؿ ضركرية ك شرطا رئي
 .كالتداكؿ 
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 الـروائـي الجـديـد في الجزائرالخمفيـات السـوسيـوثقـافيـة لمخطـاب 
 عبد الوىاب شعـالن. د

 قسم المغة العربية وآدابيا
 سوق أىراس -جامعة محمد الشريف مساعدية

 
 ملخص 
 السكسيكلكجي النسؽ مع العضكية عبلقاتو مف انطبلقا الجزائر، في الجديد الركائي الخطاب ظاىرة مف الدراسة ىذه تقترب
 العميقة التحكالت سمسمة أف كتفترض . كالتاريخي كاالجتماعي كالثقافي السياسي فييا يتقاطع مرجعية، قاعدة بكصفو العاـ،
 عمى -عمكمو في– ستأسٌ  جديدا ركائيا خطابا أفرزت 1988 أكتكبر أحداث عقب الجزائرم المجتمع بنية مست التي

 .السردية البنية كتصدعات اليكية كتمزقات الكجكدم كالقمؽ الشائكة األسئمة
 

 .السردية البنية تصدعات الجزائري، المجتمع بنية اليوية، تمزقات التحوالت، الجديد، الروائي الخطاب: المفاتيح الكممات
 
 
 

Résumé   

Cette étude dévoile le  nouveau discours romanesque en Algérie dans ses rapports organiques 

avec le système sociologique globale, en tant que base référentielle ; où se croisent  le 

politique, le culturel, le sociologique et l’historique. Notre étude suppose que les profondes 

transformations qu’a connu la structure sociale algérienne après les évenements d’octobre 

1988, ont engendré un nouveau discours romanesque, basé sur les questions complexes telles 

que , l’angoisse existentielle, le  déchirement de l’identité et les fractures de la structure 

narrative.  

 

Mots clés : Nouveau discours romanesque, transformations, déchirement de l’identité, 

structure de la société algérienne, fractures de la structure narrative. 

 

 

 

 

Absract   

This study focuses on the phenomenon of the new  discourse in Algeria, in its organic 

relations with the global sociological system.Perceived as a background reference where  

political, cultural, sociological and  historical aspects intersect. Our study supposes that deep 

transformations which occurred in the structure of the Algerian society after the events of 

October 1988, has led to a new  discourse. This latter was founded on the bases of 

problematic issues, existential anxiety, tearing of identity, and break-down of the narrative 

structure. 

 

Keywords : New romantic discourse, transformations, tearing of identity, structure of 

algerian society, breakdown of narrative structure. 
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 : مقدمــة
تسعى ىذه المقاربة النظرية إلى تقصي بعض 
المرجعيات السكسيكثقافية التي تشكؿ ضمنيا النص 
الركائي الجزائرم الجديد منذ أكاخر الثمانينيات 

فمما الشؾ فيو أف ىذا الخطاب األدبي الذم . تقريبا
أخذ ينفتح عمى جماليات جديدة، كينحك إلى تأسيس 

ط السرد شكؿ سردم يرـك إحداث قطيعة مع أنما
الكاقعي كاإليديكلكجي الذم ىيمف طيمة الفترة 
السبعينية، قد نما في ظؿ تناقضات تاريخية 
كاجتماعية خاصة، كتأثر بسمسمة التحكالت الكبرل 
التي مست المجتمع الجزائرم منذ منتصؼ 
الثمانينيات، حيث بدأ الشركع في مراجعة الخطاب 

جي عمى اإليديكلكجي االشتراكي، كاالنفتاح التدري
المستكيات المختمفة، كبدء تفكؾ القيـ التقميدية التي 
تأسس عمييا البناء االجتماعي مع شػيكع مػظػاىػر 
االستيبلؾ، كتراجع سمطة الشعارات اإليديكلكجية 
التي ىيمنت منذ فترة االستقبلؿ، لصالح نزعات 
براغماتية أخذت تتسمؿ عبر كافة أنظمة الييكؿ 

 . السكسيكلكجي
ؽ ىذه التحكالت االجتماعية الحاسمة لـ كفي سيا

يعد الخطاب الركائي الذم تبمكر عند الطاىر كطار 
في أعمالو األكلى أك بف ىدكقة أك حتى كاسيني في 
نصكصو اإليديكلكجية األكلى، لـ يعد  قادرا عمى 
مكاجية عنؼ النقمة التاريخية، فبحكـ االرتباط بيف 

كسيكثقافية، كاف الكتابة األدبية كنسؽ التناقضات الس
ضركريا أف يتشكؿ إطار سردم جديد، يككف إفرازا 

مف ىنا بدأت . طبيعيا ليذه الخمخمة السكسيكلكجية
مبلمح ىذا التحكؿ الركائي أكاخر الثمانينيات مع 
كتابات كاسيني في مرحمتو الثانية كأميف الزاكم 
كرشيد بكجدرة كالحبيب السايح، كصكال إلى الجيؿ 

مفتي كعمارة لخكص كياسمينة  الجديد مع بشير
كغيرىـ مف الكتاب ... صالح كحميد عبد القادر 

الركائييف الجدد الذيف شرعكا في مراجعة أسس البناء 
 . السردم التقميدم

ىذه المحاكلة النظرية ال ترـك تقصي جماليات 
ىذا النص الجديد بقدر ما تنزع إلى قراءة مبلمح 

و ىذه التجربة الكعاء السكسيكلكجي الذم تشكمت في
كتفترض ىذه المقاربة أف التحكالت الجذرية . الركائية

العميقة التي عرفيا المجتمع الجزائرم، منذ أحػػداث 
عمى األقؿ، ألقت بظبلليا عمى بنية  1988أكتكبر 

الخطاب الركائي في الجزائر، ككاف ليا أثر كاضح 
في تشكؿ عناصر ركائية جديدة، كعنؼ المغة، 

السردية التقميدية، كتشكيش الزمف،  كتكسير البنية
كاالنفتاح عمى مكضكعات اليامشي كالمقصي، 

 .     كغيرىا مف سمات التجريب الركائي
 مدخل نظري : الرواية والمجتمع 

–حظيت مسألة العبلقة بيف الكتابة األدبية 
كالمجتمع  باىتماـ كبير مف قبؿ  -الركائية خصكصا

بلطكف الذم أخرج النقاد كالسكسيكلكجييف، فمنذ أف
مف جميكريتو الشعراء الذيف ال تنسجـ أعماليـ مع 
المبادئ الدينية كاألخبلقية لممجتمع اليكناني، إلى 
النقاد العرب القدامى الذيف أقصكا شعراء كنصكصا 
مف منطمؽ التناقض مع القيـ السائدة، كصكال إلى 
التنظير الغربي ليذه اإلشكالية مع كبار الفبلسفة 

يف كالنقاد أمثاؿ قيكك كمداـ دكستايؿ كالمفكر 
M.Destael   كىيبكليت تيفH. Taine  كماركس

كلكسياف  G.Lukasكأنجمز كجكرج لككاتش 
كميخائيؿ باختيف  L.Goldmanغكلدماف 

M.Bakhtine  كبيار زيماP.Zima  ككمكد ديشي
C.Duchet  كجاؾ لينيارتJ.Lenhart  كركبير
–ؿ ىؤالء حاك . كغيرىـ R.Escarpitإسكاربيت 

أف يقرؤكا جدؿ  –عمى اختبلؼ مرجعياتيـ كرؤاىـ
كفيما . العبلقة بيف الركاية كالتناقضات االجتماعية

سعى بعضيـ إلى المقابمة بيف الخطاب كالكاقع، نزع 
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بخػركف إلى تقصي خصكصيات الكتابة الركائية 
كىي تعانؽ التحكالت السكسيكثقافية، كقد بدا ذلؾ 

االجتماعي كاضحا ضمف تيار النقد 
Sociocritique (1)أك التيػار السكسيكنصي.  

مف أكائؿ  Vicoيعد المفكر اإليطالي فيكك 
المنظريف في ىذا المجاؿ، مف خبلؿ اىتمامو 
بتشكبلت البنية الثقافية كأنظمتيا المختمفة كأثر ذلؾ 

الثقافة ىي » كىك يرل أف . عمى الممارسة الجمالية
بمنزلة ركح المجتمع التي تنفخ فيو الحياة، كفف 

عمى ىذا . المجتمع ىك األشد تعبيرا عف ىذه الركح
إلى اإلنتاج الفني بكصفو تعبيرا  األساس يمكف النظر

ذا كاف فيكك قد  .(2)«عف أعراؼ كتقاليد المجمكعة  كا 
تكقؼ عند التأمبلت الفمسفية لمظاىرة، فإف مداـ 
دكستايؿ قد أخذت تبحث عف أسس ىذه العبلقة، 

األدب كعبلقاتو باألنظمة " ففي كتابيا التأسيسي عف
ؿ مف ، تبدك المبلمح األكلى لبلنتقا"االجتماعية 

النزعة المثالية التي ال تكاد تبلمس جكىر االرتباط 
الكثيؽ بيف اإلبداع الركائي كتناقضات الكاقع إلى 

تنطمؽ مف أنظمة البناء  Positivisteقراءة كضعية 
االجتماعي كالديف كالتقاليد كالمنظكمات القانكنية، 

 . بكصفيا أنساقا مؤثرة في الرؤيا كالكتابة
إسياـ كاضح في ىذا  H. TAINEكقد كاف لتيف 

اإلطار، حيث دفع بالنزعة الكضعية إلى أقصى ما 
يمكف أف تصؿ إليو، فغدت أطركحاتو مشبعة 
بالحتمية التاريخية، ال تكاد تؤمف سكل بالممارسة 
العممية كالتجريبية، كمف ثـ أضحت الظاىرة األدبية 
عنده انعكاسا بليا لمنسؽ االجتماعي كالتككيف النفسي 

اإلبداع عند تيف ال يتشكؿ إال ضمف  .كالعرقي
ذا . (3)عبلقة عضكية مع بيئة الكاتب كجنسو كزمنو كا 

كانت ىذه الرؤيا ليا ما يبررىا تاريخيا، فإف تيف 
جعميا قانكنا صارما، كبصكرة غيبت كؿ خصكصية 

كعمى ىذا األساس تبدك أطركحة تيف ضربا . جمالية

التي أخذت   Scientismeمف تكريس العممكية 
تكتسح الفضاء الغربي منذ القرف التاسع عشر، 
كتمتد إلى حقكؿ المعرفة اإلنسانية في مسعى إلى 
كسابيا طابعا عمميا يجعميا أقرب إلى حقؿ  عقمنتيا كا 

 . المعرفة التجريبية
 E. Renanلقد عبرت قراءة تيف كأرنست ريناف 

عف ىذه الركح المعادية لممثالية كالنزعات الفمسفية 
كلكنيا أيضا عكست مركزية أكركبية التأممية، 

Eurocentrisme  دكغمائية، تنطمؽ مف مبدأ
التفكؽ الطبيعي لممركز عمى اليكامش كاألطراؼ، 
كأعطت شرعية لمحركة الككلكنيالية مف خبلؿ بعض 
المنطمقات النظرية التي تأسس عمييا المنيج 

 . التاريخي
كقد حاكلت النظرية الماركسية أف تتجاكز ىذا 

ؽ الفكرم الكضعي، فبدا ليا أف ىذا الطرح ال النس
يعدك أف يككف مثالية مقمكبة، ككنو ال يأخذ باالعتبار 
بنية التناقضات االجتماعية كمبدأ الصراع الطبقي، 

إف . بكصفو المحرؾ األساس لكؿ تحكؿ سكسيكلكجي
الظاىرة األدبية في المنظكر الماركسي ىي إحدل 

أسس عمى إكراىات مككنات البنية الفكقية التي تت
بيد أف ماركس . البنية التحتية كجذكرىا االقتصادية

حاكؿ أف " االيدكلكجيا األلمانية " كخاصة في 
يستدرؾ ىذه المقاربة اآللية، فبيف أننا الزلنا نعجب 
باألدب اليكناني عمى الرغـ مف انقضاء األنظمة 

 –إلى حد ما-االجتماعية التي أفرزتو، كىك ما يؤكد 
كقد أسيـ المفكر . الظاىرة اإلبداعية استقبلؿ

 R. Garaudyالماركسي الفرنسي ركجيو غاركدم 
إسياما نظريا عميقا في إثراء ىذه األطركحة في 

" ماركسية القرف العشريف " كتاباتو النقدية السيما 
، Réalisme sans Rivages" كاقعية ببل ضفػاؼ"ك

التي  محاكال تخميص الرؤيا الماركسية مف الدكغمائية
تشكمت في ظؿ التنظيرات العقائدية عند السياسييف 
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كتنبغي اإلشارة إلى أف . كالمناضميف خصكصا
غاركدم قد تخمى عف الماركسية العقائدية منذ 
سنكات، كانفتح عمى تجارب فكرية أخرل، شكؿ 

 .اإلسبلـ أحد أىـ ركافدىا
كفي سياؽ تحرير الخطاب النقدم الماركسي مف 

بدت أعماؿ جكرج لككاتش محطة  طابعو االنغبلقي،
انطمؽ لككاتش أساسا مف . حاسمة كعبلمة فارقة

مقكلة أف الركاية ىي نتاج مجتمع بكرجكازم كعالـ 
، أك un monde Sans Dieuتخمى عنو إاللو 

العالـ اإلشكالي الذم تخمت عنو عناية ا حينما 
كمف ثـ فقد احتفى ىذا . (4)تخمى عف القيـ األصيمة

بطؿ إشكالي يصارع مف أجؿ قيـ بدأت الخطاب ب
ىكذا تأسست الركاية األكركبية . تنحسر كتتراجع

 .M بكصفيا ممحمة بكرجكازية منذ سرفانتس  
Desservants كرابميو  F. Rabelais  كصكال

كبمزاؾ  L. Tolstoïتكلستكم : إلى الكاقعييف الكبار
H. Balzac  كفمكبيرG. Flaubert  الذيف صكركا

لمتنافرة الممزقة، الحياة التي تسحؽ كؿ ما الحياة ا« 
في اإلنساف مف عظيـ كجميؿ ببل رحمة، بؿ تفعؿ 
ما ىك أسكأ مف ذلؾ، تمسخو داخميا كتفسده كتشده 

ككانت النتيجة النيائية التي كصمكا إلييا . إلى القذارة
ىي أف المجتمع الرأسمالي مقبرة كبيرة لؤلصالة 

لككاتش إلى الكاقعية نظر . (5)»كالعظمة اإلنسانيتيف 
الركائية األكركبية البكرجكازية بإكبار، كرأل أنيا ال 
تصكر الكاقع بالمفيـك اآللي، كلكنيا تنقؿ جماليا 

إف . االجتماعية بعيدا عف العكارض Totalitéالكمية 
بمزاؾ ال يكتفي برصد تناقضات المجتمع الباريسي، 

ع، كلكنو يتماىى مع الركح السائدة في ىذا المجتم
فيو، كىك ما يجعؿ  Typiqueبحيث يصكر النمطي 

الحياة »مف الركاية البكرجكازية  نصا عظيما، يصكر 
المتنافرة، الممزقة، الحياة التي تسحؽ كؿ ما في 

كما يقكؿ   (6)«اإلنساف مف عظيـ كجميؿ ببل رحمة 
 .لككاتش

كامتدادا ليذه المقاربة، بمكر غكلدماف نظرية 
لمركاية تنطمؽ مف مبدأ التناظر بيف بنية الركاية 
كبنية المجتمع الرأسمالي، فقد ساير الخطاب الركائي 
تحكالت المجتمع األكركبي منذ القرف التاسع عشر، 
كانتيى إلى تكريس نمط سردم بدأت مبلمحو األكلى 

عند بالف ركب ، كاستكل F. Kafkaمع كافكا 
 N. Sarrauteكناتالي ساركت   A.R.Grilletغربيو 

الركاية " كىك ما عرؼ بػ C .Simonككمكد سيمكف 
حيث غدا  ،Nouveau Roman(7)" الجديدة 

التشيؤ سمة أساسة في بنية ىذا الخطاب، تماشيا مع 
. سيطرة أشكاؿ الييمنة المختمفة في النظاـ الرأسمالي

تعبير عف » كلدماف ىي كعمكما فالركاية عند غ
رؤيا لمعالـ، كفي ككف الرؤيات لمعالـ ليست كقائع 

تستمد  ،(8)«شخصية بؿ كقائع اجتماعية 
خصكصياتيا الجمالية مف نسؽ البنى السكسيكلكجية 

 . التي تتشكؿ داخميا
طرح ميخائيؿ باختيف تصكرا أكثر طرافة ؛ فإذا 
كانت التنظيرات الماركسية تقرف بيف الركاية 

شكبلت المجتمع البكرجكازم كالرأسمالي فإف كم
باختيف يربطيا بظاىرة الكرنفاؿ بكصفو احتفاال 
شعبيا عفكيا، تسقط فيو المراتب، كتتعدد فيو 
األصكات، كتنيار فيو المحظكرات، كتباح فيو 

إف الكرنفاؿ الذم ىك صكت  (9)....الممنكعات 
المقمكعيف كالميمشيف، كشكؿ مف أشكاؿ االحتجاج 

عبي عمى السمطة بكافة تجمياتيا، ىك الذم أنتج الش
بدأت   F. Rabelaisالركاية، فمع فرانسكا رابميو 

نكاة خطاب ركائي، يبتعد عف النماذج األسطكرية 
كالممحمية، ليمتحـ باليكمي كاليامشي، تتعدد فيو 
. األصكات، كيحضر فيو اإلنساف بكؿ تناقضاتو

كىك يتسمؿ  ىكذا رسـ باختيف طريؽ الخطاب الركائي
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مف طقكس االحتفاالت الشعبية العفكية، كمف ثـ 
تعثر الركاية عمى ميزتيا الطبيعية، أعني ىتؾ 
المحظكر كالتعدد كاالختبلؼ، لذلؾ أشاد باختيف 

 . بديستكفسكي بكصفو أىـ مف مثؿ ىذا النمط
كميما يكف مف أمر، فإف الركاية سمكت طريقيا 

يدكلكجيا، ممتحمة بنسؽ الثقافة كالمجتمع كاال
استقامت ذات طابع أسطكرم كمثالي في ظؿ 
المجتمع اإلقطاعي، كنحت إلى الكاقعية في سياؽ 
المجتمع البكرجكازم، كانتيت في القرف العشريف إلى 

فمـ تعد األساليب » متاىات الغربة كالقمؽ كالفكضى، 
الكاقعية المباشرة قادرة عمى التعبير عف المضاميف 

ألسمكب الكاقعي المباشر تكحي الجديدة، ألف طبيعة ا
بثقة األديب في الكاقع كبتفاؤلو في إمكانية إصبلحو، 
أما الركائي المعاصر فيك فاقد لؤلمر في إمكانية 

،  لذلؾ فيك ينزع إلى (10)«تصالحو مع ىذا الكاقع 
الكسر كالخمخمة كالتجاكز، مؤسسا عالما ركائيا بديبل 

 .لعالـ ال إنساني
الرواية الجزائرية الجديدة والتناقضات  -2

 : االجتماعية 
إذا كاف الخطاب الركائي األكركبي الجديد قد 
انتيى إلى خمخمة كافة أنماط الركاية الكبلسيكية، 

فكىات »  بدءا مف كافكا الذم شكمت نصكصو 
ييا حمـ المعنى دكف أف تخرج بركانية تغمي ف

: الجديدة أمثاؿ، كانتياء بأقطاب الركاية (11)«أبدا
غرييو كساركت ككمكد سيمكف كميشاؿ بكتكر، حيث 
تمت القطيعة الشاممة مع تقاليد الكتابة القديمة عمى 
مستكيات الشخصية كالزمف كالمغة كالرؤية، فإف 

كدكف السقكط في فخ –النص الركائي الجزائرم 
قد  –المقابمة بيف النمكذجيف المختمفيف ثقافيا كجماليا

يمة منذ أكاخر الثمانينيات، بدت عرؼ تحكالت م
جمية في نمط المغة كأشكاؿ حضكر الشخصية 
كطرؽ التعامؿ مع الزمف كاستحضار التراث 

ثمة ... كاالنفتاح عمى التجارب القديمة كالمعاصرة 
إذف رؤيا جديدة اقتضت مسالؾ سردية أخرل، كأفقا 

بدأ مع ركاية التصدع » إبداعيا جديدا، الشؾ أنو 
كاية االنفجار كالجنكف، ركاية البحث عف كالخركج، ر 

أفؽ جديدة خارج االيدكلكجيا كالمعطى السياسي 
، ركاية االقتراب مف المتاىة (12)«كالتاريخي المباشر 

 . كاألسئمة الشائكة
إذف، فقد تكرس خطاب جديد في ظؿ التأثر 
بسمسمة االىتزازات العميقة التي خمخمت بنية 

س منظكمتو القيمية المجتمع الجزائرم، كقكضت أس
الكىـ كالثقافية، بدا ذلؾ جميا في الشعكر بتنامي 

اإليديكلكجي كزيؼ الشعارات الثكرية، كتياكم 
األحبلـ الكطنية الكبرل، كشيكع ثقافة استيبلكية، 
كاالنفتاح السياسي بنياياتو التراجيدية، كتنامي أشكاؿ 

مثمت ىذه التحكالت ... العنؼ السياسي كاالجتماعي
ىا أىـ مبلمح الخمخمة في بنية المجتمع كغير 

الجزائرم، كشكمت ىذه العناصر بعض الخمفيات 
السكسيكثقافية لمخطاب الركائي الجديد في الجزائر 
: بتحكالتو الجمالية كالفكرية المتمثمة خصكصا في

تفكؾ البنية السردية التقميدية، كفكضى الزمف 
 كتشكيشو، كعنؼ المغة كاضطرابيا، كحضكر الذات
بأكىاميا كىكاجسيا، كانييار الحقائؽ الكبرل 
كاالنفتاح عمى األسئمة الشائكة، ثـ ارتياد المناطؽ 

 .المعتمة كاليامشية في التاريخ كالكاقع
ذا كاف بدء تراجع االختيار االشتراكي كاالنفتاح  كا 
عمى ثقافة استيبلكية مدمرة معمما ميما في ىذا 

يخي ليذه النقمة التحكؿ االجتماعي، فإف التجمي التار 
، بكصفيا قطيعة مع 1988كاف في أحداث أكتكبر 

إرث تاريخي طكيؿ عمى مستكياتو المختمفة، لذلؾ 
شكؿ ىذا الحدث مرجعية محكرية في مسار الركاية 
الجزائرية، فكما مكف ىذا الحدث الرمزم مف فتح 
بفاؽ تاريخية كاجتماعية أخرل، أعطى بالمقابؿ 
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ظؿ ىذا التحكؿ، لـ تعد  كفي. شرعية جمالية جديدة
الركاية قادرة عمى تحمؿ عبء الخطاب الركائي 

أك " البلز " الكاقعي كاإليديكلكجي الذم ساد في 
أك حتى في نصكص " ريح الجنكب " أك " الزلزاؿ "

" ما تبقى مف سيرة لخضر حمركش " كاسيني األكلى 
 .عمى سبيؿ المثاؿ

غدت أحداث أكتكبر مرجعية سكسيكلكجية لدل 
الجيؿ الركائي الجديد، كمحطة حاسمة لتأمؿ 

كاف عمى الركاية أف تبحث عف . الخطاب نفسو
معادؿ ليذا الحدث الرمزم ليس عمى مستكل الرؤيا 
نما عمى مستكل األداة كالبنية الجمالية،  فحسب، كا 
أف تنقب عف أشكاؿ سردية قادرة عمى استيعاب 
عنؼ ىذا التحكؿ الذم بات مستعصيا عمى خطاب 

يستحضر بشير مفتي في ركاية . ديكلكجي شعاراتيإي
تمؾ » :ىذه المرجعية" خرائط لشيكة الميؿ " 

االنفجاريات التي ىزت الجزائر العاصمة فجأة، 
كالتي قادىا شباب عاطؿ عف العمؿ كطمبة ثكريكف 
حالمكف، كانتشرت في لمح البصر كالنار في 

ىك عاـ الخركج كالتمرد، حيث  88اليشيـ، كاف 
ت األكضاع عمى عقبييا، كسقطت الشعارات تقمب

كمثمما . (13)«البراقة، تعطمت الحياة، كتكقؼ العالـ 
سقطت شعارات إيديكلكجية ىيمنت طكيبل، سقط 
الشكؿ الركائي التقميدم أيضا، لذلؾ ال عجب أف 
يتماىى الركائي الجديد مع ىذه النقمة، فإذ تستحضر 

أفؽ سردم  الركاية ىذه التجربة، فإنيا تقاربيا مف
غير تقميدم، بدءا مف العنكاف إلى بداية الركاية التي 

كألكؿ مرة إشكالية الركاية  –في تقديرنا–تطرح 
لماذا تسمح لي أييا » مف يتكمـ في الركاية ؟ : نفسيا

الركائي بأف أحكي عمى لساني الخاص ىذه الركاية 
ما معنى أف أحكي األمكر مف زاكيتي )...( 
تقد أف ىذه البداية تمثؿ سمة خميقة أع .(14)«الخاصػػة

بالنظر، ذلؾ أف طرح إشكاليات الركاية داخؿ 

الخطاب الركائي نفسو يعد جديدا في مسار الركاية 
 . الجزائرية

لقد أفرز الكاقع الجديد نصكصا تتأمؿ ذاتيا 
بالدرجة األكلى، ففي مكاجية عنؼ الكاقع يعكد 

ف يتكمـ إف سؤاؿ م. الركائي إلى نصو بكصفو إشكاال
في  –في الركاية، كمف أية زاكية يحكي إنما ىي 

إعادة مراجعة تمؾ المسممة التي ىيمنت في  –نظرنا
الخطاب اإليديكلكجي السبعيني، حيث يقدـ الركائي 
نفسو باعتباره يمتمؾ المعرفة الكاممة، كمف ثـ فيك 

 .يبشر بمشركع خبلصي مف شأنو أف ينقذ اإلنساف
ىاجسا،  Dogmatismeلـ تعد النزعة الكثكقية 

بؿ غدا الشؾ كالنسبية كالقمؽ مف مرتكزات الرؤيا 
الجديدة، فعندما تنيار شعارات الخبلص اإليديكلكجي 
عمى كقع عنؼ الكاقع، تتراجع سمطة المسممات 

إف خمخمة مفاىيـ المعرفة كالكاقع كاف منفذا . المطمقة
ؾ أف ليس ىناؾ كاقع ميما لتغيير أنماط الكتابة، ذل

معطى بصكرة نيائية أك كما قاؿ بالف ركب 
 .(15)غربيو

انفتح الخطاب الركائي الجديد عمى متاىات 
كبذلؾ . األسئمة، كارتمى في أحضاف القمؽ كالشؾ

يككف قد غادر قبلع اليقيف اإلديكلكجي كااللتزاـ 
. السياسي كصخب الشعارات ككعكد الجنة كالخبلص

المعرفة المطمئنة، فتجمى الكائف لقد تياكت حصكف 
اإلنساني في ىشاشتو كمحدكديتو كارتباكاتو 
الكجكدية، ٌعبر عنيا أحد أبطاؿ كاسيني 

. شيء في ىذا العالـ يسير بشكؿ غمط« :بقكلو
ماذا حدث . أحاكؿ أف أفيـ لكف مخي ال يسعفني

ليذه األرض؟ ما ىي الخيارات التي ترككىا لنا في 
دا بما في ذلؾ الذيف شيدكه عالـ لـ يعد يريح أح

 .(16)»ليشبييـ في جبركتو كتكحشو؟
اعتقد ركائي السبعينيات بكجكد حقيقة تكاد تككف 
مطمقة، فبشر بجنة االشتراكية كالعدالة االجتماعية، 
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كانخرط في منطؽ التصنيؼ إلى رجعي كتقدمي، 
كثكرم كمحافظ، كأسس لثقافة الفرز اإلديكلكجي 

ؽ في ذىنو محسكمة كالسياسي، فبدت الحقائ
بيد أف الحقيقة في النصكص . كالخيارات كاضحة
 -بتعبير عمارة لخكص–" عكاء " الجديدة استحالت 
نسبة إلى أكرفيكس في األسطكرة )كأغنية أكرفية 

قرأت ىذا الصباح جممة قصيرة لمشاعر » ، (اليكنانية
ىؿ قدرنا أف نككف مجرد : الفرنسي ركني شار
في نفسي مف الضركرم إرفاؽ بدايات لمحقيقة؟ قمت 

كممة الحقيقة بعبلمة استفياـ أك عبلمة تعجب أك 
" عكل" ، ىكذا (17)« ...القكسيف أك الشكلتيف أكككك 

كيؼ ترضع مف الذئبة دكف » الراكم في بخر ركاية 
 . «أف تعضؾ

لقد شٌرعت ىذه التحكالت العميقة سؤاؿ مف 
يحكي باعتباره سؤاال نظريا كذا أبعاد سكسيكثقافية 

كاف عمى الخطاب الركائي الجديد أف يكاجو . أيضا
ألنيـ " حراس النكايا " سمطة مف يسمييـ كاسيني 

امتداد اجتماعي لحراس االيدكلكجيا مف الكتاب 
بعاد األزمة، فمع حراس النكايا تتعمؽ أ. كالركائييف

ذ يكاجو مفتي . حيث تتجذر ثقافيا كفكريا كنفسيا كا 
المطمؽ الركائي، يتصدل كاسيني لممطمؽ الديني، 

حراس النكايا ينتشركف في المدينة مثؿ رماؿ رياح »
الجنكب الساخنة، تعرفيف أنيـ ال يأتكف إال عندما 
تخسر المدينة سحرىا كتعكد بخطى حثيثة إلى ريفيا 

مدينة ساحمية، . ال يقبؿ إال بطقكسو الشفكم، الذم
كانت تتعشؽ األلكاف ككقكقات النكارس البيضاء، 
. صٌحرىا بنك كمبكف كيجيز عمييا اآلف حراس النكايا

القبعة األفغانية كنعالة بكمنتؿ كالقشابية كالمعطؼ 
األمريكي مف فكؽ، كنفي العصر كالحضارة مف 

ابر ذاكرة الناس، نتشمميـ مف بعيد، فنغير المع
. رائحة عطكرىـ القاسية كالعنيفة تسبقيـ. كالطرقات

عطر يشبو في قكتو العطر يسكب عمى جثث 

كعندما تكاجو الركاية حراس النكايا . (18)«األمكات 
بكصفيـ يكرسكف المطمؽ الديني األصكلي الذم 
يقـك عمى عمى تفسير النص المقدس بركح بدائية 

نيا تبمكر متخمفة كمغرقة في التطرؼ كالتعصب، فإ
خطابا جماليا تعمك فيو الذاكرة كصكت الذات 
الحميمة، تغكص الركاية في أعماؽ الكعي الباطني 
لمبطمة مريـ، كمنو تقرأ الكاقع الجديد، كترصد حركتو 

لـ يعد العالـ منظكرا إليو مف أفؽ . كتناقضاتو
إيديكلكجي جاىػز، كمف نسؽ فكرم معطى سمفا، بؿ 

كة الذات، حيث أضحى مرصكدا مف خبلؿ حر 
 .تتياكم المطمقات كاألنساؽ األيديكلكجية المغمقة

إف إعادة إحبلؿ الذات بكعييا الخاص، 
كبتجاربيا النفسية العميقة إنما ىك تحرير لمخطاب 
الركائي مف دكغمائية الكاقعية الفجة، كمف ثـ فيك 
مممح أساس مف مبلمح التجريب، كاف رشيد بكجدرة 

كصو المختمفة الفرنسية قد كٌرسو قبؿ ذلؾ في نص
ليميات امرأة " ك" التفكؾ " ك" التطميؽ " كالعربية مثؿ 

 " .. برؽ 
لقد أضحت الذات الركائية مكصكفة في عزلتيا 
كانيياراتيا كأحبلميا المجيضة، لـ تعد حاممة أحبلـ 
الجماعة  بشعاراتيا اإليديكلكجية أك منظكمتيا 

حقبة األخبلقية الجاىزة كما كاف األمر في ال
باتت الذات فريسة القمؽ كالشككؾ، تبلحقيا . الكاقعية

األسئمة الشائكة  كاألكىاـ المستبدة، كما ىك األمر 
" سيدة المقاـ"ك" كريماتكريـك" لدل بعض شخصيات 

خرائط لشيكة " لحميدة عياشي ك" ىكس " لكاسيني، ك
 .لبشير مفتي" الميؿ 

رية كميما يكف مف أمر، فقد أفرزت األزمة الجزائ
األخيرة خطابا جديدا لدل الركاد أنفسيـ، قبؿ أف 

متأثرا -يستقيـ لدل الجيؿ األخير، فالطاىر كطار 
انخرط في ممارسة ركائية  -بعمؽ التحكالت التاريخية

، "تجربة في العشؽ " جديدة، بدأت ربما بركاية 
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حيث شرع في مغادرة قبلع األحادية اإليديكلكجية، 
ة، كبمغة أكثر شعرية، تجمت متسمحا برؤيا أقؿ كثكقي

تكسير عمكدية السرد، كتشكيش دكاليب » في 
الزمف، بؿ كتعطيميا أحيانا، بطريقة مجازية يتعانؽ 
مف خبلليا األسطكرم بالتاريخي، بالعقيدم 
السياسي، بالحممي، باإلشاعات كاالفتراءات 

أفقا " تجربة في العشؽ " تشٌرع . (19)«...كاألكاذيب 
جربة كطار، إنيا تجربة غير معيكد في ت

الثمانينيات، حيث االىتزازات العميقة كاألسئمة الممحة 
المصكبة تجاه الكعي كالتاريخ ككافة االختيارات 

تقرأ الركاية الكاقع انطبلقا مف اليكاجس . االجتماعية
 . كالفكضى كالتشكيش التي مست البنية السردية

الشمعة " ربة مع ركاية كتتعمؽ ىذه التج
التي يمكف عدىا ركاية األزمة بامتياز، " ليزكالدىا

فييا يصؿ الكعي الركائي عند كطار إلى درجة كبيرة 
مف التحرر مف دكغمائيات الحقبة الكاقعية، فإذ 
يؤسس نصو عمى تناقضات المعطيات الجديدة 
كعنؼ المرحمة التاريخية، مستحضرا شخصيات 

ج كاقعية، فإنو يشرع في تفكيؾ نسؽ الكتابة التي در 
عمييا، بدءا بتشكيش الزمف، أك ما يسميو زمف أىؿ 
الكيؼ، منفتحا عمى الذاكرة كالمكنكلكج كتعدد 

كعمكما ... األصكات كاستحضار الرمكز التراثية 
لـ يعد الخطاب الركائي يتقيد بالتسمسؿ التاريخي »

لؤلحداث، بؿ صار تكسير البناء الخطي سمة مف 
ائؿ مف جربكا سمات التجديد، كقد كاف كطار مف أك 

، بعد أف عرفتو (20)«ذلؾ بالعربية في الجزائر 
تجارب ركائية بالمغة الفرنسية السيما عند كاتب 

 ... كنصكص بكجدرة كمالؾ حداد" نجمة "ياسيف في 
لقد تأسست كثير مف النصكص الركائية الجزائرية 
الكاقعية عمى بنية سردية متماسكة، قكاميا نسؽ 

نية عكست منظكمة زمني متطكر بانتظاـ، ب
سكسيكلكجية مستقرة إلى حد ما، كلكف األىـ مف 

 ، ذلؾ أنيا عبرت عف مكقؼ أديكلكجي محسـك
ىناؾ عبلقة بيف الزمنية «   كانطبلقا مف أف

السردية، أك التشكيؿ السردم لمزمف، كرؤية الكاتب، 
فقد   .(21)»كبيف ىذه الرؤية كفمسفة الكاتب لمزمف 

بدت كثير مف النصكص الجديدة مرتينة ببنية سردية 
متشظية، كمنطؽ زمني مشكش، يعكس ارتباكات 
المرحمة التاريخية كعمؽ القمؽ الفكرم كاإلديكلكجي 

 . لمنخب الجزائرية
لكاسيني تقكـ " كريماتكريـك " كىكذا نرل ركاية 

الفنانة " مي " عمى تتابع مذكرات كيكميات البطمة 
نية، كتتأسس فصكؿ ركاية عمارة لخكص الفمسطي

عمى أحد " كيؼ ترضع مف الذئبة دكف أف تعضؾ "
يتشكؿ مف مجمكعة " عكاء " ، كؿ "عكاء " عشر 

كتنبني ركاية . مذكرات كيكميات متداخمة زمنيا
لحميدة عياشي عمى نظاـ الككالج الذم " ىكس "

يجمع بيف اليكميات كالمذكرات كالرسائؿ المتبادلة، 
شكمو ىذا النظاـ مف دالالت الجمع بيف بما ي

المتنافرات، كىك ما أضحى سمة في ىدا الخطاب 
الجديد، حيث يحضر التيجيف، كتتعدد األصكات، 
كيضطرب النظاـ الزمني التعاقبي، مما يفضي إلى 

 .تشتت الحقيقة كتبعثر المعنى
كيقابؿ عنؼ التحكؿ االجتماعي كالسياسي كعمؽ 

نؼ عمى مستكل لغة الخطاب االىتزازات التاريخية ع
" ىكس:" الركائي، كأف يفتتح  حميدة عياشي ركايتو

صخب مدنس مرتطـ متبلطـ ىذا الصخب » : ىكذا
الرخك في الرأس في القمب في عيكف ساعتي الميتو 
المسككف بانتحارات شرخة، ضاجة كىادرة في 
ارتطامو ك تبلطمو ال يشبو ىذا الصخب غيرىا، أم 

طكفانيا المسجى في  نعـ غير مسات جنكف
 (22)«...صناديؽ حكايات مفكية معسجدة، مؤسطرة

لغة ىادرة، عنيفة كصاخبة تستحيؿ معادال لعنؼ 
 .سياسي كاجتماعي طبع ىذه المرحمة التاريخية
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أنتج الكاقع االجتماعي الجديد بتناقضاتو الكبرل 
خطابا ركائيا نسائيا، ىك أحد مرتكزات التجريب في 

فمف أحبلـ مستغانمي إلى فضيمة  الركاية الجديدة،
الفاركؽ إلى غيرىما، يقترف التمرد عمى المعكقات 
االجتماعية كالمنظكمة القيمية كسمطة الذككرة، 

كىكذا غدت . برفض الخطاب السردم التقميدم
بكصفيا  patriarcaleمكاجية المنظكمة األبكية 

مخزكنا تاريخيا عميقا متجميا في مستكيات الثقافة 
. أداة لتغيير أدكات الكتابة الركائية كأنماطياكالكعي 

مستميمة تجربة -فقد استطاعت أحبلـ مستغانمي 
أف تؤسس نصا جديدا قكامو األساس  -مالؾ حداد

تماىي الشعرم بالسردم، بصكرة انيارت فييا 
الحكاجز األدبية بيف الشعر كالركاية، منفتحة عمى 

 . تقنيات أخرل مثؿ السينما كالمكسيقى كالرسـ
لـ يكف لمكتابة النسائية الجزائرية تراث طكيؿ، بؿ 
األحرل أنيا عرفت النكر مع التحكؿ السكسيكثقافي 
منذ الثمانينيات، كلذلؾ تماىى عنؼ الرفض 
االجتماعي مع عنؼ الخطاب، كبمغ أقصاه في 

نبلحظ جرأة »  نصكص فضيمة الفاركؽ، حيث 
كبيرة في خكض الحديث عف مغامرة الجنس بطريقة 

يحضر . في كثير مف األحياف (23)«مبتذلة كسافرة 
الرفض عند مستغانمي في صكرة أكثر جمالية، 
متماىيا مع شعرية متعالية، كتعاط إبداعي مع الزمف 
كالشخصية كالمغة، كىذا ىك مفرؽ خطابيا عف كثير 

فكضى " ممف سمككا نيج االحتجاج النسكم، ففي 
كاتبة عميؾ  كألنؾ» :مثبل يرد ىذا المقطع" الحكاس 

أك تنتحرم، لقد تحكلنا في بضعة .. أف تصمتي 
إلى ... أسابيع مف أمة كانت تممؾ ترسانة نككية 

. كأنت تكتبيف.. أمة لـ يترككا ليا سكل السكاكيف 
كتحكلنا مف أمة تممؾ أكبر احتياطي مالي في 
العالـ، إلى قبائؿ متسكلة في المحافؿ الدكلية، كأنت 

فة إلى ىذه الشعرية المتعالية، ، فإضا(24)«تكتبيػف 

يتعانؽ الرفض األنثكم عند مستغانمي مع أشكاؿ 
الرفض االجتماعي كالتاريخي كالحضارم، كيكتسي 
بعدا شمكليا كككنيا، كىك بذلؾ أقرب إلى خطاب 
غادة السماف، حيث تتداخؿ ىذه اآلفاؽ بصكرة 

 . الفتة
انتيينا إلى أف تناقضات األزمة الجزائرية كعمؽ 

قمة االجتماعية التي ىزت أسس الكعي كالمجتمع، الن
قد أعادت أسئمة الذات كالكاقع كالتراث كاليكية، بدأ 
الخطاب الركائي الجديد يتسرب عبر مسالؾ الشؾ 

كمف ىنا نزعت بعض النصكص إلى محاكرة . كالقمؽ
عادة قراءتو بعيدا عف المركزيات  التاريخ، كا 

ذا كاف ىذا . كالخطابات المتداكلة النيج ليس كا 
بالجديد، بالنظر إلى حضكره في نصكص سابقة 

لكاسيني " نكار المكز " لكطار   ك" عرس بغؿ " مثؿ 
فإنو غدا معمما أساسا في الكتابة األخيرة، مثؿ ... 

، ىذه الركاية "كتاب األمير " ك" الشمعة كالدىاليز "
تحاكر الكاقع بأقطابو كمككناتو المتعددة » التي 

. عالقة كالمتصارعة، كلكف بقناع التاريخكخطاباتو المت
كالحكار الذم تنجزه ىذه الركاية قكامو السؤاؿ كالشؾ 
في كفاية كؿ األجكبة، كليس اليقيف كاإلدعاء 

يصكغ الخطاب الركائي . (25)«بامتبلؾ الحقيقة 
أسئمتو الحيرل مفتكا التاريخ الذم ىك رأسماؿ رمزم 

Capital Symbolique مرهمف أيدم قكل تستث .
كلكف األىـ مف ذلؾ ىك أف النص يقكض تمؾ 
النزعة الكثكقية السائدة، كيؤسس بديبل قمقا كغير 

 . مستقر
مف ىنا سينفتح النص الجديد عمى أسئمة اليكية 
بكعي بخر كأفؽ مختمؼ، ففي ظؿ انييار األفكار 
الكبرل، كتراجع االيدكلكجيا الخبلصية، كسمسمة 

ماعية، لـ يعد تصكر االىتزازات االقتصادية كاالجت
مشكمة اليكية قائما في بعدىا المثالي الصافي، 
اليكية ىي التعدد كاالختبلؼ كالتنكع، اليكية ال تركف 
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إلى الثبات كالمطمؽ، بؿ ىي في سيركرة كانفتاح 
 . مستمريف

لقد تراجعت االيديكلكجيا الثكرية، كانكشؼ زيؼ 
عقيدة الخبلص السياسي، كتياكت كثير مف 

ك القبلع، مما شجع ثمة مف الركائييف عمى الحصكف 
اقتحاـ أسكار المحـر كاليامشي كالمقصي كما 
استبعدتو الخطابات الرسمية، يجكس بعضيـ خبلؿ 
تاريخ كطني مشكش ك معتـ، أك أراد لو حراس 

 .الذاكرة ك أكصياء الجماعة الكطنية أف يككف كذلؾ
" األمير " كعمى ىذا األساس، تتعقب ركاية 

التاريخ الجزائرم، تكاجو الخطاب الرسمي،  مضمرات
كتسعى إلى الكشؼ عف ثغراتو كتناقضاتو كالمسككت 

كيستحضر أميف الزاكم تاريخ الكجكد الييكدم . عنو
في الجزائر عازفا عمى كتر التسامح الديني كمعاداة 

كحكار الحضارات  Antisémitismeالسامية 
كالنزعة اإلنسانية، مشيرا إلى إسياـ الييكد في إغناء 
الثقافة الجزائرية كمكاجية فرنسا الككلكنيالية، متكقفا 
عند محطات التعايش الخصب، كأف تشير إحدل 

في قسنطينة، لـ يكف » شخصيات الركاية إلى أنو 
الشيخ ابف باديس : سكل عف شيخيفالناس يتحدثكف 

كريمكف ىذا ىك أحد أقطاب  ،(26)«مكف الشيخ ريك 
. المكسيقى األندلسية التي برع فييا ييكد الجزائر

كفي السياؽ نفسو يعكد كاسيني إلى ما تعرض لو 
الييكد في الحقبة النازية، حيث تصرخ إحدل 

لقد أحرؽ أصدقاؤؾ النازيكف كأحباب » :الشخصيات
نيـ إيفا مكىمر، ييكدا أبرياء، كأباد المبلييف فقط أل

 .(27)«ييكد ىؿ تتصكر ىكؿ الفاجعة 

كميما تكف أىداؼ ىذا التكجو الجديد في بعض 
النصكص الركائية، فإنو يكشؼ عف نزكع إلى 
تقكيض منظكمة الحجر بآلياتيا السياسية 
عادة قراءة التاريخ الكطني، بتعرية  كاإليديكلكجية، كا 
مناطقو المعتمة كالكشؼ عف مضمراتو كىكامشو، 

 .أساس مف مبلمح ىذا الخطاب الجديدكىك مممح 
عمى –ىكذا بدت لنا التجارب الركائية الجديدة 

سميمة نسؽ سكسيكثقافي، تكٌرس بفعؿ  –تنكعيا
تحكالت اجتماعية عميقة، مست الكعي كالييكؿ 
السكسيكلكجي معا، فكانت استجابة ليذه الحركة 
التاريخية كما أفرزتو مف تصكرات كأذكاؽ جمالية، 

مرتبطا باختبلؼ الحساسية   «ىا إذفككاف بركز 
كالطريقة " الرؤيا الجديدة لمعالـ " الفنية المقترنة بتكلد 
كاألىـ في ذلؾ أف ىذه . (28)«الجديدة في التعبير 

التجارب انبنت عمى أساس نزعة تقكيضية، حيث 
نحت إلى تفكيؾ مقكلة المطمؽ اإليديكلكجي كالركائي 

بتة في أشكاليا كالديني، ككاجيت المركزيات الثا
الفكريػة كالذككرية، كعادت إلى التاريخ لتعيد إنتاجو 
مف جديد، كأعمت مف سمطة الذات كالذاكرة، كاحتفت 
باليكية المختمفة كالمتعددة، فكأنيا استعادت الطابع 
الركائي الذم غيب في الحقبة السابقة بدافع ىيمنة 

كال . يةاألحادية اإليديكلكجية كالكثكقية الفكرية كالركائ
فركاية العمؿ الركائي، إف صح القكؿ، أثر » عجب 

النزياح لغة الفرديات الركائية عف كؿ مرجع لغكم 
 . (29)»كحيد كأثر لفرديات مختمفة 
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 التأويل عند المفسرين القدامى
 عمار قرفي

 قسم المغة العربية وآدابيا
 عنابة –جامعة باجي مختار 

 
  ممخص

إف حركة التأكيؿ مظير مف مظاىر النشاط الذىني كالعقمي الذم عرؼ في الثقافة العربية اإلسبلمية في عصر الترجمة كالنقؿ كازدىار 
ككانت المعتزلة أكثر . التأكيؿ نشاطا كقت ازدىار العمكـ المغكية، إذ تعد المغة المرجع األساس لكؿ عممية تأكيمية  كازداد .الفمسفة 

كلقد برع عمماء المعتزلة . الفرؽ اإلسبلمية اشتغاال بعمـك المغة كالمنطؽ كالفمسفة، فقد ازدىر التأكيؿ لدييـ، كفي أحضانيـ نما كترعرع 
مظيرا مف مظاىر الصراع اإليديكلكجي عمى مر العصكر اإلسبلمية،  التأكيؿ يعدٌ  .رعكا في عمـك المغة األخرلفي ىذا المجاؿ كما ب

عادة إحيائو في الثقافة اإلسبلمية العربية في العصر الحديث، حيث إف الفكر اإلسبلمي  عمى إبرازكلذلؾ ركزت  أىمية التأكيؿ كا 
 .يتعرض لحممة شرسة مف الفكر المعادم بصفة عامة 

 
 . لةز المعت ،الفرق اإلسالمية ،الفمسفة ،التأويل ،القرآن الكريم:  اتيحالكممات المف

 
 
 

Résumé  
 L’interprétation est devenue plus active du temps de la prospérité des sciences du langage, car la 

langue est la référence de base pour tout le processus de l’interprétation. Les Mo’tazilats 

(isolationnistes) étaient l’équipe islamique qui, par exellence, s’intéressait le plus aux sciences du 

langage, à la logique et à la philosophie. Cependant l’interprétation n’est pas un acte objectif, elle 

devient une arme  idéologique au cours des époques islamiques; c’est pourquoi nous avons  mis 

l’accent, dans cet article, sur l’importance de l’interprétation et la revitalisation de la culture arabo-

islamique à l’époque moderne, où la pensée islamique est exposée à une interprétation décadente.  
 

Mots clés : Coran, interprétation, philosophie, groupes islamiques, mo’tazilats (isolationnistes). 
 
 
 
 
 

Abstract 
The movement of the interpretation is the manifestation of the known Islamic culture in the era of 

translation and prosperity of philosophy. The interpretation has become more active time of prosperity 

of linguistics, because language is the basic reference for the process of interpretation. While 

Mo'tazilats ( isolationists ) was  the Islamic team who cared the most for language sciences, logic and 

philosophy. The interpretation has thrived on their hands and grew. The mo'tazilis scientists have 

excelled in this field, as they also excelled in the language sciences. The interpretation is a 

manifestation of the ideological struggle in the Islamic times, this is why we have emphasized in this 

article on the importance of interpretation and revitalization of the Arab-Islamic culture in modern 

times, where Islamic thought is exposed to an aggressive campaign of anti -Islamic thoughts in 

general.  

 

Keywords : Quran, interpretation, philosophy, Islamic groups, mo'tazilats (isolationists). 
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 :  مقدمة
ال تطمح ىذه الدراسة إلى رصد حركة التطكر 
التاريخي لعمميتي التفسير كالتأكيؿ كال تيدؼ أيضا 

مبلحقة عكامؿ نشأتيما كتراكميما عمى مر إلى 
العصكر اإلسبلمية عمى مكضكع التأكيؿ باعتباره 
ثمرة كعي اإلنساف المسمـ عمى مر التاريخ الذم 
ظيرت فيو تمؾ السمسمة الضخمة مف االجتيادات 
التي تحاكؿ فيـ كبلـ ا تعالى كتقمو مف إطار 
 الكحي اإلليي المقدس إلى المفيـك اإلنساني في

 .إطار أفكار كمعاف تتصؿ بحيمة اإلنساف ككاقعو 
إف كجيتي في ىذه الدراسة ىي البحث عف 
طبيعة التأكيؿ كمكضعو كمنيجو، ككيؼ قدـ حقيقة 
معاني القربف الكريـ كمقاصده في إطار مشركع يريد 

 .ىذا النص المنزؿ مف ا سبحانو كتعالى 
ذا كاف مكضكع التأكيؿ ىك ألفاظ القربف الكر  يـ، كا 
 ،(1)مف حيث البحث عف معانيو ، كما يستنبط منو 

فإنو يمزمني بالتركيز عمى الجانب المغكم، كالتقيد 
بأنظار المفسريف كالمؤكليف في ألفاظ القربف الكريـ 
كأساليبو كبيانو كببلغتو في الكناية كاالستعارة كما 
إلى ذلؾ مف قضايا المغة كظفكىا في أثناء تحميبلتيـ 

ـ مف أجؿ بناء فيـ كتقديـ ثقافة كاعية كاستنباطاتي
تمكف المسمـ القارئ لمقربف الكريـ مف إدراؾ ما 
يحممو الخطاب اإلليي مف دالالت عميقة كرسالة 
مكجية، ىدفيا إخضاع اإلنساف إلى سمطة ا 

 .سبحانو كتعالى في كؿ أحكالو 
إف التأكيؿ كالتفسير يعداف كجياف لمشركع معٌد 

ف قاعدة أساسية قكاميا اتساـ لمفيـ، يتطابقاف م
القربف الكريـ بقابمية التفيـ في كؿ العصكر، كبقابمية 
الخضكع لمقركئية جديدة تضيفيا المعرفة المتسعة 

 .في كؿ طكر مف أطكار تقدميا 
كلك أف لمقربف الكريـ مجاال كاحدا لمفيـ، كنمطا 
كاحدا في طرائؽ االستنباط، كمقركئية كاحدة تتقيد 

األلفاظ، كتنحصر في حدكدىا األفكار  فييا معاني
كالمفاىيـ، كتعقؿ في عقاليا العبارات كالجمؿ، لكاف 

أكؿ مف  -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا 
يتصدل لمشركع فيـ كتاب ا تعالى، كلكاف ىك 
أكؿ مف يقـك بمباشرة ىذه العممية، فيفسر بنفسو 

يف في كتاب ا كيحٌؿ اإلشكاالت القائمة بيف المسمم
قضايا القربف الكريـ التي ال تزاؿ عالقة إلى يـك 
الناس ىذا، كلكاف بذلؾ عافاىـ مف شر االختبلؼ 
الذم دٌب في أكصاليـ، بسبب اختبلفيـ في فيـ 

 .بعض معاني القربف الكريـ 
كفي ىذا المعنى يقكؿ اإلماـ محمد متكلي 

كلك أف القربف مف الممكف أف يفسر » : الشعراكم 
أكلى بتفسيره، ألنو عميو نزؿ، ( ص)لكاف الرسكؿ 

كبو انفعؿ، كلو بمغ كبع عمـ كعمؿ، كلو ظيرت 
اكتفى بأف يبيف لمناس ( ص)معجزاتو، كلكف الرسكؿ 

ـ أحكاـ عمى قدر حاجاتيـ مف العبادة، التي تبيف لي
أما األسرار المكتنزة )...( التكميؼ في القربف الكريـ 

( ص)في القربف حكؿ الكجكد، فقد اكتفى رسكؿ ا 
بما عمـ منيا، ألنيا بمقياس العقؿ في ذلؾ الكقت 
كلـ تكف العقكؿ تستطيع أف تتقبميا ككاف طرح ىذه 
المكضكعات سيثير جدال يفسد قضية الديف، 

حكؿ قضايا لف يصمكا فييا كيصرؼ الناس إلى جدؿ 
 . (2)« إلى شيء 

لى مثؿ ىذا أشار مصطفى صادؽ الرافعي  كا 
قبض كلـ ( ص)كقد ثبت أف رسكؿ ا » : بقكلو 

( ص)إذ لك أراد )...( يفسر القربف إال قميبل جدا ، 
فسره لمعرب بما يحتممو زمنيـ كتطيقو أفياميـ، لجمد 

ر بآالتيا القربف جمكدا تيدمو عميو األزمنة كالعصك 
نص قاطع، ( ص)ككسائميا، فإف كبلـ رسكؿ ا 

خ اإلنسانية يفسر كتاب كلكنو ترؾ تاري
 .(3)«اإلنسانية
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كقد ذكر ابف عاشكر أيضا أف ما نقؿ عف النبي 
مف بياف المراد مف بعض بم القربف في ( ص)

 .مكاضع اإلشكاؿ كاإلجماؿ، كذلؾ شيء قميؿ 
سكؿ ا قاؿ ابف عطية عف عائشة، كما كاف ر 

يفسر مف القربف إال بيات معدكدة، عممو إياىف 
 . (4)جبريؿ 

لـ يفسر ( ص)كمف ىذا المنطمؽ، كىك أف النبي 
القربف الكريـ، بؿ تركو لمزمف يفسره كؿٌّ بعمكمو 
كأفكاره كثقافتو، يمكنني أف أجد مجمكعة مف األفكار 
تتعمؽ بالطرائؽ المبلئمة التي ينبغي سمككيا في 

كمف . المشركع الضخـ، مشركع الفيـ  إنجاز ىذا
 :تمؾ األفكار التي أراىا ميمة في ىذه الدراسة 

 .تقكيـ التفسيرات القديمة  - 1
 .اقتراح مناىج جديدة لمتفسير  - 2
حياؤه  - 3  .إثارة العمؿ التأكيمي كا 
ىؿ التفسير منيج ثبكتي ل يخرج عف اتباعية  - 4

 السمؼ ؟
 ة البينة في القربف ؟ ىؿ التأكيؿ تعتيـ لمحقيق - 5
 .التأكيؿ بيف سمطة العقؿ كسيادة التراث  - 6
التجربة التأكيمية كحركة التفسير بيف الماضي  - 7

 .كالحاضر 
 .التأكيؿ كالبحث عف أبعاد النص  - 8
 .المناىج المغكية كحصار معاني النص القربني - 9

 .المناىج المغكية كتجربة المنتج كالمتمقي  - 10
األفكار الميمة التي تدكر في فمكيا  ىذه بعض

الدراسة، كالتي ستعتمد بشكؿ مركز عمى التطبيقات 
المكضكعية في كتب التفسير، كما يمكف مبلحظتو 
ىنا أف ىناؾ منطمقات أساسية كجيتنا نجمميا فيما 

 :يمي 
 
 

إعادة مناقشة أولى المسممات في ىذا  -أوال 
 :المشروع 

إنو مشركع فيـ كبلـ ا تعالى، إنو التفرقة بيف 
مفيكمي التفسير كالتأكيؿ، إعادة النظر في تفضيؿ 
التفسير عمى التأكيؿ كما ىك شائع في فكرنا 

فكثيرا ما نظرت األجياؿ . اإلسبلمي ماضيا كحاضرا 
لى التأكيؿ بعيف الريبة،  إلى التفسير بعيف الرضا، كا 

 . براءة في المكضكعية كاتيمتو بااللتكاء كعدـ ال
إف دراستي ستنطمؽ مف تغيير ىذه المعادلة، 
فتعطي األىمية كالمصداقية لمتأكيؿ، ألف التفسير ال 
يتجاكز إطار كاقعو التاريخي كىمـك عصره، كيتبنى 
مكقؼ معاصرم النص في إطار معطيات المغة 

ككما ىك » . التاريخية عصر نزكؿ القربف الكريـ 
صالح لكؿ مكاف كزماف، ألنو  -القربف  -معمـك 

يحتكم عمى حقائؽ الكجكد كالحياة، كيعد جماعا 
لممعرفة الكمية، ىذا ما يتناقض تماما مع القكؿ 
بضركرة اعتماد المفسر عمى المأثكرات المركية عف 
الجيؿ األكؿ أك الجيؿ الثاني عمى األكثر، كالكقكؼ 

 . (5)« عند تفسيرىـ كفيميـ لمنص 
كلقد أثار التأكيؿ إشكاالت كجكدية كمعرفية كثيرة 
عندما حاكؿ ربط النص القربني بمنتجات المعرفة 
دخاؿ ىذه العناصر بكصفيا  ، كا  كالثقافة كالعمـك
كسائؿ قكية كفعالة في الكصكؿ إلى حقائؽ النص 
الذم تأسس عمى بناء عممي كمعرفي كبرىاف عقمي، 

 . (6)منذ اآلية األكلى التي نزلت منو 
نني أتفؽ تماما مع الباحث نصر حامد أبك زيد  كا 
حينما رأل أف ىذه اإلشكاالت يمكف أف تفتح لنا بفاقا 
ثرية كمتنكعة، كما يمكف أف تضيء لنا كثيرا مف 
الجكانب التي ما زالت مجيكلة في التراث 

إف اإلشكالية الرئيسية في الفكر . (7)اإلسبلمي
تأكيؿ ببل اإلسبلمي كانت كما تزاؿ إشكالية ال
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، كيؼ ال كالعقؿ العربي اإلسبلمي عقؿ (8)منازع
 . (8)تأكيمي بامتياز 

كفي الحقيقة إف ظاىرة التأكيؿ مف الظكاىر التي 
ليا أىمية في التاريخ اإلسبلمي كمو، سكاء في فيـ 
القربف الكريـ، أك في الفقو، أك في عمـ الكبلـ، أك 

ه العمـك ذلؾ أف ىذ. في الفمسفة، أك في عمـك المغة 
كميا ترتبط في مكضكعيا بالداللة األسمكبية كمعاني 
ألفاظ النص القربني، كلقد انتيجت ىذه العمـك جميعا 
طريقة كاحدة لتقرير نتائجيا، كىب محاكلة الكصكؿ 
. إلى الغاية القصكل مف النص المقركء كالمؤكؿ 

مف مقاـ  -كغيرم   -كمف أجؿ ىذا ، فإني رفعت 
ياه المشركع األنسب لمفكر اإلسبلمي التأكيؿ، معتبرا إ

 .في العصر الحديث مف أجؿ فيـ كتاب ا تعالى 
 : إقناعية التأويل –ثانيا 

إف الحركة التأكيمية في اإلسبلـ بدأت مع بركز 
نشاط المذاىب الكبلمية كالعقدية، ككانت الغية مف 
التأكيؿ عند أصحاب ىذه المذاىب منح المصداقية 

صبكا لمدفاع عنيا، ألنيـ لما اختاركا لؤلفكار التي انت
طريؽ الدليؿ العقمي، كىك كسيمة إقناعية، احتاجكا 
إلى تأكيؿ األلفاظ بما يسمح بو مجاؿ استخداميا، 
حتى تتكافؽ مع األدلة العقمية التي افترضكىا حقيقة 
صادقة يجب أف تساؽ إلييا القرائف المشابية في 

كمف ثمة صار  .القربف الكريـ، كلك بطريؽ التأكيؿ 
التأكيؿ ضركرة حتمية مف حتميات الدفاع عف الديف 
كالعقيدة كالمذىب، لتحقيؽ المصداقية كاليقيف لؤلفكار 

 .المعتمدة لدل ىذا المذىب أك ذاؾ 
كقد انعطؼ التأكيؿ ىنا منعطفا ىائبل نقؿ 
التفكير اإلسبلمي مف إطاره البدكم، الذم يقـك عمى 

كىي سميقة عربية فطرية، السماع كالركاية كالتمقيف، 
إلى اإلطار التجريدم العقبلني، بعد دخكؿ اإلسبلـ 
إلى ببلد العراؽ كفارس، حيث الحضارات العريقة 
، التي أصبح ليا  المشبعة بالفكر كالفمسفة كالعمـك

بثار مممكسة في التفكير اإلسبلمي كالمنيج 
 .اإلسبلمي في كؿ العمـك كالفنكف 
الفترة بثار كاضحة في كقد كاف لمترجمة في تمؾ 

عمـك الفقو كالتفسير كالكبلـ، فظير ذلؾ جميا في 
مدرسة الفقو الحنفي، كعمـ الكبلـ المعتزلي، كعمـ 

 .التفسير بالرأم ، كعممي النحك كالببلغة
 : فيم الخطاب وتجربة المتمقي -ثالثا 

إف كجكد نص ذم كياف ديني أك أدبي أك فمسفي 
منتج ىذا النص أك ىك في الحقيقة خبلصة تجربة 

الخطاب، أما التأكيؿ فيك التجربة القائمة بذات قارئ 
كليس . ذاؾ الخطاب، أك بمعنى بخر تجربة المتمقي 

شرطا أف تتفؽ تجربة المؤكؿ في أثناء تحميمو أم 
خطاب مع تجربة المنتج أك المتكمـ، كىذا ما بجعؿ 
التأكيؿ إعادة إنتاج تجربة المتكمـ إنتاجا بخر جديدا 

 .ابعا مف خبلصة فيـ المتمقي الذم ىك المؤكؿ ن
فالذم يحدد الفيـ الحقيقي لمقاصد النص ىك 
المتكمـ نفسو، كفي حالة غيابو يحاكؿ المتمقي أف 
يصؿ إلى تمؾ المقاصد كفؽ دالالت لغكية كضكابط 

 .سياقية تيديو إلى نكايا المتكمـ مف إرساؿ الخطاب 
ذا كاف النص القربني صادرا مف ا  تعالى، كا 

كالقربف ىك رسالتو التي خاطب ،  كا ىك الذم أنزلو
بيا مجمكعات عديدة كمستكيات متفاكتة كأجياال 
متباعدة في الزمف كفي مستكل اإلدراؾ كالفيـ، 
كالقدرة عمى اكتشاؼ الحقائؽ، فبل شؾ أف ىذه 
الرسالة تنطكم عمى مستكيات عدة مف الفيـ، 

ف ا تعالى يعمـ كدرجات متفاكتة مف اإلدراؾ، أل
جميع مستكيات البشر، كدرجات تفاكتيـ عمى مر 
األجياؿ في مستقبؿ الزماف، كلذلؾ راعى مستكيات 
المتمقيف، فأنزلو بمستكيات مف الفيـ بتفاعؿ معيا 

 .كؿ أبناء العصكر كالحضارات البلحقة 
كلذلؾ كاف القربف الكريـ كالبحر الذم ال ينضب، 

ى حد تعبير المستشرؽ كالنير الدائـ الحركة عم
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ف ا .  Vertigoff Chillon (10)فريتجكؼ شيكف  كا 
، كفي ىذا اإليجاز احتكاء (11)تعالى يتكمـ بإيجاز 

لكؿ حقائؽ الكجكد كاإلنساف، التي ىي مكضكع 
كعمى ىذا األساس، . التأكيؿ كمحؿ نظر المؤكليف 

فإف النص القربني ىك مصدر إنتاج مفاىيـ متفاكتة 
تجعؿ أصحاب االختصاصات المتنكعة األبعاد، 

﴿ خيٍذ ًمٍف : يتفاعمكف معيا، فقكلو تعالى مثبل 
ـٍ ًبيىا ﴾  تيطىي ريىي ـٍ كى ك يًي دىقىةن تيزى ـٍ صى أىٍمكىاًلًي
، يمكف (12)

 :تحميميا بأبعاد مختمفة 
الجانب التربكم كالخمقي مف )البعد النفسي  - 1

 ( .الزكاة
افؿ كالتعاكف مظير التك)البعد االجتماعي  - 2

 (.االجتماعي
 (.القضاء عمى الفقر)البعد االقتصادم  - 3
 (.إقامة العدؿ كاألمف في الببلد)البعد السياسي  - 4
البعد األدبي كالفني، حيث إف ىذه اآلية مف  - 5

جكامع الكمـ، جمعت في ألفاظ قميمة أبعادا كثيرة، 
 .كمعادف كثيرة

قـك بيا فيذه اآلية إذف منطمؽ دراسات عديدة ي
مختصكف، كباحث االقتصاد، كالسياسة، كعمماء 
النفس، ككذلؾ التربكيكف، ذلؾ أف ا تعالى منزؿ 
ىذا الخطاب عميـ بالنفس البشرية، كيعمـ كؿ 

كلذلؾ أنزؿ . المستكيات التي ستؤكؿ إلى حضاراتيـ 
القربف الكريـ بيذا التركيب، كىك تضخـ المعنى 

ىذا إعطاء فرصة كفي . كتكاثفو في قميؿ المفظ 
لمعقؿ البشرم يخكض غمار التأكيؿ، حتى يستخرج 
مف بم القربف ما يكتنزه مف الدالئؿ النفسية 
. كاالجتماعية كالتربكية كاالقتصادية في بف كاحد 

كىذا االكتناز في حد ذاتو ىك مف أكبر دكاعي 
التأكيؿ ف الذم يجعؿ النص القربني رىيف تجربة 

 .حضاراتو  اإلنساف ، في جميع أطكار
 

 :فيم القرآن مشروع لم يكتمل  -رابعا 
إف الغاية القصكل مف إحياء الحركة التأكيمية ىي 
إقرار مبدأ ثابت كراسخ يتمخص في أف فيـ النص 
القربني مشركع لـ يكتمؿ، ذلؾ أنو لـ يأت بأفكار 
تفصيمية تعالج كؿ الجزئيات المتصمة بالحياة 
نما جاء برؤية شاممة، ككعي مطمؽ،  كالنظاـ، كا 

يا في أشكاؿ يحتاجاف إلى الصرامة التكتيكية لتفتيت
كذلؾ أمر . مجزأة مف السمكؾ كأنماط مف الفكر 

تركو ا لئلنساف نفسو يستنبطو بطريؽ النظر 
عماؿ العقؿ، كقد كصؼ ا عز كجؿ  كاالجتياد كا 
ىذه العممية بالتدبر كالتأمؿ، كىما كاجباف عمى 
المسمـ الذم يتعاطى فيـ القربف الكريـ كتبلكتو 

كفى القيٍربفى : ه كالتعبد بو، فقاؿ جؿ ثناؤ  ﴿ أىفىبلى يىتىدىب ري
مىى قيميكبو أىٍقفىالييىا﴾  ـٍ عى أى
: ، كقاؿ عز كجؿ  (13)

لىقىٍد يىس ٍرنىا القيٍربفى ًلمذ ٍكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميد ًكر﴾  ﴿كى
(14) . 

فالقربف الكريـ ميسر لمفيـ، سيؿ عمى المتدبريف 
تيا كالمتأمميف، فيك إجالة الفكر في معانيو التي أقام

األلفاظ، كنسجت خيكطيا العبارات، كمف ىنا صارت 
لغتو كجممو كتراكيبو مستكدعا لممعاني التي ترؾ ا 
لمعقؿ البحث عنيا كالتأليؼ بينيا، ثـ إنتاجيا في 

 .أنساؽ متكاممة كمنسجمة 
فالتدبر في القربف الكريـ ىك إعادة قراءة النص 
ة اإلليي المقدس في إطار منظكمة إنسانية مصكغ

في مدكنة لغكية فائقة البراعة في ترتيب المعاني، 
كتقصي أجكد األلفاظ ليا، كاختيار األنسب منيا في 
مقابمة كؿ معنى كضعت لو، كىك ما جعؿ عممية 
القراءة في حد ذاتيا صعبة كمعقدة، ألف القارئ 
القاصد لمفيـ يمزمو أف يقسـ زمف القراءة إلى مراحؿ 

المعنى، كأجزاء تشتمؿ أجزاء منيا عمى تقصي 
أخرل عمى البحث عف كجكه المبلءمة بيف األلفاظ 
كمعانييا في النص، كاألجزاء األخيرة مف القكت 
تخصص الختيار المعنى المقصكد بذاتو في ىذا 
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النص، كأف المفظ ال ينصرؼ إلى ما سكاه مما 
يشاركو في المعنى أك يقاربو، ثـ تثبيت ىذا المعنى 

 .و ىك المقصكد بعينو كذاتوممو بأنفي المفظ الذم يح
كما يحتاج ىذا العمؿ جيدا كبذؿ طاقة ذىنية ال 
تكؿ كال تفتر، كقد عٌد ا ىذا العمؿ  ابتبلء 

كلكال أف القربف جاء بناؤه . لممؤمنيف فيو أجر عظيـ 
بيذه الصفة لتقٌكؿ فيو العالـ كالجاىؿ عمى السكاء، 

كلكاف أمر كالكتفى المتأخركف بما أنتجو المتقدمكف، 
القربف قد حسـ فيمو منذ زمف األكليف كلفات 

 .المتأخريف حؽ االجتياد فيو 
كلذلؾ، فإف فيـ القربف مشركع لـ يكتمؿ كال 
يمكنو أف يكتمؿ طالما أف االجتياد فيو كاجب عمى 
المسمميف في كؿ األكقات، كليس في كقت دكف 
ف حقائقو المطمقة ال تنغمؽ، بؿ إف ىذا  كقت، كا 

ؽ مف ا تعالى ليبقى المسممكف عمى مر اإلطبل
عادة قراءة النص  الزمف مييئيف لئلبداع كاإلنتاج، كا 
القربني، كالمراجعة الدائمة لعمميات الفيـ السابقة، ثـ 
تجديد الفيـ بناء عمى تجدد المعمكمات كمعطيات 

إف الحقيقة التي يكشؼ عنيا » . العمـك كالحضارات 
بلؾ، إنتاج الداللة الفيـ ىي مشاركة كليست امت

كبمكرة المعنى كليست إرادة السيطرة كالييمنة، إنارة 
 . (15)« السبيؿ كليست تعتيـ منافذ الفيـ 

 : قانون اإلحالة في الفيم -خامسا 
إف محاكالت فرض الفيـ المتكررة في تاريخنا 
تحت اسـ مف األسماء التي تريد تعزيز سيطرتيا 

ىؿ السمؼ، أىؿ السنة كىيمنتيا مثؿ الفرقة الناجية، أ
كالجماعة، أصحاب الحؽ، كغيرىا مف األسماء التي 
كانت تصؼ نفسيا باألفضمية كاالستقامة كالنجاة، 
كما ىي إال تعتيـ لمحقائؽ كغمؽ لؤلبكاب ككضع 
السدكد أماـ كؿ منفذ مف منافذ الفيـ كالكعي 
. كاإلدراؾ كفرض حصار عمى معاني القربف الكريـ 

ائؼ كالمذاىب اإلسبلمية سممت كلك أف جميع الطك 

بمبدأ القانكف الذم يحكـ كؿ خطاب، كىك قانكف 
كؿ كممة تحيؿ إلى كممة أخرل » ، أم أف "اإلحالة"

دكف الكصكؿ إلى معنى يشفي الغميؿ، أك القبض 
برىاف لمسيطرة كالتشكيو عمى حقيقة تتخذ ك

، فبل شؾ أف الحكار اليادئ (16)« كالتشكيش
تمؾ المذاىب كتمؾ الطكائؼ، المشترؾ سيسكد بيف 

كستنطفت فتائؿ الصراع العنيد الذم حصؿ طيمة 
 .القركف الماضية 

ىناؾ مشاركة دائما في » ال بد مف التسميـ بأف 
إنتاج الحقيقة كبناء المعنى، مشاركة ليست حكرا 
عمى أحد، تؤكؿ إلى معرفة مقتسمة، كالمعنى 
كحصص مكزعة، كفيـ مشترؾ تتداخؿ بفاقو 

إننا نفيـ بنمط مختمؼ، . مستكياتو كأبعاده  كتختمؼ
كنعيد كضع الحقيقة المكتشفة عمى محؾ النقد 
كالتمحيص، ألف المغة بما ىي حكار كتفاىـ ال تقؼ 
عند حد كال تسكف إلى حقيقة كداللة معينة، بؿ ىي 
ارتحاؿ ال يستقٌر، كصيركرة دائمة تؤطرىا جدلية 

 .  (17)« السؤاؿ كالجكاب 
في معاني القربف الكريـ كدالالتو  إف مف يتدبر

يدرؾ شساعة الفضاء الممتد في بفاؽ التجربة 
اإلنسانية، كليس عبثا أف يكثر القربف الكريـ مف 
الحديث عف األمـ السابقة، كيكرر التذكير بالعبر 
كالعظات المستميمة مف تاريخيا، إنيا التجربة 
اإلنسانية التي يجب أف تستفيد منيا األجياؿ في 

تقبؿ البشرية، كقد حكليا القربف الكريـ إلى أفكار مس
كمككنات مف القيـ كالمبادئ ذات الطابع الشمكلي 
عادة إحيائو  الذم يستيكم العقؿ البشرم إلى فيمو كا 
كبرمجتو بالصيغ التي تشكميا الثقافة كالمعرفة عمى 

 .مر العصكر 
كمف ىنا أستطيع القكؿ إف العمؿ التأكيمي ىك 

اء تمؾ التجربة اإلنسانية التاريخية الدخكؿ إلى فض
عادة إنتاجيا بكيفية جديدة، ألف العقؿ البشرم في  كا 
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مراحؿ تطكره ال يحبذ أف ينتج نسخا مكررة مف 
التاريخ، بؿ يريد أف يتحاكر مع التاريخ كيتجاكب 
معو في إطار جدلية تجعؿ الحقيقة ناصعة 
كمتجددة، كتتخذ مف لغة النص القربني مطية إلى 

الحقيقة التي ال تعرؼ االستقرار في مكطف، كال  تمؾ
ترسك في ميناء طالما أف المغة سفف كزكارؽ ىائمة 

 .تحركيا فيضانات العمـك كطكفاف المعرفة 
 : التأويل بين التمويو وحقيقة الفيم -سادسا 

ىؿ التأكيؿ ىك تمكيو لمحقيقة باستخداـ لعبة 
 المغة ؟  المغة ؟ أـ ىك محاكلة لفيـ األشياء مف داخؿ

إف تمكيو الحقيقة ال يحدث إال إذا كقع النشاط 
التأكيمي تحت ضغط ىيمنة أك سمطة طائفة أك 
خمفية مشركع ديني أك سياسي معيف ييدؼ إلى 
غايات محددة، حينئذ يصبح التأكيؿ دفاعا عف نمط 
مف الفكر، أك نمكذج تمثيمي يراد لو السيطرة 

أكيمية قضايا كالتحكـ، ككثيرا ما عالجت الحركة الت
 .مف ىذا النكع في تاريخ حضارتنا اإلسبلمية 

فيناؾ مصطمحات إسبلمية كثيرة تحكلت إلى كتؿ 
مف المفاىيـ الدينية التي تتغذل منيا أنظمة سياسية 
لتثبيت سمطتيا بتأصيؿ ديني في مجتمع ترتبط بو 
تصرفات البشر، كتعكد إليو شؤكنو فيما يختاركف كما 

رزا حصينا يتحصف فيو ال يختاركف، صارت ح
األمكيكف ليردكا بيا كؿ اليجمات كالثكرات التي 
تحتج عمييـ في قتؿ مف يعارضيـ كيخالفيـ كالتنكيؿ 

 . (18)بيـ 
فعبارة قضاء كقدر ال تعني في ذىف األمكييف سكل 
أف كجكدىـ عمى رأس السمطة قد تقرر في السماء، 
 كفرض في األرض بإرادة إليية ال يقكل البشر عمى
ردىا كدفعيا، كحتى األمكيكف أنفسيـ ال يستطيعكف 
أف يتخمصكا مف ىذه اإلرادة اإلليية التي أجبرتيـ 
عمى الكجكد في ىذا المنصب مف غير اختيار 
ذا أرادكا التنصؿ مف ىذه المسؤكلية، فبل  منيـ، كا 

. إال إذا أراد ا ليـ أف يتنحكايمكنيـ أف يحققكا ذلؾ 
لفكر التأكيمي قكؿ الشاعر كخير ما نمثؿ بو ليذا ا

جرير مادحا الكليد بف عبد الممؾ، كىك أحد خمفاء 
 ( :كامؿ)بني أمية 

 (19) ! ممكت فاْعُل عمى المنابر واسمم ذو العرش قدر أن تكون خميفة   

 ( :بسيط)كقكلو 
 ( 20) مكتوبأىل الزبور وفي التوراة   أنت الخميفة لمرحمن يعرفو  

 ( :كامؿ)كقكلو يمدح عمر بف عبد العزيز 
  (21) جعل الخالفة في اإلمام العادل  إن الذي بعث النبي محمدا  
 

كفي مثؿ ىذا الحاؿ، كاف لمتأكيؿ دكر تمكييي 
في إقناع الشعكب باستخداـ المعبة المغكية، كاستغبلؿ 

اؾ الحاصؿ بيف المعنى غمكض المعنى كاالرتب
كالمفظ في الكممات التي ليس ليا محؿ كاحد في 

كمف ىنا، فإف التجربة قد يعيشيا . االستعماؿ 
المتمقكف كالمستقبمكف لمرسالة أك الخطاب المنتج 

بحاالت ككيفيات مختمفة كمتنكعة، بحسب ما يمكح 
 .مف بفاؽ المعنى التي رسمتيا األلفاظ 

ا أماـ النصكص إف المشكمة التي تكاجين
السماكية التي تحمؿ كسائؿ خطابية لمبشر، أنيا 
تنمي بقكة شاعريتيا كبالتدفؽ اليائؿ مف اإلحساس 
الرقيؽ الذم يحؽ كصفو كيصعب الكصكؿ إلى 
عمقو، ألنو يحدد عبلقات دقيقة جدا، كعظيمة 
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جميمة، تقرب المسافة بيف ا كبيف عباده المؤمنيف، 
شكع ، كالتبتؿ، كالتقكل فكممات مثؿ الخضكع، كالخ

كالخكؼ، كالرجاء، كالمحبة كالرىبة، كالطاعة 
كالعبادة، تمثؿ فضاءات نفسية كبيرة، كىي تحتؿ 
مساحات شاسعة كمجاالت مفتكحة داخؿ الفضاء 
النفسي بحيث تسعى تمؾ األلفاظ لمضغط عمى 
مشاعر المؤمنيف كقمكبيـ، كتستنفذ كؿ أجيزة 

لرؤية التي تحاكؿ التصكير كالكاميرات كمراصد ا
التقاط كؿ خفقة ككؿ نبرة تمر بخاطر اإلنساف 

 .المؤمف كتسجميا ثـ تنقميا لمتأمؿ 
كلذلؾ كاف القربف كتابا لمتأمؿ كالتدبر كالتعقؿ، 
كطمب مف جميع المؤمنيف أال يكتفكا بإلقاء نظرات 
عابرة بعيدة عف التأثر، بؿ أكجب عمييـ أف يغكصكا 

كىنا يجد التأكيؿ . بحره إلى أبعد نقطة في أعماؽ 
نفسو منفذا كمسمكا يسمكو المؤمف، يتخذ فيو لكؿ لفظ 
مف تمؾ األلفاظ شكبل مناسبا مع الصكرة التي 
التركيج ليا كتسكيقيا في أذىاف الجماىير كالعامة 

 .مف الناس 
 : التأويل والعمل النقدي -سابعا 

ىناؾ أكثر مف سبب يجعؿ مف التأكيؿ 
بأكمميا، كليس مجرد منيج في  إيديكلكجية إسبلمية

التعامؿ مع النص القربني، كمف أىـ تمؾ األسباب 
مكاجية اإليديكلكجيات المعادية، التي تتصؼ 

ككانت المكاجية األكلى . بالكثافة كالتضخـ كالتراكـ 
لمفكر اإلسبلمي الذم يرجع في أصكلو إلى القربف 
 الكريـ كالحديث الشريؼ مع الفكر الفمسفي اليكناني
كالفكر الزرادشتي كالمجكسي الفارسي، إباف عصر 
الترجمة كاالحتكاؾ بالشعكب التي خضعت لمحكـ 

 .اإلسبلمي 
كقد أفرزت ىذه المكاجية حركة تأكيمية تصاعدت 
مع الزمف مف مكقؼ التحدم كالمكاجية، ثـ تحكؿ 
عند المعتزلة إلى مكقؼ إعادة بناء الفكر كترتيب 

المعتزلة المتأخريف،  قكاعده كأصكلو، كما ظير عند
الذيف عكفكا عمى تأسيس مدرسة المعتزلة مف الناحية 
النظرية كشرح أصكليا، ثـ إلى مكقؼ التأكيؿ المنتج 
لؤلفكار كالمكجو لمتفسيرات، كىك التأكيؿ التقكيمي 
الذم ظير عند األشاعرة، كخير مف مثمو الفخر 
الرازم في تفسيره مفاتيح الغيب، ثـ أبك بكر بف 

 .بي في أحكاـ القربف العر 
كال ينبغي أف يغيب عف أذىاننا أف القربف الكريـ 
كحي يحتكم عمى رصد كبير مف المضاميف الفكرية 
كالركحية كاإلنسانية كاالجتماعية تعكس تجارب 

فكثير مف . سبقت الكحي القربني أك كاكبت نزكلو 
قصص القربف الكريـ تصكر لنا مكاقؼ حكارية 

ديكلكجية حقيقية، كتنطكم عمى كجدانية تعبر عف إي
اتجاىات مناقضة لرساالت األنبياء كالمرسميف، الذيف 
كاجيكىا كتصدكا ليا بصبر كثبات، ألنيا تمثؿ 

 .انحرافا صارخا عف منيج ا الذم بشركا بو 
كمف ىذا المنطمؽ، فإف منيج ا تعالى تحكؿ 
إلى تجربة إنسانية يسطرىا الكحي بنصكصو المنزلة 

ـ ىذا الصداـ بيف التجربة اإلنسانية كفي خض
المستندة إلى السماء كالتجربة اإلنسانية المستمدة مف 
األىكاء كالمصالح كتمجيد الذكات كتأليو األفكار 
كالبشر كاألكثاف، حدث احتكاؾ شديد بيف التجربتيف 
كنتج عف ذلؾ استرساؿ لمخكاطر كتكارد كثيؼ 

لناتجة عف لؤلفكار بسبب ردكد األفكار كالتشنجات ا
 . المكاجية كالتصادـ 

لقد تحكلت التجارب مف كقائع تاريخية 
كاحتدامات إلى أفكار كقيـ ينمييا كيغذييا الصراع 
المتكاصؿ، حتى صار مف الصعب فيـ تجربة منيا 

 .بعيدة عف األخرل 
كال يمكف فيـ خمفيات تجربة كاحدة بمعزؿ عف 
ة األخرل، كلذلؾ فإنني ألح عمى عدـ عزؿ التجرب

الرسالية التي يمثميا الكحي عف األفكار 
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كاإليديكلكجيات التي أنتجيا البشر، ألف كثيرا مف 
المفاىيـ كالقيـ كاألفكار التي تتضمنيا الرساالت 

كلذلؾ، فإف . السماكية، إنما صنعيا المعارضكف ليا 
فيـ مضاميف الكحي القربني بعيدا عما ىك مكجكد 

الفمسفات سيككف في الكاقع مف النظـ كالنظريات ك 
 .فيما غامضا كمنعزال عف الكاقع اإلنساني 

ألف البحث في مفاىيـ أم مشركع ديني كعقدم 
مكجية لكجكد معارض أك مضاد أك مخالؼ، كتمؾ 
ىي غاية العممية التأكيمية، إذ تتفحص بالنقد 
كالتحميؿ األفكار كالمفاىيـ المضادة، ثـ تعقد بينيا 

مف أفكارىا كتحمي كبيف ما تؤمف بو كتدافع عنو 
 .قيميا في كجو المعارضيف كالمخالفيف كالمعاديف 

كلذلؾ تبذؿ التأكيمية كؿ ما تممكو مف طاقات 
كقدرات نقدية لتحقيؽ الغمبة الفكرية، ثـ االنتصار 
في أرض الكاقع مف طريؽ االنتشار الكاسع كالتقدـ 
أكثر نحك كسب المزيد مف الشعبية كالجماىيرية، 

اف االىتماـ بالشركح المغكية كالعقمية كليذا السبب ك
لمنصكص الدينية، بغية كؿ الفرؽ الدينية التي 

لى يـك الناس ىذا   .ظيرت في تاريخنا كا 
 
  ةـــخاتم

يمكنني أف أستخمص بأف التأكيمية كجو مف أكجو 
الصراع اإليديكلكجي بيف األدياف كالتراث الشعبي، 

العربي  كما ىك الحاؿ بيف الديف اإلسبلمي كالفكر
 .في العصر الراىف 

كما تمثؿ التأكيمية كجيا بخر لمنقد الداخمي في 
الثقافة اإلسبلمية نفسيا، أك لممضمكف الفكرم 
كالركحي لمديف كالكاحد، كما الحاؿ في الثقافة كالفكر 
في الديف اإلسبلمي، إذ تتسع التأكيمية إلى المجاؿ 

لفرؽ النقدم، فتتحكؿ برمتيا إلى عممية نقدية بيف ا
اإلسبلمية التي تككنت في شكؿ مذاىب تجميعية 
يتييكؿ فييا فئات المجتمع المسمـ بنخبو كمفكريو 

 . كمثقفيو كجماىيره الكاسعة كالعريضة 
كبما أنيا تعتمد عمى مرجعية كاحدة، ىي مرجعية 
القربف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، فإف نصكصيما 

مف تمؾ الفرؽ، كىذا تعٌداف القاعدة الخمفية لكؿ فرقة 
يعني أف العمؿ التأكيمي ىك شأف الجميع، كأف 
العممية التأكيمية ال تعزل إلى القربف الكريـ كالحديث 
النبكم الشريؼ باعتبارىما فكرا كحكما دينيا، بؿ 
تعزل إلييما بكصفيما نصكصا لغكية تعكس تجارب 
بشرية مؤسسة في الفكر البشرم، كالمؤكلكف إنما 

كفي . ميا مف الدماغ إلى الكاقع اإلنساني يحاكلكف نق
ىذا العقؿ تظير مجيكدات المؤكليف متسارعة في 
إحداث المبلءمة كالمكاءمة بيف اإلرادة اإلليية كالكاقع 
اإلنساني، كىنا تنكسر صرامة النصكص كقطعٌيتيا 
أماـ ظٌنية اإلنساف كنسبٌية تكقعاتو في نقؿ اإلرادة 

عادة  اإلليية إلى أرض الكاقع بعد تكييفيا كا 
صياغتيا، كمف ىنا كانت التأكيمية عمبل ضركريا 
إلسقاطات النصكص اإلليية عمى أرض الكاقع، ألف 
ىذا اإلسقاط سيمٌر بعممية عرض نظرم عمى العقؿ 

 .قبؿ تطبيقو عمى كاقع اإلنساف
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 رحمة ابن بطوطة أنموذجا –شعرية الوصف في أدب الرحمة 
 قفصي فوزية

 معيد المغة العربية وآدابيا
 الطارف- المركز الجامعي 

 ممخص
الدراسات عالجت الدراسة تقنية الكصؼ في أدب الرحمة كاعتمدت رحمة ابف بطكطة أنمكذجا؛ فعمى الرغـ مف ظيكر العديد مف 

كالمقاربات التي اىتمت بالسرد في المحكيات فإننا ال نجد في المقابؿ عددا كبيرا مف األعماؿ التي تناكلت الكصؼ بالدراسة، خاصة 
أضاءت الدراسة العديد مف الجكانب  .كأنو ال يمكف ألم نكع مف األنكاع السردية االستغناء عف ىذه التقنية بما في ذلؾ أدب الرحمة

الكصؼ فعرضت لمفيـك ..( كتب الرحبلت كالجغرافيا كالتاريخ)المتعمقة بيذه التقنية ال سيما في نصكص لـ تكصؼ قديما باألدبية 
في كؿ مرة  مختمؼ أشكالو الببلغية كعممياتو القاعدية باالستشيادك اىتمت أيضا بعرض أنكاع الكصؼ  .كحدكد عبلقتو بالسرد ككظائفو

استندت الدراسة إلى براء العديد مف النقاد كالدارسيف في مجالي السيميائيات كالسرديات مثؿ . بأمثمة مأخكذة مف كتاب رحمة ابف بطكطة
  .فيميب ىامكف كجكف ميشاؿ بداـ كغريماس كغيرىـ

      
 .أدب الرحمة، الشعرية، الوصف، السرد، األشكال البالغية: الكممات المفاتيح

 
Résumé 
Cette étude traite la technique de la description dans la littérature du voyage ,pris comme référence 

l’œuvre incontournable d’Ibn Battouta; et projette la lumière sur plusieurs aspects relatifs à cette 

technique, notamment dans des textes n’ayant pas eu par le passé ce caractère de littérarité(livres de 

voyage, de géographie et d’histoire…).Nous avons constaté que malgré l’apparition d’un nombre 

considérable d’études et d’approches s’intéressant à l’aspect narratif, l’absence  d’études inhérentes 

à cette dimension descriptive ,particulièrement dans ce type de recherche dont ne peuvent se passer 

les textes littéraires; tels que dans l’épopée, la légende, la biographie. L’étude s’est également 

penchée sur les points de vue de plusieurs critiques et chercheurs en sémiotique qui se sont intéressés 

à la technique descriptive tels Philippe Hammon, Jean Michel Adam, B.john, Greimas, Joseph 

Courtes, Gérard Genette .  

 
Mots clés : Littérature du voyage, poetique, la technique descriptive, narration, forme rhétorique . 
 
 

Abstract 
The study deals with the technique described in the literature of travel and used as a reference work of 

Ibn Battuta and sheds light on several aspects of this technique, especially in texts that have not been 

by the character of the past literariness (travel books, geography and history ...) by the way, we found 

that despite the emergence of a considerable number of studies and approaches concerned with the 

narrative aspect we noted the lack of descriptive dimension inherent in this study, especially in this 

kind of research can not do without literary texts such as the epic, legend, biography ... which 

approach remains essential. She gave to the concept of aesthetic description and explanatory 

functions and limits of its relationship with the narration is interesting, moreover, the various types 

and descriptions leaning his rhetoricity with all its basic operations, quoting, whenever the work cited 

above. The study also examined the views of many critics and scholars in semiotics that are interested 

in such descriptive technique Philip Hammon, Jean Michel Adam, B.john, Greimas, Courtes Joseph, 

Gérard Genette, between ... other.  

 

Keywords : Literature of travel, poetic, descriptive technique, narration, rhetorical form. 
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يندرج أدب الرحمة ضمف أدب السيرة الذاتية، فما 
الكاتب كالرحالة كالراكم إال شخصية كاحػدة تبدأ 
مغامرتيا برحيؿ ال بميبلد، كال تجد الرحمة حميا 

نما تسعى ألف تحقؽ الرىاف المتفؽ عميو  صدفة كا 
مسبقا كىك الرجكع إلى نقطة االنطبلؽ، فعكدة ابف 
بطكطة إلى مسقط رأسو في نياية رحمتو ىي تحقيؽ 

كما يمكف لممحكي في أدب الرحمة أف . لؾ الرىافذل
يتخذ شكؿ يكميات، أك رسائؿ، أك مذكرات، أك 

ت ذكريات سائح غير أنو قمما يؤسس عمى يكميا
تنقؿ األحداث ساعة بساعة، بؿ تتخذ ىذه األخيرة 
إطارا لكتابة الحقة مع أنيا قد تعكد إلى الظيكر 
بشكميا األكؿ، كيستعيف بيا الكاتب بعد تنقيحيا في 

مف ىذا المنطمؽ يحاكؿ . كتابة رحمتو بعد عكدتو
أف يعطي إيقاعا  –عمى طريقة السير–المحكي 

ائؽ  كمعنى لمغامرة ما كأف يصنع مف دق
المصادفات كميات، كما تكجد مسافات بيف الذات 
الكاتبة كالذات المرتحمة مثمما ىي المسافات بيف 

 . (1)الحاضر كالغائب
كتتشابو مككنات الخطاب في أدب الرحمة مع 
مككنات الخطاب الركائي عامة إال أنو تطغى في 
ىذا المستكل بعض التقنيات الخاصة بكؿ نكع أدبي، 

جكد اختبلؼ ظاىر بيف األدب باإلضافة إلى ك 
التراثي كاألدب الحديث مف حيث طبيعة المادة 

، كسنعرض في ىذا المقاـ (2)كطريقة عرضيا
لمخطاب بكصفو الجزء الظاىر مف أم عمؿ أدبي ال 

تحديدا عمى تقنية الكصؼ  إغفالو مركزيفيمكننا 
كحدكد تداخميا مع السرد، يدفعنا إلى ذلؾ طغياف 

عمى المستكل الخطابي في  -الكصؼ–ىذه التقنية 
أدب الرحمة عمكما كفي رحمة ابف بطكطة 

كيبدك أف النقاد العرب المحدثيف لـ يكلكا  خصكصا،
عناية كبيرة لمكصؼ مقارنة بالنقاد كالببلغييف 

بالنقاد كالدارسيف الغربييف مف القدامى مف جية، ك 
 .جية ثانية

كمرد ذلؾ غياب جياز نقدم مكركث خاص 
بالنثر،  مما جعؿ التعامؿ معو سطحيا عمى الرغـ 
مف احتفاء النقاد القدامى بالكصؼ في الشعر، كىك 
ما دفعنا إلى تسميط الضكء عمى ىذه التقنية 

بالدراسة كالتحميؿ  اجدير  انصي اباعتبارىا مككن
ستعانة بأدكات نقدية ككسائؿ تحميمية مناسبة باال

لطبيعة الكصؼ كعاكسة لخصكصيتو، مما يسمح 
بالكقكؼ عند الدكر الذم يؤديو، كالتأكد مف خضكعو 

 .لمنطؽ يحكمو في رحمة ابف بطكطة
يحاكؿ كؿ رحالة أف يدعـ حقيقة مشاىداتو 
كيثبت صحة معمكماتو التي يقدميا مف خبلؿ الكتاب 

حمتو؛ كالكصؼ ىك ما يؤكد زيارتو الذم يخصصو لر 
لؤلماكف كالبمداف كيثبت لقاءه بالممكؾ كاألعياف 
كالشيكخ كاألكلياء، كقد جاء الكصؼ في مؤلؼ ابف 
بطكطة مركزا عمى أماكف جغرافية ليا أبعادىا 
التاريخية كالحضارية كعمى أشخاص التقى بيـ أك 

 .         استمد ذكرىـ مف التاريخ 
حبله كىك : كصؼ الشيءكالكصؼ لغة مف 
كالكصؼ األمارة البلزمة . (3)كصفؾ الشيء بحميتو

، أما اصطبلحا فإف الببلغييف العرب لـ (4)لمشيء
يتطرقكا لمكصؼ قبؿ القرف الثالث لميجرة عمى الرغـ 

العيد الجاىمي،  ذمف أنيـ مارسكه شعرا كنثرا من
ابف جعفر ىك أكؿ مف قدـ تعريفا شامبل  ةكلعؿ قدام
الكصؼ إنما ىك : "يقكؿ إذ كتابو نقد الشعرلو في 

ذكر الشيء كما فيو مف األحكاؿ كالييئات، كلما كاف 
أكثر كصؼ الشعراء إنما يقع عمى األشياء المركبة 
مف ضركب المعاني كاف أحسنيـ مف أتى في شعره 
بأكثر المعاني التي المكصكؼ مركب منيا ثـ 

و لمحسف بأظيرىا فيو كأكالىا حتى يحكيو بشعره كمثم
 .(5)"بنعتو
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فالكصؼ عند العرب يعكس الصكرة الحقيقية 
لؤلشياء، كىك حاضر بقكة في الشعر دكف النثر 
الذم لـ يحظ بالقدر الذم حظي بو الشعر، كأجكد 
الكصؼ ذلؾ الذم يحيط بأىـ الجكانب التي يرتكز 
عمييا الشيء المكصكؼ، فيحكؿ صكرتو المادية 

ز عمى نسيج أدبي المألكفة إلى صكرة أدبية ترتك
 .(6)متيف، كيزينيا أسمكب إنشائي رصيف

كلقد ساعد الكصؼ عمى معرفة مظاىر الحياة 
اليكمية المختمفة عند العرب مف خبلؿ الشعر كحتى 
النثر الذم ظير في مراحؿ متأخرة، كلعؿ أدب 
الرحمة مف أبرز األنكاع السردية النثرية التي اعتنت 

خاص كعادات كاألش بشكؿ كاضح بكصؼ األماكف
الشعكب كتقاليدىا في جميع مجاالت حياتيا؛ حيث 
يحرص كؿ رحالة عمى نقؿ الحقيقة مف خبلؿ تكخي 

 ...الدقة في تصكير األشياء كاألماكف كاألشخاص 
نما  كلـ يقتصر الكصؼ عمى ىذا النكع األدبي كا 
زخرت بو مختمؼ النصكص األدبية العربية كالغربية 

الحياة المادية التي  باعتبارىا مخزكنا لمظاىر"
ظيرت في عصر تأليفيا، فإذا أراد باحث أف يتعرؼ 
عمى حياة اليكناف القديمة فإنو يعكد إلى المبلحػـ 
اليكميرية، كمف ركايػات بمزاؾ كفمكبير يتعرؼ عمى 

 .(7)."ألػكاف الطعاـ كأشكالو في فرنسا القرف التاسع
كما يمكف أف نستشؼ ذلؾ في رحمة ابف بطكطة 

صؼ مدينة دليي حيث خصيا بالعديد مف عند ك 
المقاطع الكصفية التي تساعد المتمقي عمى 
استحضار صكرة المدينة كجعمو يتخيميا بنفس 
الصكرة التي شاىدىا ابف بطكطة أثناء زيارتو ليا، 
بيد أف األكيد ىك أف دليي اليـك تختمؼ عف دليي 

 .ابف بطكطة 
كيعد الكصؼ ضركريا لكؿ عمؿ درامي حيث 

أعتقد أنو مف أجػؿ أف نحكي  :"ؿ أمبرتك إيكك يقك 
يجب قبؿ كؿ شيء أف ننشت عالما ك نؤثثو إلى أف 

نصؿ عند أبسط التفاصيؿ الدقيقة فيو، يجب تشكيؿ 
، (8)"العالـ أما الكممات فتأتي فيما بعد كحدىا تقريبا

في مكاف " ماذا"كيقصد بتأثيث العالـ تأسيس أفعاؿ 
 ".متى"زمف ك في " مف"مع أشخاص " أيف"

كقد يستعيف الدارس بالكصؼ ألجؿ تقريب 
الصكرة إلى ذىف المتمقي، بمعنى أف يعمد إلى 
إغفاؿ التسمية كيمجأ إلى التعييف، يحيمنا كؿ ىذا إلى 
مصطمح بخر كىك اإلغراب؛ إذ يرل الشكبلنيكف 
الركس أف عبلقتنا باألشياء ىي عبلقة تعرؼ 

عف عبلقة كليست عبلقػة رؤية، ألف التعرؼ ينتج 
حميمة تقتؿ اإلبػداع كالتمقي الجمالي لؤلشياء 

 .كالمحيط
كمنو عمى المبدع أف يرل األشياء ككأنو يراىا 
ألكؿ مرة ليجدد تمقينا ليا كىك المنحى الذم تبناه ابف 

تحفة النظار في غرائب "بطكطة في كتابو 
، حيث اعتمد الرؤية في الكصؼ بدؿ "األمصار

أال يثؽ ابف : ا نتساءؿاالختزاؿ كاالختصار كىن
بطكطة بمعمكمات القارئ؟ يبدك أنو يسعى إلى 
القبض عمى الزمف عبر تصكير مشاىداتو لؤلماكف 
كاألشخاص، كحتى يؤكد لممتمقي الذم يختمؼ عبر 

 .  المكاف كالزماف حقيقة زياراتو
لـ يحظ الكصؼ عمكما باىتماـ النقاد، فعمى ك 

المقاربات الرغـ مف ظيكر العديد مف الدراسات ك 
التي اىتمت بالسرد في المحكيات فإننا ال نجد في 
المقابؿ عددا كبيرا مف األعماؿ التي تناكلت الكصؼ 

، كحتى في أدب الرحمة الذم ظؿ لفترة (9)بالدراسة
طكيمة محؿ مساءلة حكؿ حقيقة عبلقتو باألدب نظرا 
الرتباطو بالتاريخ كالجغرافيا كاألنثركبكلكجيا، كلـ يتـ 

الكصؼ فيو مستندا إلى خمفية نظرية، حيث تناكؿ 
تكجو االىتماـ إلى عناصر الخطاب األخرل فأسقط 

 .   بذلؾ الكصؼ مف البحث كالدراسة إال ما قؿ كندر
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كيعرؼ غريماس كككرتيس الكصؼ عمى النحك 
ندعك كصفا أيضا، في مستكل التنظيـ : "التالي 

الخطابي، مقطعا، عمى مستكل السطح، نجعمو 
لحكار أك لسرد أك لمشيد مع التأكيد ضمنيا مقاببل 

أف خصائص الكصؼ الشكمية تسمح بكضعو ضمف 
التحميؿ الكيفي كفي ىذه الحالة يجب أف يعامؿ 
الكصؼ عمى أنو تسمية مؤقتة لشيء يبقى في 

كيعتبر بذلؾ الكصؼ النمكذج  (10)"حاجة إلى تعريؼ
المثالي لممفيـك غير المعرؼ أك غير القابؿ 

 .لمتعريؼ
ممحكي ل وتعريف فيكىذا ما يؤكده قكؿ جينات 

سكاء بطريقة متداخمة أك بنسب -يتضمف كؿ حكي:"
أصنافا مف التشخيص ألعماؿ أك –شديدة التغير 

أحداث تػككف ما يكصؼ بالتحديد سردا ىذا مف 
جية، كيتضمف مف جية أخرل تشخيصا ألشياء أك 

 .(11)"ألشخاص، كىذا ما ندعكه في يكمنا كصفا 
الفرؽ بيف السرد كالكصؼ مف الناحية  يبدكك 

، ألف ما ينشده الكصؼ باعتباره االنظرية كاضح
تصكيرا لحاالت غير ما ينشده السرد باعتباره 
تصكيرا لتحكالت لتمؾ الحاالت، لكف عمى المستكل 
العممي، يصبح األمر صعبا، ذلؾ أف الكصؼ قد 
يككف عمى شكؿ نصكص كاممة بينما يختمؼ األمر 

لمسرد الذم يصعب عميو التخمي عف بالنسبة 
كيتميز الكصؼ عند الكاقعييف بأساليب . الكصؼ

تتكقؼ عمى طبيعة تكظيفو في النص؛ إذ قد يكظؼ 
تكظيفا مكضكعيا فينظر لؤلشياء كما ىي في 
الحقيقة، فيتتبع الكاتب كؿ العناصر المككنة ليا كما 
قد يكظؼ الكصؼ تكظيفا بخر يختمؼ عف األكؿ إذ 

الشيء مف حيث كقعو عمى القارئ أك  ينظر إلى
 .(12)المستمع

كبيذا يتشكؿ مكقفاف متغايراف في أسمكب 
الكصؼ، أما المكقؼ األكؿ فقد حاكؿ الكاقعيكف 

االلتزاـ بو إال أنيـ لـ يتمكنكا مف ذلؾ حيث جعمكا 
كصفيـ تفصيميا كتصنيفيا  كالتزمكا بالمكقؼ 
الجماعي تجاه الشيء المكصكؼ، أما المكقؼ 

لثاني فقد تبناه أصحاب تيار الكعي كرد فعؿ عمى ا
الكاقعييف حيث كجدكا في األشياء مجرد أصداء تعكد 
إلى سطح الكجكد بعد ترشيحيا في نفس المتمقي 
كتمكينيا بمزاجو الخاص؛ كالميـ مف كؿ ذلؾ ىك 
القدرة عمى التمييز بيف الكصؼ التصنيفي الذم 

ف إحساس يحاكؿ تجسيد الشيء بكؿ جكانبو بعيدا ع
المتمقي، كالكصؼ التعبيرم الذم يتناكؿ كقع الشيء 
كاإلحساس الذم يثيره ىذا الشيء في نفس 

كيظير النكع األكؿ جميا في رحمة ابف . (13)المتمقي
بطكطة، الذم يشخص األشياء المكصكفة عف 
طريؽ تصكيرىا باالعتماد عمى المبلحظة أك التجربة 

ؼ كػؿ ذلؾ كعمى حقيقة األشياء، كيترجـ الكاص
 :(14)بكاسطة الكممات كالمشاعر كفؽ القكاعد التالية

كصؼ أشياء تشغمو أك أشياء يتذكرىا ككصؼ  -
األمكر العالقة بقكة في الذاكرة كىذا يحتـ تعمـ كيفية 

 .(15)مبلحظة األشياء
جميع الحكاس تستثار بكاسطة األشياء،  -

فتكصؿ إلى العقكؿ أحاسيس مكثفة غالبا ما تككف 
: منة، كىذا يتطمب تعمـ كيفية التمييز كالتعييفمتزا

األشكاؿ، األلكاف، الحركات، األصكات، الركائح، 
 الخ...األذكاؽ
باإلضافة إلى أحاسيسنا الخاصة، تكجد  -

أحاسيس المتمقي تجاه الشيء المكصكؼ كالتي يجب 
عمييا كمعرفتيا ألنيا تساعد  االطبلععمى المبدع 

نب كمميزات مكضكع بقدر كبير في اإللماـ بجكا
 .الكصؼ

تنعكس النقاط السابقة في رحمة ابف بطكطة ك 
ألنيا في األساس كتبت بعد عكدتو إلى مكطنو 
فجاءت عمى شكؿ استرجاع كتذكر لما فات كظؿ 
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تناكؿ عمى  (16)عالقا بذىنو، ففي كصفو لمصر
التعريؼ بيا، الحديث : التكالي محطات رئيسية ىي

كؼ عند عاصمتيا عف أقاليميا كسكانيا، الكق
كممككيا، كصؼ فضؿ النيؿ عمييا، ( القاىرة)

الحديث عف المساجد كالزكايا فييا، كأخيرا كصؼ 
المعمكمات التي عرضيا ابف بطكطة حكؿ فاألىراـ، 

مصر كانت نتاج المبلحظة كالكقكؼ عند حقيقة 
األشياء بمساعدة الذاكرة التي تخزف األشياء التي 

 .   تعمؽ بيا
 :فوظـائف الوص

تنحصر كظائؼ الكصؼ عمكما في كظيفتيف 
 :رئيسيتيف 

يؤدم الكصؼ في ىذه : الوظيفة الجمالية  -1
الحالة عمبل تزيينا يشكؿ استراحة في كسط األحداث 
السردية، كيككف كصفا صرفا ال يتخممو سرد، كىك 
في ىذه الحالة ال يساىـ في التطكر الدرامي لمنص 

نما يضفي عميو جماال فنيا ، كما فعؿ ابف (17)كا 
بطكطة مثبل حيف أفرد قرابة عشر صفحات لكصؼ 
مكػة كالمسجد الحراـ، كالكصؼ بيذا الشكؿ ال يفيد 
نما يعطمو تماما،  التطكر السردم عمى اإلطبلؽ كا 
كفي المقابؿ فإف كصؼ ابف بطكطة لمكة المكرمة 
كالمسجد الحراـ ينقؿ المتمقي إلى عكالـ يتكؽ إلييا 

نى أف يقؼ عندىا؛ فيضفي قمب كؿ مسمـ ك يتم
بداعا  .بذلؾ عمى النص جماال كا 

كستكر : "يقكؿ ابف بطكطة في كصؼ الكعبة
الكعبة الشريفة مف الحرير األسكد مكتكب فييا 
شراقا كتكسك  باألبيض، كىي تتؤلأل عمييا نكرا كا 
جميعيا مف األعمى إلى األرض، كمف عجائب 

لحـر اآليات في الكعبة الشريفة أف بابيا يفتح كا
غاص بأمة ال يحصييا إال ا الذم خمقيـ كرزقيـ، 

     .(18)..."فيدخمكنيا أجمعيف كال تضيؽ عمييـ

أم أف تككف لمكصؼ :" الوظيفة التفسيرية -2
كظيفة رمزية دالة عمى معنى معيف في إطار سياؽ 

، كىذه الكظيفة  تكاد تنعدـ في رحمة ابف (19)"الحكي
بطكطة، ألف األىداؼ كالغايات فييا ذات طابع 
تعميمي معرفي أكثر منيا أدبية تجنح نحك الترميز 
كالغمكض، حيث يسعى ابف بطكطة إلى التكضيح 
كالتبسيط حتى يتسنى لممتمقي التعرؼ عمى البمداف 

 ...  كسكانيا كطباعيـ كطريقة عيشيـ
يحدد أربعة أشكاؿ لمكصؼ تتراكح بيف كىناؾ مف 

 :ىي (20)-الجمالية كالتفسيرية –ىاتيف الكظيفتيف
أف يككف المعنى محددا لمكصؼ الذم يأتي  -

 .بعده، كىك أضعؼ األشكاؿ الكصفية
أف يظير الكصؼ قبؿ معنى مف المعاني  -

الضركرية في سياؽ الحكي ك يككف الكصؼ في 
الذم سيأتي فيما  ىذه الحالة بمثابة إرىاص لممعنى

 .بعد فيك إذا ليس إال مرحمة نحك المعنى
أف يدؿ الكصؼ نفسو عمى معنى حيث  -

يصبح في ىذه الحالة في غير حاجة إلى تصريح 
كمع ذلؾ فيك  بيذا المعنى قبؿ أك بعد الكصؼ،

 .يظؿ خاضعا لمتخطيط العاـ لمسرد الحكائي 
أف يككف الكصؼ خبلقا، كسمي خبلقا ألنو  -

لمعنى كحده أك عمى األصح يشيد معاني يشيد ا
كيطغى ىذا الشكؿ في  متعددة ذات طبيعة رمزية، 

بعض األشكاؿ الركائية المعاصرة ك أغمب أنصار 
 .الركاية الجديدة يميمكف إليو كيدافعكف عنو

كينتمي الكصؼ في الرحمة إلى الخانة الثالثة، 
فيك داؿ عمى نفسو كليس في حاجة إلى تمميح أك 

قبمو أكبعده، ذلؾ أف ابف بطكطة عند تصريح 
الكصؼ يمجأ في البداية إلى تعييف الشيء 

 .   المكصكؼ ثـ ينتقؿ مباشرة إلى كصفو
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 حدود العالقة بين السرد و الوصف 
يتمكضع الكصؼ في المحكي باعتباره مستكل 
رئيسيا في الخطاب بجكار السرد كيتناقض الكصؼ 

مسار السردم بطيء حركة اليمع السرد ألف األكؿ 
بقدر ما يعني التكامؿ نقصا ال يعني ىذا التناقض ك 

فكؿ منيما يكمؿ الثاني ألف كجكد كصؼ خالص 
دكف سرد قد يبعث الممؿ في نفس المتمقي، ألف 
النص سيصبح في ىذه الحالة مجرد لكحات متراصة 
تعرض مشاىد متتالية كمختمفة، أما السرد فبل يمكنو 

الكصؼ ألنو يعد مساعدا عمى اإلطبلؽ التخمي عف 
رئيسيا لو، كبذلؾ يستحيؿ كجكد سرد دكف كصؼ، 
كالعكس غير صحيح ألف الكصؼ قد يستغني عف 

 . (21)السرد
كصؼ / التعارض سرد" كيؤكد فيميب ىامكف أف

يشكؿ بالتأكيد جزءا مف البديييات الراسخة التي 
نبلحظيا مف خبلؿ قراءاتنا المختمفة، كقد ميزت 

ة بعناية بيف ىذيف النمطيف البارزيف الكتب المدرسي
في النظاـ النصي، دكف إثبات صحة ىذا التمييز 

، فيحتكم كؿ محكي عمى صكر مف (22)"الطبيعي
األفعاؿ كاألحداث، تجسد السرد بمفيكمو الدقيؽ، كما 
يشتمؿ كؿ محكي عمى صكر مف األشخاص 
كاألشياء كاألماكف تمثؿ ما نسميو في الزمف الراىف 

ككذلؾ  الحاؿ في النص الرحمي حيث . (23)كصفا
يتظافر السرد كالكصؼ في تشكيمو ليصيرا لحمة 

 . كاحدة
كيقدـ جينات مثاليف لصكرتيف مختمفتيف مف 
الخطاب السردم؛ األكلى تجسد الكصؼ الخالي مف 
السرد كالثانية تجسد السرد المدعـ ببعض الكصؼ 

 المنزؿ" :يقكؿ الذم ال قدرة لو عمى  التخمص منو،
، "ف لكح مزرؽ كبمصراعيف أخضريفأبيض بسقؼ م

يعبر ىذا المثاؿ عف كصؼ خاؿ مف سرد بينما ك 
اقترب الرجؿ مف :"يختمؼ األمر مع المثاؿ الثاني 

إنو نػص سردم ألنو يتضمف ". المائدة ك أخذ سكينا
كما أف ( اقترب، أخذ) فعميف مػف أفعاؿ الحركة 

عة األفعاؿ تحمؿ دالالت كصفية تعبر عف طبي
الحركات التي يقـك بيا الرجؿ كىذا يدؿ عمى تكافؤ 

 . (24)الكصؼ فييا مع السرد
كفي ىذه الحالة قد يصبح الكصؼ أكثر ضركرة 

ذلؾ ألنو " في النصكص السردية مف السرد نفسو
أسيؿ عمينا أف نصؼ دكف أف نحكي، مف أف نحكي 

، كىذا يجعمنا نقؼ عند طبيعة (25)"دكف أف نصؼ 
:" تكحد بيف كظيفتي الكصؼ كالسرد العبلقة التي

فالكصؼ يجكز تصكره مستقبل عف السرد، بيد أننا 
ال نكاد نمقاه أبدا في حالة مستقمة، إف السرد ال يقدر 
عمى تأسيس كيانو بدكف كصؼ، غير أف ىذه 
التبعية ال تمنعو مف أف يقـك باستمرار بالدكر األكؿ، 
فميس الكصؼ في كاقع الحاؿ، سكل خديـ الـز 
لمسرد، كىك فكؽ ذلؾ خاضع باستمرار كمستعبد 

 .(26)"أبدا
سكاء كال يمكف ألم جنس مف األجناس السردية 

ركاية االستغناء  كأقصة  كأحكاية  كأممحمة أكانت 
عف الكصؼ، بؿ إننا نجده يحتؿ مكانة ميمة، كذلؾ 
دكف أف يتكقؼ عف ككنو مجرد مساعد لمسرد، كفي 

يككف فييا السرد  المقابؿ ال كجكد ألجناس كصفية
فعمى الرغـ مف أف رحمة . (27)مجرد مساعد لمكصؼ

ابف بطكطة يحتؿ فييا الكصؼ مساحة ميمة إال أف 
 . السرد فييا يبقى مييمنا

كيمكف التعمؽ أكثر في عرض العبلقة التي 
 :تجمع السرد كالكصؼ عمى النحك التالي

 :الوصف من خالل الفعل-1
 :أفعاليا وصف الشخصية من خالل  -1.1

كيتـ االعتماد في ذلؾ عمى األفعاؿ التي تقكـ 
بيا الشخصية بدؿ التقديـ المباشر لمصفات المميزة 
ليذه الشخصية كال يقتصر ذلؾ عمى الصفات 
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كلقد اعتمد ابف بطكطة . (28)الداخمية دكف الخارجية
كثيرا عمى ىذه العممية في كصؼ الشخصيات التي 

ك عباد كصبلح  شدت انتباىو مف ممكؾ كسبلطيف
كما أنو كصؼ األفراد كحتى الجماعات كمثاؿ ذلؾ 

 :كصفو ألىؿ دمشؽ يقكؿ 
كأىؿ دمشؽ يتنافسكف في عمارة المساجد "

كالزكايا كالمدارس كالمشاىد، كىـ يحسنكف الظف 
بالمغاربة كيطمئنكف إلييـ باألمكاؿ كاألىميف كاألكالد 
ككؿ مف انقطع بجية مف جيات دمشؽ ال بد أف 

تى لو كجو مف المعاش مف إمامة مسجد أك قراءة يتأ
يصؼ ابف بطكطة في ىذا النص  (29)..."بمدرسة

أىؿ دمشؽ مكظفا أفعاال تميزت بالحركية كالحيكية 
يتنافسكف، يحسنكف، يطمئنكف، : مف ذلؾ

كىي أفعاؿ قامت بأداء الدكر الذم كانت ...يتأتى
ستؤديو األسماء كاألكصاؼ فقدمت صكرة شاممة عف 

اع كأخبلؽ أىؿ دمشؽ في نكع مف الحركية طب
 .السردية الكاصفة

 :الوصف الديناميكي لشيء-1.2
 :أنسنة األشياء -

عند الكصؼ يمكف أنسنة األشياء، كيتـ ذلؾ كفؽ 
إجراء كبلسيكي أحدثػو أئمة الببلغة ك األسمكبية منذ 

 ، حيث تصبح لؤلشياء أكصافا إنسانية،(30)القديـ
جامدة إلى كائف متحرؾ، إف فتتحكؿ مف طبيعتيا ال

لـ يكف إنسانا فيك شبيو باإلنساف كيكصؼ ىذا 
 أالشيء بأكصاؼ مف باب المجاز ال الحقيقة، إذ يمج

الكاصؼ إلى األساليب الببلغية مف كناية كاستعارة 
 .ليضفي عميو صفات إنسانية... كتشبيو

كاعتمد ابف بطكطة في كصؼ مدينة حمب عمى 
قدرىا خطير كذكرىا في : "قكؿ أبك الحسيف بف جبير

كؿ زماف يطير، خطابيا مف الممكؾ كثير كمحميا 
فكـ ىاجت مف كفاح، كسؿ عمييا  مف النفكس أثير،

 (31)..مف بيض الصفاح، ليا قمعة شييرة اإلمتاع 

إف أنسنة األشياء يعني منحيا صفات ال يتصؼ 
بيا إال البشر كجعميا تقـك بأفعاؿ ال يؤدييا إال 

ينة حمب كصفت بصفات إنسانية األشخاص؛ فمد
نسبت إلييا أفعاؿ ال يؤدييا إال البشر، فتجمت أحيانا 
كالعركس كأحيانا أخرل ظيرت بمظير الغانية، 
ككانت أيضا تمؾ الفتاة التي يتيافت عمييا الخطاب 

 ....مف الممكؾ 
 :تشكيل شيء -

عد ىذا النمط الكصفي المتحرؾ منذ زمف بعيد 
سمكبييف النمكذج أك الطريقة مف طرؼ الببلغييف كاأل

الكحيدة التي يتـ فييا الكصؼ دكف قطع صيركرة 
المحكي، كلعؿ أحسف نمكذج أدبي يمثؿ ىذا النمط 
ما يسمى بالكصؼ اليكميرم نسبة إلى سارد اإللياذة 
كاألكديسا كمثاؿ ذلؾ الكصؼ الذم قدمو ابف 
بطكطة لمطريقة التي يبني بيا أىؿ جزر ذيبة الميؿ 

بيكتيـ حيث يصؼ العممية دكف أف ( الديؼجزر الم)
 .يكقؼ عممية الحكي 

يعتبر ىذا النمط مف  كىناؾ مف المنظريف مف
الكصؼ محكيا، أك عمى األقؿ يعده كصفا مسردنا، 
كعمى العمـك فمع أف ىذا النمط مف الكصؼ يضـ 
نكعا مف التطكر الزمني إال أنو ال يمكف بأم شكؿ 

ؼ لؤلفعاؿ إلى  مف األشكاؿ أف يتحكؿ ىذا الكص
 . (32)متتالية سردية

 :وصف الفعـل -2
 :وصف وضعية أو حالة -2.1

إف ما نسميو عادة لكحة أك مشيدا يختمؼ عف 
الكصؼ العادم كيختمؼ أيضا عف المحكي مف 
حيث الفعؿ المكظؼ فيو كالذم ال يفيد ال البداية كال 

ككأنو نكع مف التكقؼ الصكرم، . الكسط كال النياية
رة عف عرض ألفعاؿ ضمف ترابط زمني ألف فيك عبا

كيظير ىذا النكع مف الكصؼ .  (33)الزمف متكقؼ
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خاصة في الركايات حيث ال يكاد يكجد في 
 .المسركدات القديمة

 :وصف حركة -2.2
كيأتي كصؼ الحركة عمى شكؿ مقطع أك متتالية 
سردية مف الحركات الزمنية المنظمة، كىنا قد يتعمؽ 

تعاقدية، كفي كؿ الحاالت يخضع األمر بمتتالية 
إف أم حدث إجمالي : تنظيـ الكصؼ لممبدأ التالي

 .(34)يقسـ إلى أحداث صغيرة متتابعة
كعادة ما يتمظير ىذا النمط في الرحمة عمى 

كسرنا إلى أف :" النحك التالي، يقكؿ ابف بطكطة 
كأصابنا . فنزلنا خارجيا.كصمنا إلى مدينة قسنطينة 

إلى أف كصمنا مدينة بكنة كنزلنا  كرحمنا.. مطر جكد
ثـ تركنا بيا ما كاف في . بداخميا كأقمنا بيا أياما

 "   (35) ..صحبتنا مف التجار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :أنـواع الوصـف 

ت، كتيتـ يتشكؿ أم نص مف العديد مف المتتاليا
المسانيات النصية بكصؼ الطرؽ المختمفة التي 

تنتظـ كفقيا ىذه المتتاليات بمختمؼ أنكاعيا 
 ...(تعميقية  حكارية، سردية، كصفية،)

تتضافر داخؿ العمؿ األدبي عمكما، العديد مف 
المتتاليات المتداخمة مع بعضيا البعض مشكمة بنى 

عدىا في متعددة تترتب كفقيا ىذه المتتاليات، كيسا
ذلؾ عبلقات التضميف التي تبرز في بعض 

األجناس األدبية كالركاية، كالقصة كغيرىا، كتككف 
 (36)ىذه البنى عمى النحك التالي

 (.متتالية تعميؽ(متتالية كصفية )متتالية تعميؽ )
كيتعمؽ حضكر الكصؼ داخؿ الركاية ببنية تتفؽ مع 

 :النمكذج التالي
 (متتالية سردية (متتالية كصفية)متتالية سردية ) 

 :كيخضع الحكار في المحكي لمنمكذج التالي 
 (متتالية سردية ( متتالية حكارية )متتالية سردية) 

كما قد يتضمف المحكي متتاليتيف حكاريتيف مقابؿ 
متتالية سردية حيث يحدث العكس فتككف عمى النحك 

 :التالي
 (.متتالية حكارية (ية سردية متتال)متتالية حكارية) 

كتغيب مثؿ ىذه التداخبلت المتعمقة بالمتتاليات 
الحكارية في رحمة ابف بطكطة ألنيا تتأسس أكثر 
عمى متكاليات كمقاطع كصفية مطكلة تتخمميا 

 . متكاليات سردية
كأكد فيميب ىامكف عمى أىمية المقاطع المييئة 

أف  لممتتالية الكصفية داخؿ المحكي، حيث الحظ
أنكاع بارزة مف الكصؼ مقدمة عف  ةىناؾ ثبلث
الفاصمة بيف ما )مقاطع صانعة لمحدكد  ةطريؽ ثبلث

 .(37)(ىك سردم كما ىك كصفي
( سمع، شـ)كبديبلتيا : الوصف من نوع رأى -1

 :كيككف عمى الشكؿ التالي
 

 مكضكع لمكصؼ+ مكاف شفاؼ + فعؿ إدراؾ +تكقؼ+ الشخصية العماد                    
                          1               2       3                4                 5 

 مكضكع/تعميػػؽ        ظرؼ    مسند إليو       ظرؼ        منفعؿ                     
 

كيمكف أف نرتب ىذه الكحدات حسب األىمية 
 (4+2+)1+3+5:عمى النحك التالي

فاألىمية ترجع أكال لمكضكع الكصؼ ثـ لفعؿ 
ثـ لمشخصية العماد كالتي ( رأل، شـ، سمع)اإلدراؾ 

غالبا ما تككف الشخصية التي تدرؾ كمف ثـ تقـك 
فأىميتيما  4ك2 أما الظرفاف. بعممية الكصؼ

مقصكرة عف ككنيما قد يمثبلف الزماف كالمكاف 
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المذيف يتـ فييما الكصؼ مثبل، كيمكف االستغناء 
 .عنيما معا أك عف أحدىما

كىك نكع حاضر في المتف المدركس، حيث يعد 
ابف بطكطة الشخصية العماد التي ترل كتشعر بكؿ 

 :ما تقع عميو حكاسيا فتصفو، كمف ذلؾ قكلو
منا إلى مدينة مارديف كىي عظيمة في فكص".. 

سطح جبؿ، مف أحسف مدف اإلسبلـ كأبدعيا كأتقنيا 
كأحسنيا أسكاقا، كبيا تصنع الثياب المنسكبة إلييا 

مف الصكؼ المعركؼ بالمرعز، كليا قمعة شماء مف 
 .252ص (38)..." مشاىير القبلع في قنة جبميا

فالشخصية العماد في المثاؿ السابؽ تمثمت في 
خص ابف بطكطة أما فعؿ اإلدراؾ فمـ يذكر ش

نما نفيمو، كتمثؿ مكضكع الكصؼ في  صراحة كا 
 ".         كاقصة"المكضع المسمى 

 :الوصف من نوع فعل  -2
كيتككف ىذا النكع مف الكصؼ مف الكحدات 

 :التالية
            

 مكضكع كصؼ+ فعؿ حركة + شخصية شاىدة +شخصية حيكية                 
                   1                  2               3               4 

 
فمثبل إذا أراد كاتب كصؼ الطريقة التي تبنى 
بيا السفف أك القكارب، فمعنى ذلؾ أف عميو كصؼ 

كىذا يستمـز شخصية . عممية البناء ككأنيا تتـ أمامو
حيكية تتمثؿ في العماؿ الذيف يبنكف القارب ككجكد 
شخصية شاىدة ك شخصية الكاتب ك فعؿ الحركة 

ؿ أثناء عممية مجمكع األفعاؿ التي يقـك بيا العما)
كأخيرا مكضكع الكصؼ كىك القارب، كيتشابو ( البناء

ذلؾ مع كصؼ ابف بطكطة لطريقة بناء البيكت في 
كبنيانيـ بالخشب، : "..جزيرة ذيبة الميؿ حيث يقكؿ

كيجعمكف سطكح البيكت مرتفعة عف األرض تكقيا 
مف الرطكبات، ألف أرضيـ ندية، ككيفية ذلؾ أف 

ؿ الحجر منيا ذراعيف أك ينحتكا حجارة يككف طك 
ثبلثة، كيجعمكنيا صفكفا كيعرضكف عمييا خشب 

 (39).."النارجيؿ، ثـ يضعكف الحيطاف مف الخشب
 :الوصف من نوع قال  -ج

 ك يقتضي كجكد ىذه الكحدات

             
 .مكضكع الكصؼ + ؿ الكبلـ فع+ شخصية عالمة ك ثرثارة + شخصية جاىمة                 

                     1                        2                 3                4 
 

يشترط ىذا النمط كجكد شخصية جاىمة تستفسر 
عف مكضكع قابؿ لمكصؼ فتحاكؿ الشخصية العالمة 

ثؿ قاؿ كىك ما تكضيح ذلؾ بمساعدة أفعاؿ الكبلـ م
: نبلحظو عند قكؿ ابف بطكطة في كصؼ دمشؽ

كدمشؽ ىي التي تفضؿ جميع الببلد حسنا كتقدميا "
جماال، ككؿ كصؼ ك إف طاؿ فيك قاصر عف 

اعتمد في ك  104المصدر ص  (40)..."محاسنيا
المقابؿ عمى كصؼ أبك الحسف ابف جبير الذم 

 .أطاؿ الحديث عنيا
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 :لموصـفاألشكال البـالغية 
خضع الكصؼ في الببلغة لتصانيؼ محددة 
كضكابط صارمة كىي محصكرة عادة في األصناؼ 

 : (41)السبعة التالية
 :وصف األشخاص وعاداتيم وتقاليدىم -1

يتطمب كصؼ شخص تكظيؼ كؿ مصادر 
المعرفة المتكفرة لرصده في مظاىره العامة كفي 

تو خصكصيتو الذاتية بكؿ أجزائيا كجزئياتيا، كحركا
كعاداتو في المأكؿ كالممبس كالمسكف ككؿ اىتماماتو 
المختمفة، كال يمكف أف يقتصر االىتماـ عمى 
نما يجب االىتماـ  الجكانب المادية في الشخص كا 

طريقة مثؿ أيضا بكصؼ جكانب أخرل غنية 
التفكير، كالمشاعر كاألحاسيس كعكاطؼ الحياة 

شخص اإلنسانية، فاألمر األكيد ىك أنو ال يكجد 
ف كجد ىذا  يشبو شخصا بخر بشكؿ كامؿ ألنو كا 

فإف ( حالة التكأـ الحقيقي مثبل)الشبو الجسدم 
االختبلؼ سيكمف حتما في األخبلؽ كالمشاعر 
كاألذكاؽ كأمكر كثيرة أخرل، كمنو فكؿ شخص أك 

خصكصيات تؤىمو ألف يككف كائف بشرم يتمتع ب
 مختمفا عف بقية البشر، كمف خبلؿ الكصؼمتفردا ك 

نتعرؼ عمى ىذا الكائف مف جميع الجكانب المادية 
فذكر كؿ ىذه الطبائع .كالركحية كالخمقية كالجسدية 

ك األخبلؽ كالصفات في عممية الكصؼ تساعدنا 
في التعرؼ عمى األشخاص، ك يتـ ذلؾ عبر مراحؿ 

 :نذكرىا عمى التكالي
مقدمة يتم فييا التعريف بيوية الشخص -أ

 .الموصوف
 (.الجسد)الخارجي  وصف المظير-ب
 .وصف المباس-ج
 .السموك و الطبائع-د

كالمطمع عمى رحمة ابف بطكطة سيبلحظ ببل شؾ 
التدرج المعتمد في الكصؼ فيك ال يقدـ المعمكمة 

دفعة كاحدة كال ينطمؽ مف الداخؿ بقدر ما يتجو مف 
 .الخارج، ثـ يقرب الصكرة شيئا فشيئا

: كؿكيتمثؿ ذلؾ في كصفو ألىؿ الصيف حيث يق
كأىؿ الصيف كفار يعبدكف األصناـ، كيحرقكف "

مكتاىـ كما تفعؿ الينكد، كممؾ الصيف تترم مف 
ذرية تنكيزخاف، كفي كؿ مدينة مف مدف الصيف 

ككفار الصيف .. مدينة لممسمميف ينفردكف بسكناىا
يأكمكف لحـك الخنازير كالكبلب، كيبيعكنيا في 

لمديانة  ؛ فنراه يتعرض في البداية (42).."أسكاقيا
مشيرا إلى األقمية المسممة التي ( الكثنية)الصينية 

تتمتع بكؿ حقكقيا الشرعية، ثـ يعرج إلى طعاميـ 
كأكضاعيـ االقتصادية ثـ يتحدث عف لباس الفقراء 
كلباس األغنياء كيركز بعدىا عمى أعماليـ، حيث 
كصفيـ بأنيـ أكثر مف يتقف الصناعة كفف 

أنو لـ يحاكؿ كصؼ التصكير، كما يمفت االنتباه 
أجساميـ كما يميز الصينييف مف حيث البنية 
الجسدية كلكف البشرة كىي مبلحظة تنطبؽ عمى 
معظـ األكصاؼ التي قدميا؛ فيك ال يتعرض عمى 
األغمب لمخمقة يقدر ما ييتـ  باألخبلؽ كالعادات 

الخ كقد يفسر ذلؾ انطبلقا مف الخمفية ..كالطباع 
ال يؤمف بكجكد فرؽ بيف الدينية البف بطكطة الذم 

عربي كعجمي إال بالتقكل فكؿ البشر خمقيـ ا 
فأحسف خمقيـ، فالخمقة إذا ليست معيارا لمتفريؽ بيف 

، ليذا ال نراه يتعرض (مف منظكر ابف بطكطة)البشر
 .إلى األكصاؼ الجسدية إال إذا استدعى المقاـ ذلؾ

 :وصف األماكن  -2
تي شدت انتباه كلعؿ األماكف ىي أكثػر األمكر ال

ابف بطكطة، فبل تكاد تكجد مدينة زارىا كلـ يصفيا 
أك يتحدث عنيا، كمف ذلؾ كصفو لمدينة دمشؽ 
كحمب كمكة المكرمة كالمسجد الحراـ كالقاىرة كدليي 

الخ، فالمكاف يتسـ بالثبات كاالستقرار ...كالصيف 
عمى خبلؼ الزماف الذم يتسـ بالتحكؿ كاالندثار، 
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سترجاع ما مضى مف أحداث، فمـ كيسمح المكاف با
يقتصر ابف بطكطة عمى كصؼ المدف بؿ كاف 
يقرنيا بأىـ األحداث التاريخية التي مرت بيا، 
كبأشير ممككيا كحكاميا، كعميو فالمكاف نافذة يطؿ 

 .   منيا ابف بطكطة عمى التاريخ
 :وصف الزمن  -3

كصؼ الزمف ىك محاكلة لمقبض عميو، فنحف 
ؿ السنة مثبل فإننا نحاكؿ أف عندما نصؼ أحد فصك 

نستحضر ذلؾ الفصؿ كمف ثـ القبض عميو كاحتجازه 
ضمف األلفاظ كالكممات، كقد يتمثؿ كصؼ الزمف 
أيضا في كصؼ مرحمة تاريخية معينة أك عمر 

كتصؼ لنا الرحمة . معيف كالطفكلة أك الشيخكخة
المرحمة التاريخية التي عاصرىا ابف بطكطة كنقميا 

بو، فبمجرد قراءة صفحة مف عبر صفحات كتا
الكتاب حتى يستحضر القارئ الزمف الذم كتبت فيو 
كىك العصر الذم عانت فيو الدكلة اإلسبلمية مف 

 .االنقسامات كاالنفصاؿ كالتشتت
 :وصف الحيوانات -4

كصؼ ابف بطكطة أنكاعا عديدة مف الحيكانات 
... منيا الكاقعي كالجماؿ كالفيمة كالخيكؿ كاألسماؾ

ثـ رأينا ذلؾ :"...الخرافي كطائر الرخ، يقكؿ كمنيا
الجبؿ عند طمكع الشمس قد ارتفع في اليكاء، كظير 
الضكء فيما بينو كبيف البحر، فعجبنا مػف ذلؾ كرأيت 
البحرية يبككف كيكدعكف بعضيػـ بعضا، فقمت ما 

ف : شأنيـ ؟ فقالكا إف الذم تخيمناه جببل ىك الرخ كا 
ذاؾ أقؿ مف عشرة أمياؿ ثـ ربنا أىمكنا كبيننا كبينو إ

إف ا مف عمينا بريح طيبة صرفتنا عف 
 .(43)."صكبو

كلـ يفصؿ ابف بطكطة الحديث في كصؼ 
الحيكانات بؿ يكتفي بالتركيز عمى ما يميز الحيكاف 
: عف غيره، حيث يقكؿ في كصؼ كحيد القرف

فخرج عمينا الكركدف، كصكرتو أنو حيكاف أسكد "...

، رأسو كبير، متفاكت الضخامة،  المكف، عظيـ الجـر
كىك " الكركدف رأس ببل بدف"كلذلؾ يضرب بو المثؿ 

دكف الفيؿ كرأسو أكبر مف رأس الفيؿ بأضعاؼ، كلو 
 .(44).."قرف كاحد بيف عينيو

 :وصف النباتات  -5
اىتـ ابف بطكطة أيضا بكصؼ النباتات المزركعة 
 منيا كالبرية كعادة ما ييتـ بالشكؿ الخارجي لمنبات
أك البذكر مف حيث الحجـ كالنكع كالمكف ثـ يعرض 

ك يجمع بيا كمف ثـ طريقة طبخو  لمطريقة التي يزرع
كليس : أكمو، كفي حديثو عف الزراعة في اليند يقكؿك 

ىنالؾ مف أشجار ببلدنا شيء ما عدا النبؽ، لكنو 
، تككف الحبة منو بمقدار حبة  عندىـ عظيـ الجـر

أشجار كثيرة ليس يكجد كليـ . العفص، شديد الحبلكة
فمنيا العنبة، كىي . منيا شيء بببلدنا كال بسكاىا

شجرة تشبو أشجار النارنج، إال أنيا أعظـ أجراما 
كأكثر أكراقا، كظميا أكثر الظبلؿ، غير أنو ثقيؿ فمف 
ناـ تحتو كعؾ، كثمرىا عمى قدر اإلجاص 

 . (45)..."الكبير
 :العمميات القاعدية لموصف عند ابن بطوطة 

اتفؽ الدارسكف عمى أف الكصؼ يخضع غالبا 
بدـ عمى شكؿ عمميات قاعدية، .ـ. لقكاعد ذكرىا ج
 :(46)ىذه القكاعد ىي 

 .     عممية ترسيخ أو تعيين  -أ
 .عمميات التمظير -ب
 .عمميات التموضع ضمن عالقة  -ج
 .عممية إعادة التركيب أو إعادة البناء  -د

 :الخطكات كضمف ىذه العمميات تتـ ىذه 
تسمية المكضكع الخاضع لمكصؼ بصفة -1
ثـ كصمت إلى جدة :مثبل يقكؿ ابف بطكطة .عامة 

 .ػػ تسمية ثـ كصؼ(ثـ يصفيا)
تقسيـ الكؿ إلى أجزاء، يقكؿ ابف بطكطة في -2

كلما كاف صباح العيد :"كصؼ مككب السمطاف 
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لعظيمة كركبت كؿ ركب السمطاف في عساكره ا
ركب أكالد ك ...كرىا معيا عساخاتكف عربتيا ك 

كاف قد قدـ لحضكر العيد قاضي ك ...السمطاف 
 .(47)..."القضاة 
. تكضيح صفات كخصائص األجزاء المقسمة-3

كمثالو في الرحمة ما جاء في كصؼ احتفاؿ أىؿ 
مكة بقدـك شير رمضاف حيث قسـ الكؿ إلى أجزاء 

 :كخص كؿ جزء بالكصؼ
ذا ىؿ ىبلؿ رمضاف تضرب الطبكؿ" كيقع ...كا 

االحتفاؿ بالمسجد الحراـ مف تجديد الحصر كتكثير 
الشمع كالمشاعؿ حتى يتؤلأل الحػراـ نكرا كيسطع 
شراقا كتتفرؽ األئمة كىـ الشافعية كالحنبمية  بيجة كا 
كالحنفية كالزيدية، كأما المالكية فيجتمعكف عمى أربعة 

 .(48)..."مف القراء يتناكبكف القراءة ك يكقدكف الشمع 
ع الكصؼ إطارا زمنيا كمثاؿ ذلؾ منح مكضك  -4

 .كصؼ ابف بطكطة لمككب السمطاف يـك العيد
منح مكضكع الكصؼ إطاره المكاني كمثاؿ  -5

 .ذلؾ كصؼ مكة المكرمة
تشبيو مقارني أك مجازم يسمح بكصؼ الكؿ  -6

أك األجزاء كذلؾ بكضعيا في عبلقة تماثمية مع أفراد 
المكصكؼ أك أشياء كأخيرا يتـ إعادة كبناء الشيء 

حيث يمكف إعادة تسمية الشيء المكصكؼ في 
كسط أك نياية الكصػؼ، كمثاؿ ذلؾ الكصؼ الذم 
قدمو ابف بطكطة لمدينة دمشؽ حيث شبييا بالمرأة 
التي يتكاثر عمييا الخطاب مف الممكؾ كيشبييا 
تشبييات كثيرة فجعميا جنة المشرؽ كعركس 

 . (49)المدف

صؼ كؿ ما لقد اىتـ ابف بطكطة في رحمتو بك 
تقع عميو عيناه كما يثير انتباىو، كال تقؿ دقة كصؼ 
ف كاف تغميب  األمكنة عف دقة كصؼ البشر، كا 
الثاني عمى األكؿ كاضح؛ إذ اىتـ بعادات الشعكب 
كتقاليدىا االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كفي 

كفي جزئياتيا باعتبارىا  كامبل امجتمعبعدىا كمياتيا 
تنقسـ إلى رجاؿ كنساء، حيث لـ يتكاف عف الحديث 
عنيف فكصؼ عبلقتيف مع بعضيف كمع أزكاجيف 
كأبنائيف كما لـ يغفؿ الحيكانات الغريبة التي أثارت 
عجبو ككاف لمنبات أيضا الحظ األكفر مف الكصؼ، 
كعميو مثمت الرحمة التي قاـ بيا ابف بطكطة شكبل 

 .االنفتاح عمى اآلخر مف أشكاؿ
كمما سبؽ نخمص إلى أف الكصؼ في كتاب 

البف بطكطة " تحفة النظار في غرائب األمصار"
يقؼ بجانب السرد في تشكيؿ المتف، يمتمؾ عكامؿ 
االنتظاـ الداخمي مف حيث التركيب المنطقي 

الكصفية كالتماسؾ الداللي كالشكؿ البنيكم، فالبنية 
تقـك عمى نكع مف التركيب المتبلئـ، يحكميا نظاـ 
دقيؽ قكامو الترتيب، فميس الكصؼ كليد الصدفة بؿ 
يخضع لبنى مدركسة، إنو يؤدم في المتف أدكار 
متاع المتمقي،  جمالية كتفسيرية غايتيا نقؿ المعرفة كا 
كيحتؿ مساحة ظاىرة مف النص قد تستغرؽ في 

ة دكف تكقؼ، يكاد بعض األحياف صفحات متكالي
ينعدـ فييا التطكر السردم العاـ، مما يؤكد لحمة 
.    المقطع الكصفي كاستقبللو لغكيا كتركيبيا كدالليا
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 شكاليات وتحدياتإ - تعميمية المغات والمغة العربية
طيفة ىباشيل  

 قسم المغة العربية وآدابيا
عنابة -باجي مختار جامعة  

 
  ممخص

شكاليات التي براز اإلإمف خبلؿ  تقدـ  ىذه الدراسة قراءة نقدية لكاقع العبلقة بيف تعميمية المغات كالمغة العربية في العالـ العربي،
شكاليات فقد فأما اإل .التحديات التي تكاجيو لخدمة المغة العربيةتصادؼ تكظيؼ ىذا التخصص المعرفي التكظيؼ المناسب، كمعرفة 

مصادر يفترض أف تككف مجاال لبلستفادة مف تعميمية المغات في تطكير البحكث العممية الخاصة بتعميـ المغة  ةتتبعناىا في ثبلث
كأما التحديات فقد مٌست مستكيات عدة  .العربية كمناىج تعميـ المغة العربية كىي الجامعات كأقساـ المغة العربية، كالكتب كاألبحاث،

 تعميـ اقتراحات في تطكير كىك ما مكننا مف تقديـ. كتحقيؽ الجكدة ـ المغة العربية ذاتيا،كتعمٌ  كتككيف المعمميف، تمثٌمت في بناء المناىج،
 .كتعمميا المغة العربية

 
 .العربي العممي البحث العربية، المغة تعميم المغات، تعميمية :المفاتيح الكممات

 
 

Résumé  
Cette étude présente une lecture de la relation entre la didactique des langues et la langue arabe, en 

signalant les obstacles qui, empêchent l’utilisation de cette spécialité cognitive à sa juste mesure, et de 

connaître les défis qu’elle doit relever dans sa quête pour en faire bénéficier la langue arabe. Pour  

atteindre cet objectif, nous avons tenté de montrer les bénifices de la didactique pour l’enseignement 

de la langue arabe, les ouvrages et  la recherche. Par ailleurs, nous avons mentionné les défis qu’elle 

doit faire face tels que, la construction des programmes, la formation des enseignants, l’auto 

apprentissage, la réalisation de la qualité. 

 

Mots clés: Didactique des  langues, l'enseignement de la langue arabe, la recherche scientifique 

arabe.  

 
 

 

Abstract 
This study presents a reading of the relationship between language teaching and the Arabic language 

in the Arab world, highlighting  the problems that hinder the appropriate use of this cognitive field, 

and reveal the challenges that it encounters so that the Arabic language gains benefit out of it. 

Regarding the problems, we studied three sources believed to benefit from language teaching to 

develop scientific research in Arabic teaching, which are the universities, the department of Arabic 

language, books and research topics and education programs of the Arabic language. For the 

challenges, they concern many levels, such as syllabus design, teachers’ training, of the Arabic 

language self-learning, and the achievement of a good quality. As a final step, we present suggestions 

to benefit from language teaching in the development of the Arabic language. 

 

Keywords :Language  teaching, arabic teaching,  scientific research in arabic. 

 



 4107مارس  -73 عدد                                                   اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

170 

 

 :  تقديم
أصبح تعميـ المغة العربية مجاال مستباحا 
لمخكض فيو مف طرؼ مف اختمفت تخصصاتيـ 

كتباينت اتجاىاتيـ الفكرية كالثقافية؛حتى  العممية،
غدا ىذا المجاؿ مكضكعا عاما يمكف لكؿ مثقؼ أك 

؛فيتجاكز إعطاء  فيو صاحب شيادة أف يدلي بدلكه
مف دكف مراعاة  كالتقرير فالتقعيد، الرأم إلى الحكـ

 لحساسية ىذا المكضكع كتشعبو كتعٌقده مف جية،
فراح الكثير مف .كأىميتو كحاجتنا إليو مف جية أخرل

المؤلفيف كالكتاب يبحثكف ألنفسيـ عف مسكغات 
فيذا يحؽ  عممية تارة كغير عممية تارة أخرل لطرقو؛

كاآلخر ألنو مارس  و يحمؿ عمما ما،لو ذلؾ ألن
كاآلخر يرل أف التعميـ فف ال يخضع الى   التعميـ،

قكانيف عممية بؿ يحتاج الى إبداعات ذاتية، كبعضيـ 
إلى حد اعتبار تعميـ العربية  –لؤلسؼ  –يذىب 

ال يحتاج إلى الكثير مف  مجاال سيبل كبسيطا،
 .الحذؽ العممي كالثقافي
البدائية كالقاصرة عند بعض إف ىذه النظرة 

العرب تقابميا عند غيرنا مف الشعكب المتقدمة نظرة 
فٌكضت أمر تعميـ المغات الى  ايجابية كعممية،

تخٌصص معرفي تتظافر فيو الكثير مف المعارؼ 
لتدرس مكضكعا كاحدا بجميع تشعباتو، كيسير 

في قضاياه  تعمى الب فقطالمتخصصكف فيو 
ىذا التخٌصص الذم  لمغات؛إنو تعميمية ا. كشؤكنو

أنو  رغـ مركر أكثر مف نصؼ قرف عمى نشأتو إالٌ 
ما يزاؿ دخيبل كغريبا عمى الثقافة كالبحث العممي 
العربي،؛فمـ يكٌظؼ التكظيؼ المناسب في خدمة 

كىذه ىي الفرضية التي سييبني . قضايا المغة العربية
الذم ييدؼ إلى الكقكؼ عمى أىـ  عمييا ىذا العمؿ،

كاالت التي حالت دكف االستفادة مف تعميمية اإلش
كأيضا معرفة أىـ  المغات في تعميـ المغة العربية،

التحديات التي يمكف أف يككف ليذا التخٌصص 

كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ .المعرفي أثر ايجابي فييا
 : إلى العناصر اآلتية

 .مفيـك تعميمية المغات -1
 .في العالـ العربي إشكاالتيا -2
كير المغة العربية كالتحديات التي أىميتيا في تط -3

 .تكاجييا
اقتراحات لبلستفادة منيا في تطكير المغة  -4

 .العربية
 (:Didactique Des Langues)مفيوم تعميمية المغات -1
 :نشأتو -1-1

بالتخطيط  ظؿ عمـ التربية فترة طكيمة ميتما
كدراسة كؿ ما لو عبلقة بالتعميـ بصفة عامة، فقٌدـ 

كمفاىيـ أفادت في تطكير منظكمات طرائؽ كتقنيات 
التعميـ، كلكف عيب عمى تمؾ األبحاث عدـ مراعاتيا 
لخصكصيات كؿ معرفة عند تعميميا ؛بؿ كاف 
تركيزىا األكبر عمى العبلقات التربكية بيف المعمـ 

كىذا ما دفع بمنتقدم ىذا التكجو إلى . كالمتعمـ
الدعكة إلى تخصص ييتـ بتعميـ كؿ معرفة بحسب 

يا االبستيمكلكجية، فأطمقكا عميو مصطمح خصائص
(Didactique. ) كقد استعمؿ الغربيكف ىذا

المصطمح لمداللة عمى التخصص الذم ينظر إلى 
تعميـ أم مادة نظرة عممية كيميز بيف تعميـ مختمؼ 

ك مكازاة مع محاكلة عمماء التربية االستقرار  المكاد،
في كاف الٌمسانيكف  عمى مفيـك محدد لمتعميمية،

الخمسينيات يحاكلكف تكظيؼ نتائجيـ في ميداف 
فأطمقكا عمى ىذا التكظيؼ  تعميـ المغات األجنبية،

 المسانيات التطبيقية،:عدة مصطمحات مف قبيؿ
كتعميمية المغات ،كالدراسة العممية لتعميـ المغة 

عمى  حازغير أف مصطمحا كاحدا  ،...األجنبية 
 didactique)ت االستقرار كالشيكع ىك تعميمية المغا

des langues) بعد أف مٌر بأربع محطات ميمة ،
 :ىي
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 مف ) مرحمة التداخؿ مع المسانيات التطبيقية
حيث (:السبعينات إلىمنتصؼ القرف العشريف 

اختمؼ العمماء في استعماؿ أحد المصطمحيف 
لمداللة عمى  )المسانيات التطبيقية أك تعميمية المغات(

العمـ الذم يختص بتكظيؼ المعرفة المسانية في 
تعميـ المغات، فقد حاكؿ كؿ مف 

تحميؿ تعميـ : "في كتابو (W.F.Makey)"ماكي"
 ،1965سنة("language teaching and anlysis)المغة 

المسانيات "في كتابو   (D.Girard)"دكني جيرار"ك
 linguistique appliquée")التطبيقية كتعميمية المغات

et didactique des langues ) تحديد  1972سنة
بدال مف ( Didactique)مفيكميا كاختيار مصطمح 

ا ذفي ى" جيرار"يقكؿ  .المسانيات التطبيقية
إف مف حؽ تعميـ المغات أف يككف لو كجكده »:الصدد

نما باعتباره عمما  المستقؿ، ليس باعتباره مجرد فف كا 
كقد نجح ...مختمفة،  يستفيد مف عمـك إنسانية

لمداللة ( Didactique)في اقتراح مصطمح " ماكي"
عمى المحتكل العممي لتعميـ المغات بدال مف 
المسانيات التطبيقية، فمـ ال نستعممو نحف أيضا 

 .(1)«عكض المسانيات التطبيقية ؟
 مف السبعينات إلى بداية )مرحمة االنفصاؿ

المسانيات إذ استقمت عف (:ثمانينات القرف العشريف
إلى  كصارت فرعا ميما مف فركعيا، التطبيقية،

غير أف  جانب الترجمة اآللية كعمـ أمراض الكبلـ،
ىذه الفترة عرفت نقاشا كاسعا كمحتدما بيف المسانييف 
كالتربكييف حكؿ انتماء تعميمية المغات؛ إذ ىناؾ مف 

ك ىناؾ مف  رأل أنيا فرع مف المسانيات التطبيقية،
التي تـ تحديد . ركع التعميمية العامةصنفيا ضمف  ف

مفيكميا كتمييزىا عف عمـ التربية في ىذه المرحمة 
، في كتابو Gangnon)  ("مكد غانيكفك"عمى يد  

سنة ( Didactique d’une discipline" )تعميمية مادة "
1973 (2) . 

  (3)مرحمة الديداكتكلكجيا (Didactologie):  بعد
المسانيات التطبيقية  انفصاؿ تعميمية المغات عف

اتسع مفيكميا نتيجة التساع مجاالتيا المرجعية 
فانفتحت عمى عمـك  كمصادرىا التي تستفيد منيا؛

كثيرة صار معيا تدريس الثقافات ىدفا لتدريس 
ديداكتكلكجيا "كىذا ما دفع إلى تبني مصطمح .المغات
 .بدال مف تعميمية المغات "المغات 

 عرفت ىذه المرحمة :مرحمة العكدة كاالستقرار
كتراجعا عف  ازدىارا كبيرا في مفيـك تعميمية المغات،
فأصبحت  ؛(4)مصطمح ديداكتكلكجيا المغات كالثقافات

بذاتو لو مادتو كمكضكعو كمنيجو بذلؾ عمما قائما 
إف العمـ الذم »: (Puren)"بيراف"يقكؿ  مصطمحاتوك 

نستمر في تسميتو بتعميمية المغات قد كصؿ إلى 
مف تطكره التاريخي يشتغؿ فييا في اآلف مرحمة 

ككػديداكتكلكجيا ...نفسو كػػميتكدكلكجيا ككػتعميمية 
 .(5)«المغات كالثقافات

 :ماىيتيا-1-2
تعميمية المغات عمى  ) (coste "ككست"عٌرؼ 

مجمكع الخطابات المكتكبة ك المنطكقة » :أنيا
المنتجة حكؿ تعميـ كتعمـ المعارؼ كالميارات 

ي معرفة كاستعماؿ لغة غير لغة المساىمة ف
 .(6)«المنشأ

فيي بيذا المفيـك خطاب فكقي يدكر حكؿ 
التعميـ كالتعمـ ،فيخًرج مف دائرتو كؿ الخطابات 
كالعمميات المنتجة أك الممارسات الحاصمة في ميداف 

كتحديدا داخؿ الفصكؿ الدراسية، كربما يككف  التعميـ،
في ىذه القضية أدؽ،   (Moirand)"مكاركف"رأم 

حيف عٌرفت تعميمية المغات عمى أنيا مجمكع 
خطابيف مختمفيف يصؼ األكؿ ما يحدث داخؿ 

كالثاني الذم يينتج حكؿ التعميـ كالتعمـ في  الفصؿ،
ك ىك النكع الذم تحدث عنو )شكؿ دراسات 

خطاب يدكر حكؿ -حسب مكاركف-فيك ؛(ككست
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إشكاليات  يتساءؿ كيحدد إذ الفصؿ كلكنو ال يمجو؛
محتكيات التعميـ كأساليب كدكافع كاحتياجات ك 

 . (7)تقكيمو
تعميمية المغات عمـ يدرس عممية تعميـ المغات إف 

دراسة عممية، كذلؾ ألنو يطمح إلى نقؿ ىذه العممية 
مف صبغتيا الفنية إلى طابع عممي ك تحميمي 

فاتخذت مف تدريس المغات سكاء المغة  كتجريبي،
مادة تشتغؿ عمييا،  (8)نبية األكلى، أك األج

شكاليات تتعمؽ كؿ كاحدة منيا بمككف مف مككنات  كا 
المعمـ، المتعمـ، األىداؼ، )العممية التعميمية

مكاضيعا ليا، ( المحتكل، الطرائؽ، الكسائؿ، التقكيـ
كتمثمت تمؾ اإلشكاليات في مف يعٌمـ؟ مف يتعمـ ؟ 

ككيؼ  ك ماذا نعٌمـ مف المغة؟ كلماذا تعٌمـ المغة؟
 ك بماذا نعٌمـ؟ كماذا عٌممنا؟  نعٌمـ؟

ك مف أبرز خصائص تعميمية المغات التي ترفع 
مف مصداقيتيا العممية ضمف شبكة العمـك اإلنسانية 

 :أنيا
كذلؾ أنيا تقـك بتحميؿ  ؛عمم نظري وتطبيقي-

كانتقاء ما يفيدىا مف العمـك  الكضعية التعميمية،
ربة لتعميـ األخرل، مف أجؿ تقديـ تصكر أك مقا

كلكنيا ال تكتفي بيذا الجانب النظرم بؿ  المغات،
تتعداه إلى تطبيؽ تمؾ المقاربات في كضع طرائؽ 

 .كتقنيات تـٌ تجريبيا كتقكيميا 
، (Interdisciplinaire) عمم يربط بين التخصصات-

ألنو يكظؼ طرائؽ كمفاىيـ مف عمـك متصمة بو، ليا 
كبالمغة مف جية  عبلقة بالعممية التعميمية مف جية،

فيك حقؿ معرفي يرٌكب كيربط بيف عدة عمـك  أخرل؛
كالمسانيات كعمـك النفس  ليا عبلقة بتعميـ المغات؛

كعمـ االجتماع كعمـك التربية، كىذه الخاصية شبيية 
بخاصية الجغرافيا في عبلقتيا بالجيكلكجيا كاالقتصاد 

؛ كذلؾ ألنو ييتـ (9) ...كعمـ المناخ كعمـك البيئة 
انتقاء كنقؿ المفاىيـ كالطرائؽ مف التخصصات ب

األخرل ليحٌكليا كيكٌظفيا بحسب ما تقتضيو طبيعة 
كىك بيذه الخاصية يمارس قكة التأثير  التعميـ كالتعمـ،

 .عمى العمـك األخرل
إذ  ؛(Pluridisciplinaire) التخصصات متعدد عمم-

يدرس مكضكعا تعميميا كاحدا مف منظكر عدة 
ك كؿ تطٌكر أك تغٌير في تمؾ تخصصات أخرل، 

كىذا ما يجعمو .العمـك يؤدم حتما إلى تغيره كتطكره
 .في مكقع تأثر

( 10)(Transdisciplinaire)التخّصصات متداخل عمم-

نتيجة لعبلقة التأثر كالتأثير بيف تعميمية المغات 
عمما تعميمية المغات كالعمـك المساعدة ليا، أصبحت 

فيو المعطيات تمتزج  متداخؿ التخٌصصات،
كتتعاكف فيو العمـك مف أجؿ خدمة  كالمفاىيـ،

بيذه إف تعميمية المغات .مكضكع كاحد متشٌعب
أضحت المجاؿ الذم يتكخى تطبيؽ نتائج الخاصية 

كلذلؾ  في ترقية طرائؽ تعميـ المغات،العمكـ األخرل 
 أىميافإنو يرتبط بعدد كبير مف العمـك كالتخصصات 

 كعمـ االجتماع، ة كعمـ النفس،المسانيات كعمـ التربي
 .كعمـ االتصاؿ ك االبستيمكلكجيا كعمـ الحاسكب

يتضح مما سبؽ أف تعميمية المغات معرفة عممية 
أثبتت خصكبتيا في قدرتيا عمى الربط  ،(11)خصبة 

بيف جميع ىذه الحقكؿ العممية، كتحقيؽ االنسجاـ 
ككذا في ما قدمتو مف ثمار  بينيا كاالستفادة منيا،

فاستطاعت أف   طٌكرت تعميـ المغات في الغرب،
تحقؽ قدرا كبيرا مف العممية ك الدٌقة  كالمنيجية، 
كتجد مكقعا ميما عمى خارطة المعرفة البشرية؛ إذ 
اسندت إلييا الدكؿ المتقدمة ميمة االرتقاء بمغاتيا 
تعميما كنشرا، فخٌصصت ليا الكثير مف مراكز 

ىيئات تشرؼ البحث كالمجبلت المتخصصة، كحتى 
عمى تنظيـ كتطبيؽ األبحاث التعميمية في تطكير 
تعميـ لغاتيـ كالييئة األكركبية المكحدة لمعايير 



 4107مارس  -73 عدد                                                   اللّغات واآلدابفي  التواصل  
 

173 

 

، التي تقدـ المعايير العممية التي (CECR)المغات 
 .ينبغي أف يستند إلييا تعميـ أم لغة أكركبية

كما أف األبحاث في ىذا المجاؿ جد متطكرة 
مقارنة بما نتداكلو في ثقافتنا العربية، كبإلقاء نظرة 
شاممة عمى تمؾ األبحاث يمكننا مبلحظة مستكل 
ذلؾ التطكر، فإذا أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ التجربة 

 : الفرنسية يمكف تسجيؿ المبلحظات اآلتية
 استقرار مفيـك تعميمية المغات بعد ضبطو 

 .كتجاكز مرحمة تأسيسو
  استقبلليا عف عمـ التربية، فأصبحت ىي العمـ

 .الذم تككؿ إليو ميمة تعميـ المغات
  تغير في أىـ أىدافيا، فبعد أف كانت تيتـ بتعميـ

 المغة تعٌدت ذلؾ إلى تعميـ الثقافة عف طريؽ المغة،
منيا بأف الثقافة تشكؿ مجاال ميما مف  إيمانا

ؿ الميارات المغكية كتكمٌ  مجاالت تعميـ المغات،
األربع لتصير ميارة خامسة ينبغي تنميتيا لدل 
المتعمـ، كىذا التحٌكؿ صاحبو تحكؿ في المصطمح 
إذ أصبحنا  كثيرا ما نقرأ مصطمح تعميمية المغات 

أك  (Didactique Des Langues et Cultures) اتكالثقاف
 .:DLC ما يرمز لو ب

  المكظفة في تعميـ تعدد المقاربات كالطرائؽ
المغات، فبعد المقاربتيف البنكية كالتكاصمية تطبؽ 

 حاليا  في أكربا  المقاربة كالطريقة العممية
(Actionnelle)،  التي اعتمدت عمى مفاىيـ كمبادئ

المقاربة التكاصمية كأضافت مفاىيـ أخرل كاف أىميا 
 .(12)(tâche)كالميمة ( interaction)مفيـك التفاعؿ 

  إذ نقرأ في مجبلتيـ ككتبيـ  تنكع األبحاث،تعدد ك
مكاضيعا دقيقة تنـ عف مستكل التطكر العممي الذم 

 .كصمكا إليو
تعميمية  لقد تطكر الكعي بأىمية البحث في

بشكؿ ممحكظ في السنكات األخيرة في البمداف  المغات
الغربية، فأصبحت ليا الشرعية الكاممة في الكجكد 

بذاتو، لو مرجعيتو المعرفية مف حيث أنيا عمـ قائـ 
جراءاتو التطبيقية ك ىذا ما يجعمنا  .(13)كمفاىيمو كا 

نتمٌمس كاقعيا في العالـ العربي لنعرؼ حظ البحث 
العممي العربي منيا، كمدل االستفادة منيا في 

 .تحسيف تعميـ المغة العربية
 :إشكاليات تعميمية المغات في العالم العربي -2

المغات الى الثقافة العربية  ارتبط دخكؿ تعميمية
الذم جاء متأخرا مقارنة  بدخكؿ المسانيات التطبيقية،

بنشأتو في العالـ الغربي، غير أف تمقييا في البداية 
كاف عمى أساس أنيا فرع مف فركع المسانيات 

بمعنى أنيا صادفت الكثير مف العكائؽ  التطبيقية؛
تقرار مف عدـ اس نفسيا التي كاجيت تمقي المسانيات؛

في المصطمح، ك تداخؿ في المفيـك مع عمـك 
 ك ارتياب في تمقييا أحيانا، كتخصصات أخرل،
كربما تفاقمت صعكبات تمقييا  .كرفضيا أحيانا أخرل

لتصؿ الى جيميا أك تجاىميا مف طرؼ المشتغميف 
الذيف يفترض فييـ أف يستفيدكا  عمى تعميـ المغة،

 . منيا في تطكير لغتنا 
اتي العربي األكلى يبحث التعميمإف مشكمة ال

ىي  عدـ الكعي بكجكد  -حسب رأيي-الرئيسة
كىذا  .مشكمة ك إدراكيا؛ كبالتالي عدـ اإلجماع عمييا

كربما  كضع الحمكؿ ليا، ما يحكؿ دكف دراستيا ك
عدـ تقبؿ : يعكد ذلؾ إلى أسباب عديدة أىميا

تعميمية المغات كتخصص معرفي تسند إليو ميمة 
تعميـ المغة العربية، كعدـ كضعيا مكضع البحث في 

،  بؿ بقائيا غريبة عف الثقافة العربية، االىتماـ البلـز
أضؼ إلى ذلؾ ندرة المادة العممية كاألبحاث التي 

 .تقدميا كتٌعرؼ بيا
كإلدراؾ ك كشؼ حقيقة كجكد أزمة في البحث 
التعميماتي العربي ينبغي أف ندرسو دراسة نقدية 

بو؛ كمختمؼ ارتباطاتو مع فاحصة لمختمؼ جكان
العمكـ كالظركؼ المحايثة لو؛ كتأتي أىمية ىذه 
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الدراسة النقدية لتقٌكـ ىذا البحث العممي مف حيث أنو 
كليس  جزء مف شبكة معرفية حية، تنمك كتتأثر،

ك بخاصة إذا .مجرد ممارسة عممية فردية معزكلة
عممنا أف البحث التعميمياتي العربي يعاني مف غياب 

التي غدت اليـك  ة التأٌمؿ االبستيمكلكجي،ظاىر 
؛ نقصد » ك ظاىرة صحية لتقكيـ كتطكير العمـك

بغياب التأمؿ االبستيمكلكجي غياب كعي نقدم 
يسائؿ كاقعنا ك إنتاجاتنا العممية بشكؿ مستمر، بغية 

كما .(14)«تقكيميا كالكقكؼ عمى مكامف الخمؿ فييا 
ث أف مف العكائؽ التي تحكؿ دكف تقدـ البح

التعميماتي عدـ كجكد نقد عممي لما يكتب حكؿ تعميـ 
في مثؿ  المغة العربية، إذ نبلحظ خصاصة كبيرة جدا

ىذه الكتابات التقكيمية لكاقع تعميمية المغات في 
 .الكطف العربي

كسعيا كراء تشريح ىذا الكاقع يمكف رصد عدد 
مف المبلحظات مف مصادر حاممة كحامية لمغة 

: تحضر فييا تعميمية المغات كىيالعربية يفترض أف 
 الجامعات كأقساـ المغة العربية، كالكتب كاألبحاث،

 .كمناىج تعميـ المغة العربية
إشكالياتيا في الجامعات وأقسام المغة  -2-1

 : العربية
تدٌرس تعميمية المغات في الجامعات الغربية 
كتحديدا في جميع معاىد المغات كاآلداب كالتربية 

كالمدارس العميا لتككيف معممي المغات كعمـ النفس 
طارات التعميـ، كأما في جامعاتنا فقد تبيف لي  كا 
كجكد عدد مف النقائص التي تنـ عف تأخر كاضح 

مف خبلؿ استطبلع أجريتو عمى  في ىذا المجاؿ،
 (15)برامج كمقررات بعض الجامعات كالمعاىد العربية

،كمقاببلت شفكية مع بعض أساتذة الجامعات 
 : كىي (16)متخصصيف في شؤكف المغة العربيةكال
  ال تقٌدـ تعميمية المغات كتخصص أك كمادة

مستقمة في أغمب الجامعات العربية في مرحمة 

كمف ضمف  .(17)الميسانس كحتى في الدراسات العميا
الجامعات العربية القميمة التي تدٌرس فييا تعميمية 

ئر المغات كتخصص قائـ بذاتو نذكر جامعات الجزا
 .كالمغرب كتكنس

كالغريب في ىذا األمر أف أقساـ تعميـ المغات 
األجنبية في الجامعات العربية تقٌدـ ىذا التخصص 

مما يجعمنا  لطمبتيا في جميع المراحؿ الجامعية،
نتساءؿ لماذا ندرؾ األىمية الكبيرة ليذا التخصص 
في تعميـ المغات عندما يتعمؽ األمر بالمغة كالثقافة 

، بينما نيممو في تعميـ لغتنا كثقافتنا؟ ىؿ األجنبية
يعكد ذلؾ إلى جيؿ المتخصصيف في المغة العربية 
بو أـ إلى كجكد نية في جعؿ العربية متخمفة عف 

 ركب المعارؼ كالحضارة ؟
  كميما تعددت أسباب ذلؾ فإف النتيجة كاحدة؛
فتعميمية المغات تخصص ال يدٌرس في أقساـ 

عمما أف مف بيف أىداؼ تمؾ كمعاىد المغة العربية، 
 .األقساـ تككيف معممي العربية

  مصطمحا  -إف تعميمية المغات غير معركفة
لدل الكثير مف أساتذة أقساـ المغة  -كمفيكما 

العربية، فالنظرة السائدة لدييـ أف مجاؿ تعميـ المغة 
تضطمع بدراستو عمـك التربية أك عمـ النفس التربكم، 

 . أك أف مفيكميا يتداخؿ مع المسانيات التطبيقية
  ندرة المجبلت المتخصصة في ىذا العمـ، كىذا

 .ثقافة الجامعيةنتيجة لغيابيا عف ال
  افتقار الجامعات العربية إلى مراكز أك كحدات

بحث متخصصة في دراسة قضايا تعميـ العربية مف 
 .منظكر المسانيات كتعميمية المغات

  عدـ تكجيو البحث العممي الجامعي نحك
استكشاؼ ىذا التخصص كتكظيفو في خدمة المغة 

 .العربية
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 : عربيإشكالياتيا في البحث العممي ال -2-2
إف التخمؼ في البحث العممي ألم لغة يؤدم 
حتما إلى تخمفيا في مجاالت التعميـ كاإلعبلـ، 
كالثقافة عامة، فالتكجو إلى المكتبات العربية 
كتفحص عناكيف كتبيا كفيارسيا يكشؼ لنا عف 

ناىيؾ عف تصفحيا أك  كجكد الكثير مف الثغرات،
جماال قادتني تصفح بعض صفحات اإلنترنت،  كا 

دراسة تقييمية لمبحث العممي العربي في مجاؿ تعميـ 
المغات عامة كمجاؿ المسانيات التطبيقية كتعميمية 
المغات بخاصة إلى تسجيؿ عدد مف اإلشكاليات 

 :أجمميا في ما يمي
مف سمبيات البحث العممي العربي في : الفردية -1

مجاؿ تعميـ المغة اتسامو بالفردية كالتشتت كعدـ 
التنسيؽ بيف مختمؼ الباحثيف كمراكز البحث، كىذا 

 : ما نتج عنو
  عدـ تكحيد المصطمحات كاالختبلؼ في الكثير

مف ترجمات المصطمحات، كمثاؿ ذلؾ مصطمح 
(Didactiques Des Langues ) الذم ترجـ عدة
تعميمية المغات، المسانيات : رجمات عربية مف قبيؿت

التعميمية، عمـ تعميـ المغات، ديداكتيؾ المغات، عمـ 
 .تدريس المغات، تعميميات المغات

  ندرة المعاجـ المتخصصة في تعميمية المغات
ذ ال زاؿ الباحث العربي الى إ كالمسانيات التطبيقية؛

األجنبية في يكمنا ىذا يعتمد عمى بعض المعاجـ 
لخمك المكتبات العربية مف  تحديد المفاىيـ التعميمية،

حسب –عدا  ،إليومعجـ مختص يمكف االطمئناف 
عبد الكريـ غريب "ػػل( المنيؿ التربكم)معجـ  -عممي

اٌل أنو يتميز إالذم رغـ غمبة الصبغة التربكية عميو " 
بالشمكلية كالتكٌسع في تعريؼ المصطمحات مف عدة 

 .....  لسانية كتربكية كنفسية : كجيات 
  خصاصة في الكتب كاألبحاث التي تقٌدـ ىذا

مقارنة مثبل  رؼ بو،التخصص لمثقافة العربية كتعٌ 

كأما العدد  مع ما أيٌلؼ مف كتب لتعريؼ المسانيات،
أك  القميؿ مف المحاكالت  فقد نشرت  في مجبٌلت،

 (18).ضمف أعماؿ ممتقيات
كثيرا ما تضيع البحكث : النظرة العممية الضّيقة -2

العممية العربية في مجاؿ تعميـ العربية في متاىات 
النظريات كالمفاىيـ النفسية كالتربكية كاالجتماعية 
كأحيانا المسانية، إذ نجد إما أبحاثا تستعرض نظرية 
معينة أك مفيكما أك تقدـ تصكرا عف تعميـ المغة 

طريقة أك  ، أك أبحاثا تطبيقية تتناكؿ أثر) 19(ةالعربي
تقنية أك مفيـك في تعميـ العربية، كلكف ما ييعاب 
عمى كؿ تمؾ األبحاث أنيا تصدر مف كجية نظر 
معزكلة كمحددة ؛إما نفسية أك تربكية أك اجتماعية 
أك لسانية فقط، مف دكف االنطبلؽ مف خصكصية 
رئيسة لتعميـ المغات كىي أف ىذه العممية تتجاذبيا 

كمعارؼ تتآلؼ كتتآزر  كتتحكـ فييا عدة تخصصات
 .مف أجؿ إنجاحيا

إضافة إلى ذلؾ فاف تمؾ البحكث لـ تعالج قضايا 
المغة العربية مف خبلؿ نظرة شمكلية عامة كأخرل 
تفصيمية خاصة، بؿ جنحت في معظميا إلى الثانية، 
كىذا ما تسبب في عدـ اندراج جميع تمؾ المعالجات 

جميع  كاالقتراحات كالحمكؿ في شبكة كاحدة لخدمة
كبقائيا مجرد مجيكدات متفرقة . قضايا المغة العربية

 .مف الصٌعب تنفيذىا كاالستفادة منيا غير متكاممة،
تغرؽ : سيطرة الجيود النظرية عمى التطبيقية- 3

 األبحاث العربية في بحر تقديـ األمكر النظرية،
كاإلسياب في شرحيا إلى درجة أف تصير مستنسخة 

أنا ما كيتب عف المسانيات مف بعضيا، فمثبل لك قر 
في أغمب األحياف مأخكذا مف التطبيقية نجده 

عبده "لػػػ( عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية :)كتابي
( دراسات في المسانيات التطبيقية)ك ،"الراجحي

أك معتمدا عمى برائيما كحتى " حممي خميؿ"لػػػػػ
في حيف نجد أف ىذا التخصص قد  تحميبلتيما،
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كمو ك تعددت فركعو بشكؿ كبير في تكٌسع مفي
الدكؿ الغربية، إلى درجة أف األبحاث الغربية لـ تعد 
تتحدث عف المسانيات التطبيقية بؿ عف فركعيا 

التي غدت في حد ذاتيا عمكما  الكثيرة كالمتنكعة،
كمف مظاىر ىذا الكاقع أيضا كثرة . غزيرة المعرفة

عميـ الكتب كالمقاالت التي تتناكؿ مكضكع طرائؽ ت
كمع  العربية الذم يفترض أنو مكضكع قابؿ لمتطبيؽ،

نجدىا في أغمب الحاالت تستعرضو مف  فإنناذلؾ 
تطبيقية عمى عينات  دراسات ميدانية أك إجراءدكف 

 . مف المتعمميف
ىيمنة الصبغة التربوية مقابل تيميش  -4

رغـ التطكر كالنقمة النكعية التي حققتيا : المسانيات
تكظيفيا في تعميـ المغات إال أف  المسانيات عند

الدراسات العربية الزالت تسيطر عمييا الصبغة 
بينما ، ك بخاصة في  دكؿ الخميج كالمشرؽ. التربكية

لكجكد الكضع في المغرب العربي فإنو أحسف حاال؛ 
الدليؿ عمى ىذه ك . حركة لسانية أكثر نشاطا

الكضعية ما تزخر بو المكتبات مف كتب حكؿ 
يـ المغة العربية تناكلت المكضكع مف طرائؽ تعم

فأسيبت في تقديـ طرائؽ لتدريس  كجية نظر تربكية،
فركع المغة العربية مستكحاة مف طرائؽ تربكية عامة 

كمف دكف اقتراح  كالطريقة الحكارية كاالستقرائية،
طريقة نابعة عف تصٌكر صحيح لخصائص المغة 

المكاد العربية باعتبارىا مادة تعميمية مختمفة عف 
كيندرج ضمف ىذا الحاؿ اختيار المقاربات . األخرل

التربكية كالتدريس باألىداؼ ك المقاربة بالكفاءات 
غفاؿ  أساسا رئيسا ك كحيدا لتعميـ المغة العربية  كا 

كمثاؿ ذلؾ ما نجده في  .المقاربات كالمناىج المسانية
مناىج تعميـ المغة العربية الجزائرية  التي  تطبؽ  

 ة بالكفاءات في تدريس جميع فركع العربية،المقارب
مف دكف مراعاة لخصائص المغة كمادة تعميمية 

كىنا ينبغي أف نتساءؿ اذا كانت المقاربات  مختمفة،

التربكية كافية كقادرة عمى تعميـ المغات فما فائدة 
جميع تمؾ البحكث كطرائؽ تعميـ المغات التي تنتجيا 

 ؟تعميمية المغات
نخمص إلى التأكيد عمى أف بناء عمى ما سبؽ، ك 

الساحة العممية العربية تزخر باألبحاث كالكتب التي 
غير أف ذلؾ اإلنتاج  تناكلت مسألة تعميـ لغتنا؛

كبقيت مكاضيعيا  الغزير لـ يترجـ إلى كاقع عممي،
، إضافة إلى رتدكر في فمؾ الكبلـ النظرم كاالجترا

بو بعض البحكث الذم تتصؼ » الطابع التقميدم 
العممية المغكية، كالتشتت، كبالتالي عدـ قدرتيا عمى 

 .(20)«االستجابة لمتطمبات العصر 
 :إشكالياتيا في مناىج تعميم المغة العربية -2-3

إف أىـ مجاؿ يمكف أف نستفيد فيو مما تقدمو 
بدءا  تعميمية المغات ىك مناىج تعميـ المغة العربية،

يا كمركرا بمحتكاىا كطرائؽ بأىدافيا كانتياء بتقكيم
ككسائؿ تقكيميا، كلكف يبدك مف خبلؿ معاينة نماذج 
مف مناىج تعميـ العربية أنيا لـ تستفد مف ىذا العمـ 

كلـ تطٌبؽ المسانيات في حؿ اإلشكاليات  كما يجب،
المغكية التي تصادؼ تعميميا، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك 
 الضعؼ العاـ في استعماؿ المغة العربية لدل

الذم يرجع أساسا إلى غياب النظرة العممية ك  أبنائيا،
ىذه " عبده الراجحي"المنٌظمة إلى تعميميا، كقد أكد 

إف حاؿ تعميـ العربية عندنا ... »: النقطة في قكلو
يرجع في أساسو إلى سبب جكىرم ال تنفع معو 
معالجة األسباب الفرعية، أال أنو غياب المنيج 

كمف مظاىر غياب المنيج العممي في  .(21)«العممي 
تعميمنا إغفاؿ الجانب المساني مف قضية تعميـ 
العربية، رغـ أف بناء برنامج لتعميـ المغة ال بد أف 
يستند إلى معرفة كافية بطبيعة ىذه المغة كطبيعة 
المتكمـ، كقد قدمت المسانيات كصفا عمميا لؤلنظمة 
 المسانية ككشفا لخصائصيا، كلذلؾ ال يمكف
التغاضي عف تمؾ النتائج، كلكف ما ىك حاصؿ في 
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بناء مناىج المغة العربية، كبخاصة مناىج تعميميا 
في المقاـ » لمناطقيف بيا، أف كاضعييا قد اعتمدكا 

األكؿ الغالب عمى ما أتيح ليـ مف معطيات مستفادة 
مف أصكؿ التربية، كعمـ النفس غير أف عنصرا 

لمسألة ظؿ غائبا رئيسا مف عناصر القكؿ في ىذه ا
كالعنصر الذم أعنيو ىنا ىك المغة نفسيا، بطبيعتيا 

ذلؾ أف النظر في ... الذاتي  الخاصة كنظاميا
طبيعة المكضكع ال يقؿ أىمية عف النظر في طبيعة 

ية محاكلة تشكيؿ طريقة في المتعمـ عند أ
 .(22)«تعميمو

إضافة إلى ذلؾ فمف أدلة عدـ استفادة مناىج 
مف تعميمية المغات ما تعانيو مف تخمؼ  تعميـ العربية

كعدـ مكاكبة لمستجدات العصر مقارنة مع المغات 
األخرل، فكما رأينا سابقا فإف ىذا العمـ قد رفع مف 

فاستطاع  كفاءة تعميـ المغات األجنبية كثقافتيا؛
الغربيكف أف يعايشكا عصر العكلمة كالسرعة، 

ة مع كأصبحكا يعممكف لغاتيـ في كقت قصير مقارن
ما يقضيو المتعمـ العربي، الذم نعٌممو االستئناس 

 .بالعربية كليس استعماليا في التكاصؿ
 :التحديات -3

إف التحديات التي تكاجو تعميمية المغات ك المغة 
العربية اليـك تحتاج الى حمكؿ عممية تبدأ أكال مف 
إدراكنا كاقتناعنا بأىمية ىذا التخٌصص، ثـ معرفة 
مدل انسجامو مع الكاقع المغكم كالثقافي العربي 

كسعيا لذلؾ ينبغي معرفة . كاستجابتو لمتطمباتو
فرىا تعميمية المغات لحؿ االمكانات التي يمكف أف تك 

 . مشاكمنا المغكية 
أىميتيا في الرفع مستوى مناىج تعميم  -3-1

  :العربية
تكمف أىمية ىذا التخصص في اعتماده عمى 
عدد مف المبادئ التي يحتاج إلييا تعميـ العربية 

 : ليتجاكز أزمتو كىي

  تؤلؼ تعميمية المغات بيف العمـك التي ليا صمة
المغة، فتتبنى بذلؾ نظرة تقاطعية إلى بعممية تعميـ 

كتككف ثرية كمفيدة أكثر مف  .اإلشكاليات كالقضايا
ألنيا تنبع مف عدة  النظرة المستقمة كاألحادية؛

كجيات نظر، إضافة إلى أف تعمـ كتعميـ لغة ىك 
عممية متشعبة االمتدادات، فنحف اليـك في حاجة 
،  ماسة إلى تخصص معرفي يربط بيف تمؾ العمـك
كيؤلؼ بيف نظرياتيا كمفاىيميا لتقديـ ما يناسب 
فعبل تعميـ كتعمـ المغة كالثقافة العربية، عمى أف 
يككف ذلؾ تأليفا عمميا كليس مجرد اجترار كتكرار 

 .لممعمكمات
  تدرس تعميمية المغات العممية التعميمية دراسة

عممية، تستند عمى مقكمات المنيج العممي كأدكاتو، 
ككما رأينا ... ـ كتجريب كمكضكعيةمف انتقاء كتنظي

سابقا فإف تعميـ العربية يعاني مف غياب منيج 
 .عممي يضبطو كيخرجو مف بكتقة التراكـ المعرفي

  ،تراعي خصكصية المادة المدرسة كىي المغة
كىذا ما يجعميا قابمة لمتكيؼ مع أم لغة، فمتعميمية 

كما  إذ لكؿ لغة تعميميتيا، المغات اليـك عدة فركع؛
أف لكؿ تعميمية لغة تعميميات أخرل بحسب كضعية 
المغة، كتعميمية المغة األكلى أك تعميمية المغة 

 .األجنبية
  ىي ليست عمما نظريا يتطكر داخؿ الجامعات

كمؤسسات البحث العممي فقط، بؿ عمـ تطبيقي 
ينبغي أف يراعي المعمميف، كذلؾ ببسط إجراءاتو 

عمييـ تطبيؽ حتى يسيؿ  ،(23)كتعميقيا بينيـ
كتجريب ما تفرزه تعميمية المغات مف طرائؽ 
كتقنيات، فيي إذف عمـ ينقؿ المعرفة التعميمية مف 

كالتجريب، كما أحكجنا إلى مثؿ  النظرم إلى التطبيؽ
ىذه العمـك التي تنقص مف سيطرة الجكانب النظرية 

 .عمى التطبيقية في حياتنا العممية
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 :لمغة العربيةأىميتيا في تكوين معممي ا -3-2
منذ أكثر مف  "عبد الرحمف الحاج صالح"تحدث 

أربعيف سنة عف أثر المسانيات في النيكض بمستكل 
، عندما كانت المسانيات (24)مدرسي المغة العربية

كافدا جديدا عمى الثقافة العربية، كقد كانت دعكتو 
في ىذا المقاؿ صريحة كقكية لضركرة تطبيؽ 

نية في تحسيف مستكل معممي المبادئ كالمفاىيـ المسا
العربية، كلكننا اليـك نعيد ىذه الدعكة اليـك مف كجية 
نظر كافد حديث عمى الثقافة العربية ؛إذ ال بد أف 
نتكمـ اليـك عف أثر تعميمية المغات في النيكض 

 .بمستكل مدرسي المغة العربية
يجرم تككيف كتأىيؿ المعمميف في أقساـ المغة 

تربية كالمدارس العميا لؤلساتذة عف ككميات ال العربية،
يغمب عمييا الطابع  طريؽ تدريسيـ عدة معارؼ،
في حيف تغيب عنيا  النظرم كالتربكم خصكصا،

المسانيات، كتعميمية المغات في الكثير مف الحاالت؛ 
فأما المسانيات فبل تكمف أىميتيا في أنيا تمدنا بمادة 
 عممية دقيقة عف المغة فقط، بؿ تمدنا أيضا
بمعطيات تتعمؽ بالمنيج كمبادئ التحميؿ المغكم 
،فيي تقـك بشكؿ عاـ عمى مبادئ مثؿ االقتصاد 
كتعميـ النتائج كالمقارنة التي تيدؼ إلى ضبط ما 

كتحديد الخصكصي كاالستدالؿ  ىك كمي كعاـ،
كالتعميؿ الذم يمغي الذاتية كاالنطباع، كمف ثمة فإنو 

اختيار المادة باإلمكاف استثمار ىذه المبادئ في 
، ككذا في تزكيد معمـ (25)المسانية كطرائؽ عرضيا

المغة بأدكات منيجية تعينو عمى فيـ الكثير مف 
 .الظكاىر المغكية كتعميميا

كأما تعميمية المغات فإنيا تزكد معمـ المغة 
جراءات نقؿ المعارؼ التربكية كالنفسية  بتقنيات كا 

ستكل كاالجتماعية كالمسانية التي حصميا مف م
فيي تضعو في  النظرم إلى التطبيؽ كالتجريب؛

 .سياؽ ممارسة التعميـ كليس في سياؽ تعمـ التعميـ

كما أنيا تدفعو إلى التفريؽ بيف ممارسة طرائؽ عامة 
في التدريس كالطرائؽ اإللقائية كالحكارية كالقياسية 
 كاالستقرائية كطرائؽ خاصة فقط بتعميـ المغات،

كىذا التمييز  فكية كالتكاصمية،كالطرائؽ السمعية الش
يزيد مف إدراؾ المعمـ لخصكصية تعميـ المغة مقارنة 
بتعميـ المكاد العممية األخرل، كالفرؽ ىنا يكمف في 
األىداؼ الرئيسية المرجكة مف كؿ نكع مف التعميـ؛ 
فإذا كاف تعميـ المكاد العممية ييدؼ في المقاـ األكؿ 

يـ حكؿ ذلؾ إلى تزكيد المعمـ بمعمكمات كمفاى
فإف تعميـ المغة ييدؼ ضمنيا في اآلف  التخٌصص؛

، استماع، حديث)عدة ميارات لغكية نفسو إلى تعميـ 
 .كعدة ميارات عقمية كثقافة تمؾ المغة ،(قراءة ،كتابة

كمف الخدمات التي يمكف أف تقدميا تعميمية 
المغات لمعمـ المغة أيضا تحسيسو بمشاكؿ تعمـ 

اعده عمى تكقع المشاكؿ المغة، كمنحو خبرة تس
كالصعكبات، كالتنبو إلى حدكثيا ،كالتعامؿ معيا 

 .بالطريقة السميمة كتييئتو لمتعميـ
إف تعميمية المغات مف ىذا المنطمؽ تساىـ حقيقة 

كربما تككف  في الرفع مف مستكل معمـ المغة العربية،
التجربة الجزائرية مثاال ينبغي تعميمو في ىذه 

مادتي المسانيات التطبيقية كتعميمية النقطة، إذ تٌدرس 
المغات لجميع طمبة أقساـ المغة العربية كالمدارس 
 العميا لؤلساتذة ككميات التربية كأقساـ عمـ النفس،
كقد كقفت عمى أثر تدريس ىاتيف المادتيف في 
تحسيف مستكل معمـ العربية مف خبلؿ إجراء 
مقاببلت شفكية مع بعض المفتشيف كحتى بعض 

الذيف أكدكا فاعمية دراستيا في إكساب  يف،المعمم
معمـ المغة العربية خبرة تجريبية تساعده عمى 

 .االنسجاـ مع الكسط التعميمي بسيكلة كبسرعة
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المستمر  أىميتيا في التعمم الذاتي و -4-3
 :لمعربية

أسمكب يدرس فيو » يعٌرؼ التعمـ الذاتي عمى أنو 
أك مذاعة المتعمـ كحده، مستعينا بمكاد مطبكعة 

أك مسٌجمة عمى أشرطة معدة ( بالصكت أك بالصكرة)
سابقا، يقـك ىذا النمط مف التعميـ عمى مبدأ التعميـ 

فبإمكاف المتعمـ . (26)«(autodidactique)الذاتي 
اليـك أف يتعمـ مف دكف كجكد معمـ أمامو، بؿ 
باالستعانة بكسائؿ تكنكلكجية معدة سمفا، كتحكم 

ة، كقد أصبح ىذا التكجو برامج بالصكت كالصكر 
ضركرة عصرية أمبلىا الكـ المعرفي اليائؿ الذم 
تفرزه المخابر كمراكز البحث يكميا، كمف أبرز 
أىداؼ ىذا النكع مف التعميـ تدريب المتعمـ عمى 

مف  االعتماد عمى نفسو كالمداكمة عمى التحصيؿ،
خبلؿ تعكيض المنياج الدراسي كالمعمـ ببرنامج 

أشرطة أك في في مضغكطة أك يكضع في أقراص 
مف المكاد التي ينبغي أف يتعمميا  ك .مكاقع اإلنترنت

بالتكرار اإلنساف ذاتيا المغة بحكـ أنيا مادة تحصؿ 
كتتميز بالحركية التي ال يستطيع المعمـ والممارسة 

كالمنياج تكفيرىا بالقدر المطمكب، لكجكد فركؽ 
 .جكىرية بيف األسمكبيف

ذاتيا يبحث عف المكانة مازاؿ تعمـ العربية 
البلزمة رغـ الحاجة الممحة إليو، كرغـ تكفر عدد مف 

 : (27)العكامؿ التي تستدعيو بقكة كمنيا
أىمية التعمـ الذاتي لتعكيض أكجو النقص  -

 .كالقصكر في تعميـ العربية
تمبية مطالب تجديد المعرفة المغكية تماشيا مع  -

 .مبدأ التعمـ مدل الحياة
الجاليات العربية في الميجر كبعض تعميـ أبناء  -

الفئات التي حرمت مف التعميـ النظامي كمحك 
 .األمية

مع ىذه الحاجة الممحة إال أف برامج التعمـ ك 
فأما  الذاتي لمعربية تتميز بقمة العدد كنقص الكفاءة؛

نقص العدد فيمكف مبلحظتو مف خبلؿ إجراء دراسة 
في إحصائية لبرامج تعميـ المغات التي تباع 

 المكتبات أك مكاقع تعميـ العربية في اإلنترنت،
كمقارنتيا بما يتكفر في تعميـ المغات األخرل، كأما 
الكفاءة فيمكف معاينتيا مف خبلؿ تحديد مدل 
مطابقتيا لممعايير العممية العالمية لصناعة برامج 
التعمـ الذاتي، فمثبل لك زرنا بعض مكاقع تعميـ 

مناطقيف بغيرىا فإننا العربية لمناطقيف بيا أك ل
سنبلحظ أنيا مازالت تعتمد عمى طريقة الترسيخ 
بالتماريف فقط، بدال مف االعتماد عمى الترسيخ ببناء 

فالطريقة األكلى تيدؼ إلى تدريب المتعمـ  األنشطة؛
سكاء كاف )عمى تكظيؼ العنصر المغكم الذم تعممو 

 في جمؿ كصيغ،( صكتا أك كممة أك قاعدة نحكية
انية فتتعدل ذلؾ إلى تكظيؼ ما تعممو في أما الث

كأف نطمب منو مؿء  إنجاز فعؿ لغكم حقيقي؛
استمارة معمكمات أك كتابة رسالة إلى غير ذلؾ مف 
 .األنشطة التي تدفع المتعمـ إلى إنجاز ميمة لغكية

كما أف تمؾ المكاقع كالبرامج تقـك عمى التسميع 
شراؾ المتعمـ  في كالتحفيظ بدال مف التميير كا 

كليس التمقي  ممارسة المغة كالتكاصؿ مع البرامج،
كىذا العمؿ يتطمب البرامج الذكية، التي يمكنيا . فقط

تصحيح أخطاء المتعمـ، كتحديد نكعية التماريف 
كاألنشطة المناسبة لمستكاه كلمصعكبات المغكية التي 

 .يعانييا
تقـك البرامج المغكية التعميمية في عمميا عمى 

ت المسانية كانتقائيا كتنظيميا في شبكة تحميؿ الكحدا
ككفاءة تمؾ البرامج  تصميا مع بعضيا البعض،

كعمى  مرتبطة بعمميات التحميؿ كاالنتقاء كالتنظيـ،
أساس ذلؾ كحتى نبني برنامجا تعميميا لمغة العربية 
ينبغي أف نحمؿ المعرفة المغكية تحميبل عمميا، كأف 
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ايير تعميمية ننتقي كننظـ المادة المغكية كفؽ مع
المغات، التي تتدخؿ في ىذا الجانب لتعكض دكر 
المعمـ، كتقٌدـ سببل أخرل لمتقريب بيف متعمـ المغة 

 .كالبرنامج المعد لتعميمو
 :أىميتيا في تحقيق جودة تعميم المغة العربية:3-4

عرؼ مفيـك الجكدة انطبلقتو في الكاليات 
القرف المتحدة األمريكية في منتصؼ العشرينيات مف 

الماضي، ثـ عرؼ نقمة نكعية في الياباف منذ 
الخمسينيات نتيجة الظركؼ المبلئمة التي عرفيا ىذا 

اف  إلىكاستمر في التطكر  البمد في تمؾ الفترة،
صارت الجكدة شعارا كمعيارا عالميا لمتعامؿ 

الثقة كالشفافية  إرساءكشرطا مف شركط  العقبلني،
 .(28)بيف مختمؼ األطراؼ 

جكدة قبؿ أف تككف مطمبا ىي ثقافة كأسمكب إف ال
ارتبطت لدينا باإلسبلـ الذم حثنا عمى إتقاف  حياة،

كتطبيؽ  .العمؿ كعمى التعاكف مف أجؿ  تحقيؽ ذلؾ
ىذه الثقافة في مجاؿ التعميـ العاـ في الدكؿ العربية 

ألنو سيسمح  أصبح مطمبا ممحا ينبغي االستجابة لو؛
تتماشى  بصكرة متقنة،لنظامنا التعميمي أف يظير 
التي أصبحت فييا  كالتطكرات العالمية الحديثة،

الجكدة الشاممة بلية حتمية لبللتحاؽ بالمقاييس 
فالجكدة إذف ىي  .كتحقيؽ تطكرىا كضبطو العالمية،

ك تتبع  بلية ك كضعية يمكف مبلحظتيا كقياسيا،
مسار تطكرىا بكاسطة مجمكعة مف األدكات كاآلليات 

. (29)التي تقٌكـ أبعادىا كمميزاتيا  عية،الكمية كالنك 
كما أنيا ال تقـك دكف العمؿ الدؤكب عمى تطكيرىا 
باستمرار فبل يكفي الحصكؿ عمى االعتراؼ بالجكدة 

ىيئة الدكلية في غياب بليات دعميا بشكؿ  أممف 
 .دائـ

مف اآلليات كاألساليب المستخدمة في الدكؿ ك 
التركيز عمى  الغربية لتحقيؽ جكدة تعميـ المغات،

 االستفادة مف البحكث التي تقدميا تعميمية المغات؛

عمى أساس أنو تخصص يربط بيف كؿ العمـك 
كيقدـ  كالتخصصات التي تخدـ عممية تعميـ المغات،

إف ما يخٌكؿ ليذا  .أكثر منيا نظرية خالصة تطبيقية
التخصص المساىمة في تحقيؽ جكدة تعميـ المغة 

كىي اعتبار  تي تنطمؽ منيا،العربية ىك المرجعية ال
تعميـ المغات عممية عممية قائمة عمى أسس كتقنيات 

كمف المعركؼ أف التحديات العالمية  مضبكطة،
المعاصرة تحتـ عمينا إتباع المنيج العممي في 

 كىذا الفكر اإلنساني مكاجية المشاكؿ كاألخطار،

الحديث يتقارب أك ىك امتداد لمنيضة الفكرية التي 
كالتي تعتبر  بداية القرف العشريف، ظيرت في

المسانيات أحد مظاىرىا بحكـ أنيا ىي التي أدخمت 
فأٌثرت في كثير  المنيج العممي إلى العمـك اإلنسانية؛

مف العمـك كمف بينيا تعميمية المغات التي تنظر إلى 
العممية التعميمية عمى أنيا أشبو بالصناعة منيا إلى 

 .العمؿ الفني 
تعميمية المغات بفعالية في تقكيـ تعميـ كما تساىـ 
كذلؾ مف خبلؿ كضع اختبارات  المغة العربية؛

عمى  الكفاءة لممعمميف كالمتعمميف ك المؤسسات،
أسس عممية لغكية كتربكية كنفسية كاجتماعية تراعي 

ىذا  .خصائص المغة العربية كالمجتمع العربي عامة
المفيـك  إضافة إلى أف تعميمية المغات ال تستند إلى

. التقميدم لمتقكيـ ك إنما إلى تطبيؽ مفيـك الجكدة 
التقكيـ ينطمؽ مف "كاالختبلؼ بيف المفيكميف ىك أف 

مقارنات بيف المتكخى كالمبلحظ بينما تيدؼ 
محاكالت تحقيؽ الجكدة إلى التحسيف المستمر 

 .(30) "لمنتائج كاالستعماؿ األكثر نجاعة
ة المغات في اقتراحات لالستفادة من تعميمي-4

 :  تطوير المغة العربية
ال يزاؿ حقؿ تعميمية المغات بكرا في الثقافة 

كما يمكف  العربية يحتاج إلى نشر الكعي بأىميتو،
أف يقدمو مف خدمات لمغة العربية، كلتحقيؽ ذلؾ 
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ينبغي اتخاذ إجراءات عممية تسٌرع مف عممية 
ا االستفادة منو حتى ال نزيد مف تخمفنا، كتخمؼ لغتن

كثقافتنا في عصر يكاد يمحؽ بخره بأكلو، كجديده 
إننا اليـك  .بقديمو، كصغيره بكبيره، كمستقبمو بحاضره

بحاجة إلى حمكؿ عممية ال نظرية إلى جيكد جماعية 
ال فردية، إننا بحاجة إلى تطكير البحث العممي 
الخاص بالمغة العربية، كلتجسيد ذلؾ أقدـ جممة مف 

 :االقتراحات
ظر في تصكراتنا عف المغة العربية إعادة الن -1

 .التي ال تحتاج اليـك إلى الدفاع عنيا بؿ نشرىا
عادة النظر ىذه ينبغي أف تكضح األىداؼ العامة  كا 
كالمنطمقات التي تكجو عممية تطكيرىا في مختمؼ 

كعمى ىذه األىداؼ كالمنطمقات أف  المجاالت،
 تعكس متطمبات الثقافة العربية كالعكلمة، كما كصمت
إليو العمـك كالتكنكلكجيا مف معارؼ، كأكؿ منطمؽ ىك 

فيي ليست مجرد  أف نكٌسع نظرتنا إلى المغة العربية؛
 .نظاـ تكاصمي فقط بؿ أداة لمتفكير كاإلبداع كالتأثير

ك لذلؾ عمينا أف ندرس كاقعيا السكسيكلساني، 
كنستخرج مختمؼ التغيرات التي مٌست استعماليا 

ليس فقط في المجتمعات كانتشارىا أكانحسارىا 
العربية، بؿ حتى في العالـ، كذلؾ مف أجؿ كضع 
الطرائؽ التعميمية المناسبة ك اآلليات كالتقنيات 

 .الناجعة
تدريس تعميمية المغات في أقساـ المغة العربية  -2

كفي أقساـ عمـك التربية كالعمـك اإلنسانية، مف أجؿ 
البحكث تقريبيا مف الجامعة التي تعد مركزا لتقدـ 

العممية، كأيضا مف أجؿ الرفع مف مستكل ككفاءة 
 .أقساـ المغة العربية

تخصيص مراكز كمخابر بحث تعمؿ عمى  -3
تطبيؽ تعميمية المغات في تعميـ العربية كالتنظير 
لتعميمية المغة العربية، عمى أف يشتغؿ في ىذه 
المراكز باقة مف المتخصصيف في جميع المجاالت 

المغة العربية، حتى تتآلؼ  التي تتصؿ بتعميمية
 .كتتعاكف التخصصات في خدمة ىدؼ كاحد

تكفير قاعدة معمكمات لمبحكث العممية في  -4
مجاؿ تعميـ المغة العربية، تسمح ألم باحث أف 
يسجؿ مكضكع بحثو أك ممخصا عنو ،كأف يطمع 
عمى بحكث غيره في العالـ العربي ،كما يمكف ليذه 

ـ لمغة العربية ليتـ القاعدة أف تكصؿ بجامعات كأقسا
تزكيدىا بالبحكث الجامعية التي تبقى دائما حبيسة 

 .رفكؼ أرشيؼ الجامعة
كضع خطة عمؿ لمبحكث الجامعية كالدراسات  -5

بصفة عامة في مجاؿ تعميـ العربية تستند عمى 
معايير عممية تنظيمية لمقضاء عمى الفكضى 
كالبلتناسؽ في البحث العممي العربي، كذلؾ مف 

 :خبلؿ
 شكيؿ جياز لمتخطيط لتعميـ العربية، ييتـ ببناء ت

المشاريع كخطط العمؿ، كيجمع البيانات كالتقارير 
 .عف كضع المغة العربية

  تأسيس ىيئة أك لجنة تسير عمى تنفيذ المشاريع
التي يضعيا جياز التخطيط؛ كذلؾ باختيار كتكجيو 
المكاضيع التي ينبغي البحث فييا في كؿ سنة، مف 

ثي حاكر كبرل تنتمي إلى مشركع بحخبلؿ كضع م
فأكثر البحكث  ؛عاـ تركمو المؤسسة أك الجامعة

نجاعة ىي التي تتـ ضمف مشركع محدد األىداؼ 
جانبا  عمى أف يدرس كؿ باحث جزءا أك .كاألبعاد

مف جكانب المشركع ثـ تجمع تمؾ األبحاث لتستفيد 
كتأتي  .منيا الييئة في تنفيذ المشركع البحثي العاـ

ية تنظيـ كتسيير البحكث الجامعية عمى ىذا أىم
النحك في أنيا تسمح بدراسة البحكث الكبرل 

 .كالمتشعبة التي ال يمكف لفرد أف ينجزىا
  تشكيؿ ىيئة جكدة تعميـ العربية عمى غرار
(CECR) (31)  تضطمع بميمة تحديد المعايير

كما  العممية التي ينبغي أف يقـك عمييا ىذا التعميـ،
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معايير الجكدة كالكفاءة عمى المؤسسات  أنيا تطبؽ
،كمف شأف ىذه الييئة أف تضبط  تقكيـ  التعميمية

 .ك تيٌسرىا مناىج تعميـ العربية كمؤسساتيا
نخمص إلى أف  تعميمية المغات في الكطف 

رغـ ما تكفره مف إمكانات عممية نظرية ، العربي
إال أٌنيا تعاني مف  ،كتطبيقية لخدمة قضايانا الراىنة

عكائؽ عمى مستكيات تمقييا كتمقينيا شكاالت ك إ

كلتجاكز ىذه ، كتكظيفيا في تعميـ المغة العربية
العكائؽ نبدأ مف تمقييا بالصكرة المتطكرة التي 

اجترار المقكالت التي  ألف كصمت إلييا اآلف،
كلف يساعدنا  تجاكزىا العمـ كالزمف لف ينتج عمما،

 كؿ سميـ،عمى تمقي العمـك كالمعارؼ الحديثة بش
 .يحٌقؽ نيضتنا المغكية كالعممية
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3-B .Kammerer :qu’est ce que la didactique ?;www.ispef.univ-lyon2 .FR  (05/2011).   

  .مازاؿ مصطمح ديداكتكلكجيا المغات كالثقافات يستعمؿ في أكركبا إلى يكمنا ىذا كلكف في إطار محدكد فقط -4
5-C. Puren:la didactique des langues cultures étrangères entre méthodologie et didactologie, les 

langues modernes ,N 3,paris,1999. 

6- D.COSTE: construction et évolution des discours de la didactique du FLE,ELA,N 61,didier  

erudition,paris,1976, p53.                                       
7- S. Moirand :Décrire les discours d une revue sur  l’enseignement des langues, ELA, N 61, didier       

erudition, paris, P27. 

كالمغة األجنبية؛ إذ أف لغة المنشأ تعني  langue secondeكالمغة الثانية  langue maternelleالمنشأ  ىناؾ فرؽ بيف لغة  -8
المغة التي اكتسبيا الطفؿ في محيطو االجتماعي كغالبا ما تككف ليجة، كالمغة الثانية كمصطمح جاءت مف أجؿ تمييز كضعية تعميـ 

مف لغة المنشأ ،كلكنيا مختمفة  لغة المنشأ عف تعميـ  المغة الكطنية أك الرسمية لمبمد الذم يعيش فيو اإلنساف، التي غالبا ما تككف قريبة
عنيا،مثؿ المغة العربية الفصيحة بالنسبة لمكثير مف األطفاؿ العرب المتكمميف بميجات غير عربية كاألمازيغية،أك المغة الفرنسية في 

فرؽ الفرنسيكف بيف ىذه  كالمغة األجنبية ىي لغة دخيمة عف المتكمـ ؛ألنيا بعيدة عف كاقعو المغكم أك عف لغتو األكلى، كقد. مستعمراتيا
 : إلى لمزيد مف التفاصيؿ يمكف الرجكع. FLEك FLSك   FLMالمصطمحات عند حديثيـ عف 

J. P . Robert: dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys, 2eme édition, Paris, 2008, p 88.  

9-R. Galisson et D. coste : dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Edition N°6, 1988, 

France, p 151.  

10-M. Pothier, formation à la recherche et recherche à la formation en didactique, 

www.cairn.info/revue-ela-2001page385.htp(05-2011) . 

، 2007تعميمية النصكص، عالـ الكتب الحديث، األردف، : ىذه العبارة ىي عنكاف الفصؿ األكؿ مف كتاب الدكتكر بشير إبرير -11
التي تضمنتيا الكتابات العربية ؛فقد لٌخصت أىـ خصائص تعميمية المغات  اتكقد كجدت أنيا  مف أدؽ العبارات ك التعريف. 07ص 

  .خصبة-عممية -معرفة :في ثبلث كممات مفاتيح 
 تنمية  إلىالذم ييدؼ  ،المشركع التعميمي إطارتقترح الطريقة العممية أف يتـ التركيز عمى المياـ التي يتعيف القياـ بيا في  -12

 ةممثؿ يؤدم مياـ تكاصمية في ظركؼ سياقيعمى أنو مستخدـ أك متعمـ لمغة  ذلؾ تنظر إلىي بكى.ميارات التمقي كالتفاعؿ
 .P. Robert : dictionnaire pratique de didactique du FLE , Ophrys, paris, 2008, p 12 ينظر
  .130ص ،2009،رالجامعية،الجزائديكاف المطبكعات  ،(حقؿ تعميمية المغات)أحمد حساني،دراسات في المسانيات التطبيقية -13

http://www.cairn.info/revue-ela-2001page385.htp(05-2011)
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 ،2002 البيضاء،ر الدا تجميات تمقي المسانيات في الثقافة العربية، دكتكراه مخطكطة، جامعة بنمسيؾ،: حافيظ إسماعيمي عمكم-14
 .30ص
 .تحصمت عمى البرامج كالمقررات مف مكاقع تمؾ الجامعات كالمعاىد عمى اإلنترنت -15
المبلحظات منذ سنكات خبلؿ زيارتي لبعض جامعات كمراكز البحث العربية كحضكر ممتقيات عممية بدأت في جمع المقاببلت ك  -16
 . دكلية
سمطنة )، جامعة نزكل (السعكدية)فرع الطالبات جامعة أـ القرل )عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  نذكر الكمية الجامعية بالميث  -17

 (.الككيت)عة الككيت كمية البنات ، جام(األردف) ، جامعة الزيتكنة كفيبلدلفيا(عماف
كالتعميمية معرفة عممية خصبة لبشير  كما ىي الديداكتيؾ؟ لمحمد الدريج، مقاؿ ما ىي التعميمية؟ لمكالم ادريس شابك،:مثؿ -18

 .الديداكتيؾ لرشيد بناني إلىككتاب مف البيداغكجيا  .ابرير 
طرؽ تدريس المغة العربية لعمي احمد مدككر الذم يبدك مف خبلؿ عنكانو أنو سيقدـ طرائؽ خاصة بتعميـ العربية غير :مثاؿ ذلؾ -19

عدا أنو اقترب مف تقديـ  مبادئ   نظرية محددة، إلىأف المتف يتضمف تقنيات تربكية لتعميـ ميارات كفنكف لغكية مف دكف االستناد 
  . لحسف شحاتة( بيف النظرية كالتطبيؽ)كالكبلـ نفسو يصدؽ عمى كتاب تعميـ المغة العربية  .عربية تصكر تربكم عف تعميـ ال

نماذج مف البحث العممي الخاص بالمغة العربية لمكاجية تحديات العصر، المغة العربية إلى أيف؟ : عبد الرحمف  الحاج صالح -20
 .221، ص 2002منشكرات األيسيسكك، المغرب، 

 .90، ص 2004، لبناف، 2عمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية، دار النيضة العربية، ط: عبده الراجحي -21
 .31، ص 2003، األردف، 1األساليب مناىج كنماذج في تعميـ المغة العربية، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط:نياد المكسى -22
 .47ص  مف البيداغكجيا إلى الديداكتيؾ،: رشيد بناني -23
 .1974، سنة 4 المسانيات، معيد العموم المسانية والصوتية، جامعة الجزائر، عدد .نشر ىذا المقاؿ في مجمة -24
 الرباط، ،2ج منشكرات معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب، عبد القادر الفاسي الفيرم كبخركف تعميـ المغة العربية كالتعميـ المتعدد،-25

 .175ص ،2002
 .357ص  ،2006،المغرب 1ج المنيؿ التربكم، منشكرات عالـ التربية،: عبد الكريـ غريب -26
 .270ك ،269، ص 2001، الككيت، 376المغة العربية كعصر المعمكمات، سمسمة عالـ المعرفة، العدد : نبيؿ عمي -27
 .9ص  ،2005 الدار البيضاء، مطابع افريقيا الشرؽ، تدبير جكدة التعميـ،:محمد مزياف  -28
 .167المرجع نفسو، ص -29
 .246ص ،2004 المغرب، فيديبرانت، إصدارات ،(الكفاية كالمنياج كااليزك)المدرسة كالعكلمة:الحسف المحية -30
بالعممية  CECRشبكة مف المعايير لقياس كفاءة مناىج تعميـ المغات عمى المستكل الدكلي، كما ييتـ ( ISO)تكجد لدل اإليزك  -31

 .نفسيا كلكف عمى الصعيد األكركبي 
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12. Which variety do you prefer your students to use? 

a. British English □                                       b. American English □                                                

c. It doesn‘t matter □                                     d. Other _____________________ 

 

13. In your opinion, which variety of English should the Algerian educational system support? 

a. British English □                    b. American English □                         c. Both □                                         

d. Other ____________ 

 

Please justify: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El-Tawassol : Langues et Littératures                                                                                     N°37 -  Mars 2014 

  

67 

 

 
Appendix: Teachers‟ Questionnaire 

 

TEACHER‟S QUESTIONNAIRE                  
                     

Dear Colleague,  

 

The aim of this questionnaire is to find out teachers‘ attitudes and feelings towards British and 

American English, and to enquire about their knowledge/ impressions regarding the rise of English as 

an international language.  

You are kindly requested to fill in your responses by ticking (✓) the corresponding box or answering 

the questions as precisely as you can. A final optional section is included for you to add any comments 

you consider helpful for this investigation.                                                                                                                                                  

 

Thank you for your collaboration! 

                                                                                       

BIOGRAPHICAL INFORMATION: 

 

1. University: ……………………………………………………..  

2. Degree:    B.A. / Licence □              M.A. / Magister □                  Ph.D. / Doctorate □ 

3. Teaching Experience:                       

                           Less than 5 years □                                                 5 - 10 years □                                                                               

11 – 20 years □                                     more than 20 years □  

 

SECTION I: BRITISH AND AMERICAN ENGLISH 

 

4.   Which variety of English do you speak? 

      a. British English □                b. American English □                   c. A mix of the two □                              

d. I don‘t know    □                 e. Other ______________ 

5.   The variety you speak is the result of? 

a. Media (TV, internet, etc.) □                              b. Travel □                     c. Training □                           

d. Former teachers □                        e. Personal preference □                  f. Textbooks □                         

g. Other______________ 

 

6. Which variety of English do you write? 

      a. British English □                b. American English □                   c. A mix of the two □                              

d. I don‘t know    □                 e. Other ______________ 

7. The variety you write is the result of? 

a. Media (TV, internet, etc.) □                              b. Travel □                     c. Training □                           

d. Former teachers □                        e. Personal preference □                  f. Textbooks □                         

g. Other______________ 

8. How familiar are you with the differences between British and American English? 

a. Very familiar   □                                   b. Somehow familiar □ 

c. Not really familiar □                             d. Not familiar at all  □ 

 

9. Do you talk to your students about these differences?  

a. Yes □                                            b. No □ 

 

10. Do you allow your students to mix British and American English in class?   

a. Yes □                                              b. No □     

              

11. If yes, is it in: 

a. Speech □                                     b. Writing □                                  c. Both □  
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American English, and the emergence 

of English as a global language. 

Nevertheless, some teachers remain 

unenthusiastic to the introduction of 

American English since they deem 

British English the only variety which 

is worth of study.  

 
End Notes 
1- See Gramley and Patzold, chapter 10 or Melchers & Shaw, chapter 4 for a description of the 

varieties of British English.    

2- See Crystal, 2008 p. 404 for a definition of the term RP, and Mugglestone in Graddol et al. pp. 162-

5 for an account on the current reality of this accent. 

3- See Strevens, pp. 147-8 for a description of the historical events which have influenced the 

development of American English.  

4- See Ash in Ronowicz and Yallop, pp. 238-53 for a description of the linguistic characteristics of 

American English.  

5- See Laver, pp. 58-9 for a comprehensive definition of GA. 

6- See Darragh (2000) or Davies (2005) for a detailed account on the differences between British and 

American English.  

7- See Bauer (2002) or Thomas et al. (2004) for or a discussion of Americanisms in British English. 
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 Students‘ awareness should be raised 

with regards to the distinctions between 

the two varieties. 

 It is not preferable to mix British and 

American English in writing.  

 The choice of the variety is not really 

important as long as it does not impede 

effective communication and 

intelligibility. 

 As a result of the globalization 

process, students should be exposed to 

as many varieties of English as possible 

since they will not necessarily use 

English to interact with native-

speakers. 

Before concluding this discussion, it 

is worth mentioning that due to the 

limitations of the study, it would be 

unrealistic to present this data as a 

complete representation of the situation 

in all Algerian universities, or even 

generalize the perceptions or attitudes 

to all Algerian university teachers of 

English. Further enquiry is clearly 

prerequisite to clarify and test the 

validity and reliability of some of the 

findings.  

6. Teaching British and American 

English in the Algerian Universities 

The Algerian educational system has 

been supporting British English for a 

long time. This is not really surprising 

given the fact that Europe, and France 

in particular, have adopted the British 

model for years. Some changes have 

been observed by researchers as it was 

noted in section 4; American English is 

obviously gaining more ground at the 

international level. Despite the 

teachers‘ reluctant positions, it is 

currently essential to familiarize 

Algerian students with both varieties. 

The Algerian government is evidently 

moving towards this direction since 

collaboration programs are being 

designed with both British and 

American authorities.  

As a result of the extensive use of 

English by more second and foreign 

language speakers than by natives, 

learners of English should be exposed 

not only to British and American 

English, even if these are the two most 

influential varieties. Other varieties 

such as Canadian, Australian, New 

Zealand, South African, etc. should be 

incorporated within EFL curricula to 

acquaint Algerian students with other 

linguistic forms and cultural aspects. 

After all, English is no longer the 

property of the British or the American 

people; it has become an ‗International‘ 

language.  

 

Conclusion 
To conclude, we have managed to 

gain some understanding of the 

situation at the Department of English 

of the University of Annaba, and to 

reach some plausible insights about the 

teachers‘ perceptions and attitudes 

towards British and American English. 

Hence, British English and some 

‗mixed form‘ of English are used as 

models for teaching English. The 

teachers seem to have developed these 

varieties as a result of a combination of 

factors; namely, the media, training and 

former teachers. They claim to be rather 

familiar with both British and 

American English, and to recognize the 

outlining differences; although this 

needs to be confirmed by further 

studies. 

 Most importantly, however, is the 

teachers‘ awareness of the necessity of 

bringing about some change. They 

believe that Algerian students should be 

familiarized with both varieties, and 

exposed to some other forms in order to 

be able to communicate effectively in 

various contexts with native as well as 

foreign speakers of English. This 

actually asserts the growing position of 
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to answer the question (Q 6). Once 

again, the variety written by the 

respondents seems to be the outcome of 

multiple factors; namely, training and 

former teachers (Q 7).     

A further aspect, which has been 

addressed by one of the questions (Q8), 

is the teachers‘ familiarity with the 

differences between the British and 

American varieties. The results show 

that: eleven teachers (65%) are 

somehow familiar with these 

distinctions; five teachers (30%) are 

very familiar; while only one teacher 

(5%) states that she is not really 

familiar with these features. Moreover, 

all seventeen teachers unanimously 

declare to discuss these differences 

with their students (Q9).  

In addition to that, questions (Q 10) 

and (Q 11) respectively demonstrate 

that the majority of the teachers (fifteen 

i.e. 88%) allow their students to mix 

British and American English in class, 

whereas only a minority (two i.e. 12%) 

does not. Nevertheless, nine out of the 

fifteen teachers (60%) tolerate mixing 

only at the level of speech, while six 

teachers (40%) accept mixing in speech 

as well as writing.  

The last two questions of this first 

section of the questionnaire were 

actually crucial in uncovering teachers‘ 

attitudes towards the two most 

influential varieties of English. Indeed, 

while 41% (seven teachers) prefer their 

students to use British English, only 

12% (two teachers) have selected both 

varieties. Eight teachers (47%), 

however, claim no preference for either 

variety as they answered ‗it doesn‘t 

matter‘ (Q 12).   

The first segment of the last question 

(Q 13) revealed that three teachers 

(18%) think that the Algerian 

educational system should support 

British English, while one teacher (6%) 

answered American English. The 

greater part (thirteen teachers i.e. 76%) 

believes that both varieties should be 

promoted in Algeria. The second part 

of this last question included the 

respondents‘ justifications of their 

declared positions; the latter will be 

described in the two following 

paragraphs.  

On the one hand, the teacher who 

selected American English pointed out 

that it is ‗the most spread‘ variety. On 

the other hand, those who have chosen 

British English explained that it is much 

clearer and more suitable for university 

studies than American English. One 

particular respondent argued that 

British English is already supported by 

the Algerian educational system given 

the amount of treaties and conventions 

signed between the two countries. She 

goes further by emphasizing that 

American English is not completely 

marginalized since training conventions 

are also made with the US government.  

The comments provided by the 

category of teachers who selected both 

varieties were actually more diverse, 

and shed light on some essential current 

issues in the field of EFL teaching. The 

revealed facts can be outlined in the 

following points:  

 Both British and American are equal 

varieties of English that is why they 

should be promoted by the Algerian 

educational system.  

 British English is widespread 

because of historical reasons, but 

American English is becoming more 

influential because of the current 

political, economic and technological 

power of the US.  

 Students are nowadays more 

exposed to the American variety 

because of the media (TV, internet, 

etc.), that is why they favor it. 
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5. University teachers' perceptions 

and attitudes of British and 

American English 

In order to determine Algerian 

university teachers‘ perceptions and 

attitudes towards British and American 

English, we conducted a study on 

English language teachers from the 

Department of English at Badji 

Mokhtar University of Annaba. The 

first section of the questionnaire (see 

Appendix), which we have carefully 

designed, was administered to 

seventeen teachers in an attempt to 

investigate the above issue. The survey 

had two principal aims. The first aim 

was to understand how the teachers felt 

about these two varieties, and the 

second was to reveal the variety which 

is promoted in their classes.   

The sample population for this 

investigation is a group of seventeen 

EFL (English Foreign Language) 

university teachers from the University 

of Annaba who have answered the 

questionnaire. The participants were 

randomly chosen as current teachers 

from the above-cited department. The 

Biographical Information section of the 

questionnaire revealed the following 

facts: (1) All seventeen subjects teach 

English at the University of Annaba; 

(2) Fourteen teachers hold a magister 

degree, while only three hold a 

doctorate degree; (3) Nine teachers 

have been teaching English for a period 

between 5 to 10 years, three teachers 

for 11 to 20 years, four teachers for 

more than 20 years, and only one 

teacher has a teaching experience of 

less than 5 years. 

The whole questionnaire, which 

actually includes twenty questions, was 

originally designed not only to test the 

issue discussed in this article, but also 

to consider another problem which is 

that of teaching English as an 

International Language. For practical 

reasons, however, only the first section 

of this questionnaire is included in the 

Appendix. The biographical section 

incorporates three questions revealing 

basic information about the participants 

(already discussed in the previous 

paragraph), whereas Section I: British 

and American English consists of ten 

questions. Nine out of the ten questions 

are either multiple choice or yes/no 

questions, and only one question 

requires justification on the part of the 

respondents. Finally, it should be noted 

that the questionnaire was delivered in 

two different ways: an electronic form 

was emailed to some participants, but it 

was provided to others in a printed 

form. 

The analysis of the first section of 

the questionnaire has revealed some 

interesting facts about how teachers feel 

towards British and American English 

and why. To begin with, the teachers 

were asked to indicate the variety they 

speak (Q 4). Ten teachers (60%) argued 

that they speak British English; five 

(30%) stated that they speak a mixture 

of British and American English; one 

teacher (5%) could not identify the 

variety she speaks; and another one 

(5%) left the question unanswered.  

The answers selected by the 

respondents for the next question (Q 5) 

confirmed that the English they speak is 

the result of a combination of important 

factors which have a direct or an 

indirect influence on their speech. In 

fact, most of the answers included three 

or four elements; among which media, 

training, and former teachers 

frequently appeared.  

With reference to the written form, 

the same number of teachers (ten i.e. 

60%) claimed to write British English; 

six (35%) affirmed using a mixed 

spelling, while one teacher (5%) failed 
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distinctions, British and American 

English share a lot of similarities which 

are the result of their common origin. 

Although confusion may sometimes 

arise from these differences in use, the 

two varieties remain generally 

intelligible since they are constantly 

influencing each other.  

4. Attitudes towards British and 

American English 
At the dawn of this new millennium, 

no one can deny the fact that English 

has become a global phenomenon. 

Indeed, English is currently spoken by 

around two billion speakers all over the 

world; both as first, second and foreign 

language (Jenkins, 2003). Accordingly, 

new varieties of English such as 

Canadian, New Zealand, Australian, 

Malaysian, Caribbean and South 

African English have emerged as a 

result of the spread of English beyond 

the British Isles.  

Despite the emergence of ‗New 

Englishes‘, British and American 

English are currently the two most 

powerful and influential varieties of 

English as it is spoken, written, and 

taught around the world. Certainly, ―… 

these two varieties are the ones spoken 

by most native speakers of English and 

studied by most foreign learners. They 

have a special status as the two 

principal national varieties of the 

language …‖ (Algeo, 1).  

For a long time, British English has 

been considered as the dominant norm 

in English language teaching; after all 

Britain is the homeland from which 

English has originated, and eventually 

proliferated to other parts of the globe. 

Nevertheless, the twentieth century has 

witnessed the rise of the US as an 

economic and political world leader, 

and the diffusion of American culture 

and media. Hence, the emergence of 

American English as another prominent 

variety for teaching and learning 

English. ‗Which variety is the most 

influential today?‘ is the question 

which has been addressed by a number 

of scholars.  

In the 1960s, the American scholar 

Mencken (in Kirkpatrick) had already 

observed that American English was 

influencing British English, and that the 

former is judged by Americans to be 

―… better on all counts – clearer, more 

rational, and above all, more charming‖ 

(57). Also, Gimson (1976) contends 

that, the fact that over 300 Americans 

speak English as a first language, had a 

significant influence on the role of 

British English and RP in the English-

speaking world. He states that ―… 

European countries continue on the 

whole to teach RP, whereas much of 

Asia and South America follow the 

American model‖ (89).       

On the same lines, Algeo
 
confirms 

that ―… American has more native 

speakers that British and is rapidly 

becoming the dominant form of English 

in non-native countries other perhaps 

than those of Western Europe‖. He 

goes further by saying that ―Much 

European established academic bias 

favors British as a model; but evolving 

popular culture is biased toward 

American‖ (ibid.).  

The above views clearly demonstrate 

the changing nature of these two 

varieties. We can conclude our review 

of the literature by saying that there is 

ample evidence that American English 

has been challenging and influencing 

British English in different ways; 

although British English is also 

affecting American English, though 

less frequently. One particular aspect 

which has been explored by researchers 

is for instance, the adoption of 

Americanisms by British users 
(7)

. 
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English speech is particularly 

celebrated for its distinctive 

pronunciation which is the result of a 

number of phonological features, some 

significant grammatical characteristics, 

but mostly a lexicon which has been 

largely enriched in order to satisfy the 

needs of a multilingual society 
(4)

.  

The American variety is generally 

considered to be more homogeneous 

than its British counterpart; in spite of 

this, it demonstrates some social, 

regional and ethnic variation across the 

territory. The concept of Standard 

American English is generally used to 

refer to the most accurate and 

acceptable form of English which is 

mainly designed for institutional, 

governmental and scientific purposes. 

General American (GA) accent in 

particular is the pronunciation goal for 

American native speakers as well as 

learners of American English 
(5)

.  

3. British and American English in 

Comparison 

Britain and the US have been 

described by George Bernard Shaw as 

two countries divided by a common 

language. Indeed, differences between 

British and American English do exist, 

and are discernable at the levels of 

pronunciation, spelling, vocabulary, 

grammar and usage. Experts have 

estimated that around 4,000 words and 

expressions of everyday use are 

employed differently on both sides of 

the Atlantic 
(6)

.  

It is argued that the most obvious 

divergence between these two major 

varieties is the intonation of the 

language. Other phonological 

differences can be also detected in 

stress patterns and in the articulation 

and distribution of consonant and 

vowel sounds (Algeo, 2006). Examples 

of contrasting British – American 

pronunciations include: doctor /´dɒktə - 

´da:ktər/, wrath /rɒƟ - ræƟ/, missile 

/´mɪsaɪl - ´mɪsəl/, tomato /tə´ma:təʊ - 

tə´meɪtəʊ /, cigarette /ˏsɪɡə´ret - 

´sɪɡəret/, laboratory /lə´bɒrətrɪ - 

´læbrətɔ:rɪ/, etc.  

Lexical distinctions are rather 

extensive and striking especially for 

common people who may easily remark 

how the same items are differently 

referred to by speakers from the two 

countries. In other words, what is 

labeled: rubbish, autumn, petrol, 

holiday, curtains, sidewalk, and 

trainers in Britain, is often designated 

as: garbage, fall, gasoline, vacation, 

drapes, pavement, and sneakers in the 

US.  

Moreover, one cannot help but 

notice how a considerable number of 

words are written differently in British 

and American English. These 

orthographic differences are chiefly the 

result of the spelling reform of 

American English which sought to 

rationalize this variety, and make it 

more systematic (Kirkpatrick, 2007). 

Therefore, British behaviour, centre, 

jeweller, organise, aesthetic, 

programme, and disc, have the 

subsequent spellings as their American 

variants: behavior, center, jeweler, 

organize, esthetic, program and disk.  

With regard to grammar, Crystal 

(1995) argues that grammatical 

distinctions between Standard British 

and American English are rather small. 

Among which he cites the following: 

the American use of have instead of 

have got in British, the use of a simple 

past tense in American where British 

uses the present perfect; in addition to 

differences in word order, irregular 

verbs, and the use of prepositions 

(311).  

It should be noted, however, that 

despite the various phonological, 

orthographic, lexical and grammatical 
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Introduction 

The spread of English outside the 

British Isles has resulted in the 

emergence of other varieties of English. 

British English, which is the original 

variety from which other forms have 

developed, is currently being 

challenged by American English. 

Nowadays, native and foreign language 

speakers of English do not necessarily 

accept these new varieties, but British 

and American English are considered 

as the most powerful and influential 

models for teaching and learning 

English around the world.  

This paper will begin with a short 

literature review clarifying the concepts 

of British and American English. A 

subsequent section will be devoted to a 

comparison of the two varieties and to a 

summary of some of the most 

significant differences. An examination 

of the status of these two varieties and a 

discussion of related attitudes will be 

also included at the end of this part.  

The literature review will be 

followed by a study conducted at the 

Department of English (University of 

Annaba), which investigates teachers‘ 

perceptions and attitudes towards 

British and American English. This will 

include a description of the target group 

and of the method utilized in the study. 

Finally, the results of the investigation 

will be analyzed and further 

implications will be discussed.  

1. British English 

The term British English generally 

refers to the variety of English which is 

used in the British Isles as the primary 

language of the British population. The 

British Isles incorporate five countries: 

England, Wales, Scotland, Northern 

Ireland, the Republic of Ireland, as well 

as some smaller adjacent islands. 

England is particularly the dominant 

country; hence, ―British English is used 

explicitly or implicitly to refer to the 

type of English spoken in England‖ 

(Hansen in Schneider 1997: 59).  

Nevertheless, English as it is used 

throughout Britain, is far from being 

constant or homogeneous because it is 

continuously influenced by factors such 

as: social class, geography, education, 

age and even gender. These aspects 

result in a number of distinct, yet 

generally intelligible dialects which 

reveal grammatical, lexical and 

phonological deviations from the 

standard form 
(1)

.  

Standard British English is the norm 

for teaching and learning British 

English around the world, and it is 

associated with one specific accent 

which is Received Pronunciation (RP)
 

(2)
. The latter is in reality the most 

defined and thoroughly described 

British accent, which ultimately 

became the model for teaching 

pronunciation to foreign or 

Commonwealth learners of British 

English.  

2. American English 

The United States of America is a 

federation of fifty states located to the 

North of America. American English is 

the variety of English which is used by 

the majority of Americans in the US, 

but it is not recognized as the official 

language by the American government. 

American English is ―… [the] product 

of the continent‘s settlement history, 

with individual accents and dialects 

having resulted from unique mixtures 

of settlers from different regions of the 

British Isles and elsewhere and their 

ways of speaking‖ (Kachru et al. 2006: 

58).   

Although primarily based on English 

dialects from the British Isles, 

American English later developed its 

own distinct flavor because of a number 

of historical developments 
(3)

. American 
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Abstract                 

British and American English are currently the two most influential varieties of English 

around the world. The present study investigates the attitudes of seventeen teachers from the 

department of English at Badji Mokhtar University towards these two cognate forms. This 

issue has been explored through a questionnaire which was carefully designed to serve the 

purpose. The findings revealed the teachers‟ awareness of the necessity of acquainting 

Algerian university students with both British and American varieties. Nonetheless, some 

teachers remain reluctant to the consideration of the latter.  
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Résumé 

De nos jours, l‟apprentissage de la langue anglaise est devenu un phénomène mondial. 

L‟anglais britannique et l‟anglais américain en particulier sont les deux modèles les plus 

utilisés à travers le monde. Cet article a pour but la révélation des opinions de dix-sept 

enseignants d‟anglais à l‟Université Badji Mokhtar vis-à-vis ces deux formes importantes. Le 

questionnaire qui a été utilisé dans cette étude a clairement démontré que les enseignants 

sont convaincus que le système éducatif algérien devrait promouvoir l‟anglais britannique 

ainsi que l‟anglais américain. Certains enseignants restent quand même septiques à 

l‟introduction de ce dernier.              

  

Mots clés: Anglais britannique, anglais américain, opinions des enseignants, enseignement 

de la langue anglaise.                          

                                  

 ممخص
ورغم وجود عدة نماذج لتدريس ىذه المغة، فإن النموذجين اإلنجميزي . يعد  تعميم المغة اإلنجميزية في عصرنا ظاىرة عالمية

عشر أستاذا لمغة اإلنجميزية في  ةتحاول ىذه الدراسة تحميل آراء سبع.  انتشارا في العالم أكثر النماذج ىماواألمريكي 
مة ءمن خالل استبيان وز ع عمييم، وأك دوا أن النموذجين المذكورين من أحسن النماذج مال -عنابة–جامعة باجي مختار 

ل جم يم النموذ. لتعميم المغة اإلنجميزية في الجامعات الجزائرية ج البريطاني، وتحف ظ آخرون عمى النموذج األمريكي رغم فض 
 . شعبيتو

 
 .  تعميم المغة اإلنجميزية ،النموذج البريطاني، النموذج األمريكي، آراء األساتذة: الكممات المفاتيح
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rhetorical and textual analysis of 

structural, cohesion, and lexical 

features on different topics and genres. 

Continuous assessment of learners‘ 

performance and proficiency 

development took into account the oral 

reports and assignments, and short 

quizzes in text analysis. Term 

examinations were also of two 

dimensions; written examinations of the 

theoretical aspects and practical text 

analysis of different academic topics 

and discourse levels.  

These two aspects of 

teaching/learning procedure and testing 

answer the third and last question of the 

implementation: HOW to teach and test 

the course implementation in view of 

the course objectives and course 

content. Complementarily, the course 

rationale, the course content, and the 

course evaluation are relatively linked 

to the teaching learning conditions 

(number of master students per groups 

and space) and the availability of 

resources to get individual copies of the 

required references.  

 

Concluding Results and Perspectives 

The implementation of this 

EAP/EST course progressed 

successfully during the last five 

academic years as the students could 

get reading extracts from all the above 

mentioned resources and present oral 

papers during lecture sessions. They 

also had enough opportunities to apply 

the discourse models and textual 

features to samples of academic and 

scientific texts at various levels and 

degrees of formality. 

The administered tests and 

corrections revealed that nearly 70% of 

the learners achieved average and 

above average results (marks of 

continuous assessment and tests). These 

achievements prepared them to deal 

with ESP course design in Semester 

Three (M2) and choose dissertation 

topics. Some of them wrote 

dissertations focusing on EAP/EST and 

ESP issues. Examples of supervised 

dissertations are: 

-  Communicative Features of Generic 

Discourse in Biology Research Articles 

- Expressing Imperatives in 

Instructional Discourse: A Case Study 

of House-Hold User Manuals 

- The Functional and Structural 

Analysis of SMS Language  

-Variety and Transfer of Time Inquiry 

and Expressions in English and Arabic 

-The Importance of Knowledge about 

Cohesive Markers in the 

Comprehension of Reading Extracts . 
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-Causal, temporal, contrastive, 

purposive and continuous relations 

cannot be expressed and linked in a 

sentence without the prominent use of 

connectives.  

-Tense and place markers are prominent 

through the use of adverbs and 

reference because of the reporting, 

narrative, genre quality in academic and 

scientific discourse. A description of 

facts, events, and groups of people, 

situations, phenomena and change 

oblige the writer to mark a place in time 

and draw relations of development 

through time. 

-Reference helps the writer to avoid 

redundancy by the use of endophoric 

(cataphoric and anaphoric) markers in 

Johns‘
 (50) 

studies of business discourse. 

However, Barton
(51)

 argues that 

reference in academic discourse serves 

also to link the reader with some 

research status, concepts, models, 

scholars and theories which are 

exophoric to the text. 

2.4.3. Lexis  
Lexical items and lexical sets, word 

families, collocation are typical register 

features in a given academic field, let it 

be an exact science or a subject of the 

humanities. Naming participants 

(human constituents, companies, 

institutions and places) who are under 

scrutiny generally mark academic 

discourse.   

In the discourse of science and 

technology, there is a high degree of 

precision and concision that reduce, 

largely, the degree of modality. 

However, in academic discourse of the 

humanities and social sciences, Kay 
(52)

 

considers that lexical items and lexical 

sets are prominently used as attitude 

markers, hedges and boosters, 

engagement markers and self-mentions. 

 

 

3. Course Content Inventory 

The findings of this study helped us, 

then, to set the following content 

inventory for the first year Master 

course during Semesters one and two 

with more precision and consistency: 

3.1. Semester One 

Register analysis  

Speech act theory and conversation 

analysis  

Text linguistics and discourse analysis  

Origins and developments of ESP and 

EST  

Language description in target 

situations  

Functional notional analysis  

EST discourse functions  

Genre analysis parameters  

3.2. Semester Two 

Discourse and meta-discourse functions 

in EST  

Discourse moves in EST and EAP  

Propositional and non-propositional 

meaning in EST  

EST and EAP discourse studies; 

structure and moves of the argument  

The Grammatical subject in EST and 

EAP texts  

The role of Conjunctions in EST  

Stating claims and counter-claims  

Reporting verbs and tenses 

4. Organisation of a Teaching 

/Learning and Testing Procedure 

The course density was limited to 

two sessions of 90 minutes each; three 

hours per week. The Lecture session 

was devoted to lecture notes and 

debates about the theoretical issues and 

the presentations of oral reports relying 

on reading extracts (from the above 

mentioned course content). The 

Tutorial session was devoted to the 

application of discourse analysis 

models to topic types from the 

humanities, social sciences, exact/hard 

science and technology. On every 

tutorial session, learners apply a 



El-Tawassol : Langues et Littératures                                                                                     N°37 -  Mars 2014 

  

54 

 

Lachenmayer 
(41)

, Brett 
(42)

, and 

Hyland
(43)

, there is a huge role of 

human agency in constructing 

knowledge. 

 Prominence of reporting and 

narrating as functions in academic 

discourse are structures of past 

experience, events of the real world, 

which express also writers‘ 

assumptions, beliefs and hypotheses in 

order to support or criticize a claim or a 

counterclaim. The former are, 

according to Bhatia
 (44)

, the writer‘s 

manoeuvres to create a context of 

meaning negotiation and interpretation. 

2.3.3. Information structure and 

discourse functions 

The organisation and processing of 

information through discourse moves 

lead to major choices made by the 

authors in order to achieve their 

communicative purposes. The most 

frequently used language functions in 

science and technology discourse are 

description, definition, classification, 

and instruction that Trimble 
(45)

 sets as 

the rhetorical framework of EST. 

However, in the humanities and social 

sciences, reporting, narrating, arguing, 

criticizing, comparing and contrasting, 

evaluating and predicting are much 

more frequent and, according to  

Hyland and Tse
(46)

, may be used 

interchangeably to reach diverse 

discourse purposes. 

Contrasting prior/background 

knowledge to new information serves 

as a purpose of creating new states of 

knowledge. This contrasting function of 

academic discourse can be determinant 

enough to lead to generalisations and 

predictions as it can be misleading and 

speculative enough to lead to ambiguity 

and contradiction. Both Hyland 
(47)

 and 

Bhatia 
(48)

 consider these moves in 

discourse as  manoeuvres that EST and 

EAP writers use in order to build an 

idea for meaning negotiation among the 

readers.  

2.4. EAP/EST textual features  

At the level of text features, the 

structure of sentences, the choice of 

connectives and lexis play significant 

roles in the processing of information 

and the achievement of communicative 

functions. 

2.4.1. Sentence structure  
The sentence structure in EAP and 

EST is characterised by complexity, 

length, and many other aspects which 

are part of general English but have a 

high frequency and specific roles in the 

academic discourse which are 

explained below: 

-The prominence of compound and 

complex sentences means that there are 

many clauses and phrases that express a 

complex idea.  

-Long grammatical subjects are 

complex noun phrases which may 

include shared prior/background 

knowledge and / or express agency. The 

long noun phrase makes the reader 

retrieve the shared knowledge and lead 

him to process the new information. 

-Reporting clauses, definite, indefinite 

expressions, modal phrases, conditional 

clauses, metaphoric, paraphrasing 

expressions represent, according to 

MacDonald
(49)

, a predicate added to the 

subject and may vary from one genre to 

another. 

2.4.2. Connectives 
Drawing particular relations between 

units of information, processing 

discourse into homogenous moves, and 

reaching the audience for a particular 

purpose make the authors use 

connectives in the following ways: 

-Contrastive and non-contrastive 

connectives-comparatives, superlatives, 

conditionals and additives, are used for 

argumentation to proceed as a discourse 

type.   
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discourse features like Barton 
(32)

, 

Bhatia 
(33)

, Hyland 
(34)

, and Hyland and 

Tse 
(35)

. They come up with a 

categorization of the relative use of 

discourse moves, agency, reporting, 

lexical sets, and many other generic 

features of discourse in the academic 

domains which include both the 

humanities and social sciences and 

hard/exact sciences. 

2.3. EAP/EST discourse features 

The resources, mentioned above, 

helped us set ground for the content 

inventory by drawing some conclusions 

about the characteristics of EAP/EST 

discourse and genre which are 

synthesized below. 

2.3.1. Discourse and meta-discourse 

of argumentation 

The most significant discourse and 

meta-discourse feature is the 

organisation structure of building 

argumentation and its purposive 

function of argumentative achievement. 

This function is characterized by: 

 The order of ideas, propositional 

meaning, that represent a structure of 

information. The use that the author 

makes of that order represents a move 

in discourse. According to  Hyland and 

Tse 
(36)

, every move would then 

constitute a speech act; 

 The combination of information 

structure and writer‘s moves give 

discourse its force of argumentation. 

Argumentation is even considered as 

discourse itself or as a meta-discourse. 

However, we can consider that three 

main moves are distinguished as 

prominent steps which involve the 

reader in the negotiation of meaning : 

-Determining an initial position (a 

framework which limits the area of 

negotiation): facts, states of events, 

background/prior knowledge; 

-Arguing for or against a given position 

by interpreting facts, stating and 

supporting or rebutting claims and 

counterclaims, hypothesizing and 

criticizing; contrast becomes a basis for 

knowledge creation; 

-Reaching a position by accomplishing 

an action of convincing the reader 

through comments, conclusion, 

evaluation and judgement that, 

according to Schiffrin 
(37)

 and Horzella 

and Sinderman 
(38)

, represent a set of 

metadiscourse functions. 

2.3.2. Discourse and meta-discourse 

of agency and reporting 

The academic and scientific 

discourse is also characterized by 

precision, concision and systematic 

structure of its noun phrases that 

express agency and reporting in the 

following roles and features: 

 Identifying the agent of an action 

represents the reason, the cause, and the 

holder of the truth. 

 Scientific discourse uses more 

appropriate agency than the academic 

one; it is more precise than the 

academic discourse of humanities and 

social sciences which is subject to 

human subjective argumentation. 

 Long grammatical subjects are 

prominent in academic discourse and 

serve as key structures to identify 

people, reasons, research fields, and 

audience while avoiding personal 

commitment. For example, Vande-

Kopple 
(39)

 found that long noun 

phrases might include more than 14 

words in the field of medicine. 

 Reporting past events, narrating the 

subject of time is the main concern of 

history. But history itself is subject to 

interpretation of facts because evidence 

can be seen, in the work of Stockton
 (40)

, 

as a cause, a consequence or non-

evidence. 

 The humanities and social sciences 

have less standardized codes of 

reporting because, according to 
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models used by the influential trends. 

Namely, introductory lectures that 

cover Speech Act theory of Austin 
(1)

, 

Searle
(2)

 and Coulthard 
(3)

, Conversation 

maxims of Grice
(4)

, Cohesion and 

coherence of Halliday and Hassan
(5)

,  

and Discourse Analysis of Brown and 

Yule
(6)

 are quite necessary.  

A comprehensive view of EAP/EST 

discourse has to put much more 

emphasis on Wilkins‘
 (7)

 

Notional/Functional Analysis which 

provides semantico-grammatical and 

functional categories as both conceptual 

and functional guidelines for purposive 

discourse. Significant focus is also laid 

on Trimble‘s 
(8)

 Rhetorical Analysis 

which restricted the framework to 

rhetorical functions and techniques in 

scientific discourse. Moreover, 

discourse parameters are clarified by 

Swales‘ 
(9)

 genre analysis which adds 

more prototypes to various discourse 

genres, purposes, and levels in 

academic and scientific fields.  

2.2. Practical aspects 
The illustration of the 

abovementioned issues in EST and 

EAP discourse analysis models and 

parameters is a necessity for the course 

designer, the teachers and the learners. 

The choice of the practical studies 

relied on two major criteria; the first 

one is the wide scope and audience of 

the discourse; the second one is the 

comparative corpora based study and 

the limited audience of the discourse. 

We relied on corpora based analysis 

and results‘ sections from many authors 

who analysed various types of 

discourse in academic domains of the 

social sciences, the humanities, science 

and technology. These resources 

include the studies of discourse moves 

in stories by Schiffrin
(10)

, the 

characteristic features of discourse in  

newspaper articles by Land
(11)

 and  

newspaper law reports by Bowles
(12)

, 

some cohesion and coherence aspects in 

economics textbooks and business 

reports by Mead and Lilley
(13)

 and 

Johns
(14)

, sociology textbooks and 

research articles by Lachenmayer
(15)

 , 

Brett
(16)

, and Love
(17)

, history textbooks 

and articles by Stockton
(18)

.  

Some discourse studies include 

English for science and technology 

textbooks by Trimble
(19)

, hard / exact 

sciences textbooks by Vande-

Kopple
(20)

, research papers in 

philosophy, sociology, applied 

linguistics, marketing, biology, 

electronic and mechanical engineering 

by Hyland
(21). 

. Some other studies 

examine ―point of view‖ essays in exact 

sciences, social sciences and humanities 

by Barton
(22)

, textbook extracts, and 

academic articles in geography, history, 

economics and business studies by 

Kay
(23)

. A number of studies analyse 

psychology, history, and literature 

writings by MacDonald
(24)

, texts from 

physics, medicine, and economics by 

Horsella and Sinderman
(25)

, and many 

other academic texts by Hyland and 

Tse
(26)

. 

These studies are classified 

according to their scope of topics 

covered in the corpora while other 

studies are considered according to 

their contrastive analysis of discourse 

features. Some of these studies, on the 

one hand, present wide scope discourse 

targeting a large audience focusing on 

only one genre like Land 
(27)

, 

Schiffrin
(28)

, and Bowles 
(29)

. On the 

other hand, some studies draw 

generalisations about a variety of topics 

and distinguish common features of 

many topics like Trimble
 (30)

 and 

Swales
(31)

.  

However, a third category of these 

studies present a contrastive analysis of 

various topic-types according to some 
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Introduction 

The design and implementation of a 

language course has to answer three 

basic questions that supply enough 

answers for its implementation. The 

first question we have to ask is WHY 

such a course is to be implemented. The 

answer represents a course rationale 

that includes the learners‘ profile and 

needs, and expresses the learning 

objectives. The second question we 

have to ask is WHAT such a course 

will contain in terms of inventory 

selection, resources and teaching 

materials that are organised in a 

teaching/learning procedure. The third 

question we have to ask is HOW this 

procedure is to take place within time 

constraints, teachers and learners‘ roles, 

and HOW learners‘ achievements are 

measured according to the defined 

objectives. 

1. Course rationale 

The learners‘ needs are expressed in 

terms of the Master 1 requirements 

which focus on the abilities that the 

learners need to develop throughout the 

course. Learners need to improve their 

academic reading and writing 

performance, discover levels of 

discourse and genres, and gain 

command of formal discourse. The 

learners‘ profile is drawn according to 

their status as BA graduates, in Applied 

Language Studies, who completed 

courses in applied linguistics, 

sociolinguistics and pragmatics. 

The Learning objectives are set in 

two major achievements that the 

learners are expected to attain. The first 

achievement includes theoretical 

knowledge about the models of 

discourse analysis which have been 

applied to language, in general, and to 

the discourse of the academic world in 

particular. Learners are expected to be 

able to: 

- Define and/or distinguish theoretical 

models of language analysis ;  

- Describe discourse structures and 

moves;  

- Illustrate the models with samples of 

discourse types and genres. 

The second achievement includes the 

learners‘ performance in applying the 

theoretical knowledge to sample texts 

of academic discourse; they are 

supposed to be able to: 

- apply theoretical knowledge to 

samples of English for Academic 

Purposes (EAP) and English for 

Science and Technology (EST) text 

analysis;  

- discriminate rhetorical functions 

from rhetorical techniques;  

- distinguish the various roles of 

cohesive markers and lexis;  

- evaluate levels of discourse 

according to textual structure and target 

audience in order to determine the 

degree of formality and authenticity.  

Both achievements answer the first 

question WHY the course 

implementation. 

2. Content Selection 

The course content is a set of 

selected items to be included in and 

covered during teaching/learning 

sessions. The content selection answers 

the second research questions WHAT 

to implement in order to achieve the 

objectives of the course. In other words, 

the content selection is a 

complementary and consistent answer 

to support the course objectives. The 

selected items have to be appropriate to 

and representative of the expected 

learners‘ knowledge and abilities.   

2.1. Theoretical aspects 

The theoretical framework of this 

subject has to take into account the 

basic elements of knowledge in the 

field of discourse analysis in order to 

build a consistent reference for the 
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Abstract  
This study presents the theoretical foundations and some case studies of EAP/EST discourse 

for implementing a Master programme course in applied language studies at the department 

of English-Constantine University. A theoretical framework and some practical implications 

of case studies in the academic fields provide the construction of a generic framework with an 

illustration of EST and EAP features. The practical analysis is organised in tutorials where 

students apply discourse and genre techniques to sample texts.  
 

Keywords:  Discourse and genre analysis, academic and scientific topic types, text and 

meta-text features. 
 

 
 
 

Résumé 

Cette étude présente les fondements théoriques et quelques études de cas du discours 

académique, des sciences et technologies afin d‟implémenter un cours de Master en études 

linguistiques appliquées d‟Anglais à l'Université de Constantine. Un cadre théorique et des 

implications pratiques d‟études de cas dans les domaines académiques servent à construire 

un cadre générique avec une illustration des caractéristiques propres au discours 

académique, scientifique et technique. L‟analyse pratique est organisée en ateliers où les 

étudiants appliquent les techniques discursives et génériques à un corpus  de textes. 
 

Mots clés : Analyse du discours et des genres académiques et scientifiques- caractéristiques 

du texte et méta-texte. 

 

 
 

  ممخص
لتنفيذ لخطاب األكاديمي في العموم والتكنولوجيا ة لنصوص ااألسس النظرية وبعض دراسات الحال لدراسةا هعرض ىذت

اإلطار ييدف . قسنطينةجامعة  -بقسم المغة اإلنجميزية (Master)شيادة الماسترلنيل التطبيقية  الدراسات المغوية برنامج
نمطي يستدل نموذج  بناء إلىة العممية المترتبة عمى دراسات الحالة في المجاالت األكاديمي باآلثارالنظري مدعوما 

ن يتمكل حصص تطبيقية تنظيم ثر ىذه الدراسة تمأ عمى .لعموم والتكنولوجياا بالخصائص النوعية لمخطاب األكاديمي في
 .عمى عينات من النصوص النمطي تقنيات التحميل تطبيق الطالب من

 
 .تحليل الخطاب واألنماط األكاديمية والعلمية، الميزات النصية وفوق النصية: الكلمات المفاتيح
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against human life.‖
(27) 

 

The horror of the void is the result of 

the lies and hollowness of European 

civilization.  Kurtz is lost in the 

darkness of another land, which is not 

his.   Such loss shows the failure of the 

European light to assert itself on the 

wilderness of Africa. 

Clearly, fidelity to lies overtakes 

colonialists in a lawless darkness.  

What Marlow discovers in Africa is 

that the selfless idealism of European 

life does not spring essentially from 

man‘s soul.  It is dictated, instead, by 

interest and moral selectivity.  Kurtz‘s 

cry: ―The horror! The horror!‖ is very 

significant and supports such claim. 

 

 

Endnotes 
1-Albert Memmi, The Colonizer and the Colonized, trans. Howard Greenfield (Boston: Beacon 

Press, 1967): 82. 

2- ibid. : 08. 

3-Samuel P. Huntington, ―The Clash of Civilizations,‖ Foreign Affairs, Vol.72, N°3 (Summer, 

1993):40. 

4-ibid.: 48. 

5- George Yancy, ―Colonial Gazing: The Product of the Body as ‗Other‘,‖  The Western Journal of 

Black Studies, Vol.32, N°1 (2008): 1-2. 

6-Ranidji Lall, Joseph Conrad : “Heart of Darkness” (New Delhi : Rama Brothers, 2001) : 37. 

7-A. Konan, ―Paul Marshall : Conradian Praisesong,‖ Critical Arts, Vol.9, N°1 (1995) : 23.  

8-C. G. Jung, Two essays on Analytical Psychology (Princeton : Princeton University Press, 1977) : 

13.   

9-Joseph Conrad, Heart of Darkness (Harmondsworth, Middlesex : Penguin, 1973) :31.  

10-Jacques Berthood, Joseph Conrad: The Major Phases (Cambridge: Cambridge University Press, 

1978) : 48.  

11-M. P. Jones, Conrad‟s Heroism : A Paradise Lost (Ann Harbor : University of Michigan 

Research Press, 1985) : 69.   

12- J. Rivero, ―Alpha Behn‘s Orooroko and the ‗Black Spaces‘, of Colonial Fiction,‖ Studies in 

English Literature, Vol.39, N°3 (Summer 1999): 445.  

13- R. C. Murphin, ―Introduction: Conrad in the Eighties, «Conrad Revisited : Essays for the 

Eighties (Alabama : Alabama University Press, 1983) : 06.  

14-Jacques Berthood, op.cit. : 47.  

15- M. S. Jourad, ―Healthy Personality and Self-Disclosure,‖ Interpersonal Dynamics : Essays and 

Readings on Human Interaction,‖ Ed. Warren G., et col (Nobleton : The Dorsey Press, 1969) : 725.  

16-  Jacques Berthood, op.cit. : 47. 

17- Joseph Conrad, op.cit. : 48. 

18- Jacques Berthood, op.cit. : 48.  

19- D. R. Ralph, ―Joseph Conrad‘s Heart of Darkness: A Literary Critique of Imperialism,‖ Journal 

of Maritime Law and Commerce, Vol.31, N°4 (Summer 2000): 591.  

20- Joseph Conrad, op.cit. : 43.  

21- E. F. Vogel, et Col., ―Some Interpersonal Aspects of Self-Confirmation,‖ Interpersonal 

Dynamics: Essays and Readings on Human Interaction, ed. W. G. Bemis (Nobleton: The Dorsey 

Press, 1969): 220.  

22-E. K. Hay, The Political Novels of Joseph Conrad : A Critical Study (Chicago : The University 

of Chicago Press, 1981) : 137.  

23- ibid.: 139.   

24-Joseph Conrad, op.cit. : 34.  

25- ibid. : 87.  

26- G. Stewart, ―Lying as Dying in Heart of Darkness,  P.M.L.A., Vol.95, N°3 (May 1980) : 322.   

27-Jacques Berthood, op.cit. : 59.  

 

 



El-Tawassol : Langues et Littératures                                                                                     N°37 -  Mars 2014 

 

47 

 

thus, it evades his moral judgements, 

which are based on conventionality and 

selectivity. 

 But being neutral, objective and 

ascetic, one could understand such 

darkness. ―Persons who lack 

confidence in the validity of their 

perceptions and beliefs,‖ Ezra F. Vogel 

and Norman W. Bell point out, ―will 

feel pressures to conform, to accept the 

beliefs of others as more valid than 

their own.‖
(21) 

These ‗cannibals‘ have a 

logic that conducts their life.  This logic 

is: if you are hungry, you must eat, and 

if you are accustomed to human flesh, 

you can satisfy the growl of your 

stomach.  But Marlow is not 

accommodated with this kind of logic.  

Marlow admits that, ―what is black in 

Africa is what has a right to be there.‖ 

Eloise Knopp Hay comments; ―If 

whiteness finally emerges as vacuity, 

blackness appears as reality, humanity, 

and truth.‖
(22)

             

In Heart of Darkness, Joseph 

Conrad makes us believe that these 

Europeans are hollow internally, and 

what is real is what they want to get, 

and the fact of being there.  The critic 

E. K. Hay maintains that: ―The 

European  parasites  are  hollow, we are 

made to believe,  because  they  have 

no  personal  moral vision of their 

inhumanity  and  folly,  but  they are 

also collapsible because they have 

nothing behind them—in their society‘s 

institutions—to hold them up.‖
(23)

 

The Danish captain Fresleven, who 

began as ―the gentlest, quietest creature 

that ever walked on two legs,‖ thought 

―himself wronged somehow in the 

bargain, so he went ashore and started 

to hammer the chief of the village with 

a stick.‖
(24)

 He was murdered by a 

native African because of this 

sacrilegious behaviour.   

When the native helmsman is 

pierced by an arrow that comes from 

the darkness of the jungle, and when his 

blood stains the shoes of Marlow, the 

latter gets the impression that death is 

one—Black or White, death makes no 

difference in colour.  Both are alike:  

blood is the same.  This sameness in 

blood makes Marlow think of the other 

as a brother. Such ‗good-nigger‘ 

―looked at me over his shoulder in an 

extraordinary profound familiar 

manner, and fell upon my feet.‖
(25) 

The 

critic, Garrett Stewart, adopts such 

view and considers death as a stimulus 

for the inner voice of Marlow. ―Despite 

Marlow‘s deep-seated racism,‖ Stewart 

points out, ―death solidifies the sense of 

human commonality.‖
(26) 

Though the 

ways are different, death is one: a spear 

killed Fresleven the Captain; an arrow 

killed the black helmsman; and 

madness drove Kurtz to his end. 

Kurtz is full of contradictions.  His 

words do not accord with his deeds.  He 

is torn between his idealism as a 

civilized, and his aggressivity as a 

barbaric, vehement murderer. His 

behaviour is a synthesis and a product 

of European civilization. He kills for its 

name, and suffers by its name.  He is a 

broken man.  Horrors he has caused, 

and horrors he is suffering from are due 

to moral equipment, which fails to 

protect him against the corruptive 

circumstances of Africa.  ―Kurtz,‖ 

Jacques Berthood states, ―has achieved 

self-knowledge: but thereby he has also 

achieved knowledge of mankind.  His 

verdict against himself is also a verdict
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environment, and their environment 

belongs to them.‖
(16)

 

The striking example of such reality 

is the responsive frankness of the voice 

of Marlow, when he hears the vibrating 

beating drums in the darkness of the 

jungle.  Such scene makes Marlow 

recall and associate these sounds with 

the tolling of the bells on his land: ―The 

tremor  of  far  off  drums,  sinking, 

swelling, swelling, a tremor vast, faint ; 

a sound weird, appealing, suggestive, 

and wild—and perhaps with as 

profound a meaning as the sound of the 

bells in a Christian country.‖
(17)

 

Marlow discovers that these 

‗cannibals‘ have a quality that the 

Whites lack.  They are strong enough to 

stand against any driving force of 

corruption.  They are simple, modest 

and do not transgress, if they are not 

transgressed.  The defenceless Cargo of 

the Eldorado Expedition of the White 

‗Pilgrims‘ is at their disposal, but they 

do not attack it. 

Marlow does not consider Blacks as 

unreal and unnatural people, because 

they do not transgress the frontier of the 

invader.  He accuses, instead, the 

Whites of being unnatural and unreal, 

because they do not want to 

acknowledge that their civilization is 

false and a lie-like.  They judge the 

other from their own cultural 

background.  In other words, they 

exclude the other. The outside masks 

the inside; the same as the company 

station, which hides the deeds of the 

inner station. Jacques Berthood 

considers such exclusion as an attitude, 

which shows the failure of the White to 

accommodate with the Black. He 

writes: ―Their alienation  is  an  internal 

one :  their inability to understand  the  

values,  which  they   are  supposed  to 

represent leads them to regard foreign 

ways as nothing more than illegitimate 

deviators from their own
(18)

.  

Time and time again, Marlow 

notices that Europeans have adjusted 

and adapted their laws in order to 

control and oppress the African natives. 

―Virtually all Europeans Marlow 

encounters in the Congo,‖ David Ray 

Ralph states, ―are superficial, confused, 

or strange.  Kurtz, of course, has almost 

completely lost his bearings and suffers 

from what we would today call a 

nervous breakdown.‖
(19)

 

 

Marlow is deceived by the moral cynicism of the Manager 

and Kurtz.  He portrays them with contempt and deceit, as 

the following passage illustrates: 

I‘ve seen the devil of violence, and the devil of greed, and the 

devil  of  hot desire ; but, by  all  the stars ! These were 

strong,  lusty,  red - eyed  devils,  that  swayed  and drove  

me—men  I  tell you.  But as I stood on the hillside, I foresaw  

that  in  the blinding  sunshine  of  that  land  I would become 

acquainted with a flabby, pretending, weak--eyed devil of a 

rapacious and pitiless folly
(20)

. 
 

 

Marlow seems to be unable to judge 

the Blacks because there is no real 

moral context through which he can 

judge them.  Furthermore, he begins to 

realize that Africa becomes more 

incomprehensible and mysterious, and 
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The ironical narration of Marlow is 

very significant in such darkness.  Irony 

is truth telling, a way of unveiling the 

‗unsaid‘ and the ‗should-not-be-said‘. It 

is a kind of defence against truth-

telling.  But the jungle has revealed that 

Europeans are only bodies without soul, 

and what they get as civilization is a 

tissue of lies. ―The trial of the jungle,‖ 

Jacques Berthood points out, “can be 

considered as a test of the degree to 

which civilization, understood as the 

sublimation of primitive energies, is 

more than a mere word,‖
 (10)

 or in the 

words of Michael Jones: ―The journey 

up the river yields Marlow only a series 

of progressively radical cultural 

dislocations, taking him to a region 

where he cannot draw upon a familiar 

moral order to make sense out of what 

he sees.‖
 (11)

 

Whites‘friction with Blacks and their 

encounter with the unknown darkness 

of the jungle make their cultural 

hybridity turn into disaster.  The Whites 

have reverted to ―monsters who must 

be destroyed to repair the fragile and 

porous between civilization and 

barbarity.‖
(12)

. 

When Charlie Marlow, the narrator 

of the story, steps the Congo River, he 

discovers that Africa is unknown and 

mysterious, and the civilization he 

inherits cannot explain the mystery of 

such land.   Marlow‘s accomplishments 

as a third voice are very enlightening.  

Being an ascetic wanderer, and a keen 

observer and, furthermore, a cultural 

commentator, he has learned that light 

should not come from the outside, but it 

should spring out of the darkness of the 

Congo River.  Blacks could become 

victims of Europeans, but they remain 

the light in the jungle, while these 

Europeans fall into the heart of 

darkness. Their civilization becomes 

imperialism, and their idealism turns 

into savagery. The critic Ross Murfin 

maintains that: ―The imperialistic 

colonialism causes and caused by 

interpretations of a foreign world that 

are assumed to be rational but that in 

fact are erroneous and harmful 

decodings of impressions that cannot be 

decoded by Western assumptions
 (13)

. 

Moreover, Marlow discovers that the 

values the White holds are deprived of 

their moral effectiveness, probably 

because they are not essentially based 

on humaneness and universality.  

―Paradoxically,‖ Jacques Berthood 

explains, ―it is because of his firm grasp 

of the norms and conventions of his 

own society that Marlow is able to 

recognize the humanity of the members 

of a ‗primitive‘ culture.‖
(14)

. 

The realization of self-discovery is 

dialogically linked to forgetfulness of 

self—to observe one‘s self in a 

detached personal objective manner. 

Being sound within is preserving 

oneself from any corruption or self-

interest. We cannot change and 

thoroughly accept what we are, if we do 

not accept the other. In the same 

context, S. M. Jourad writes: ―It is not 

until I am real self and I act my real self 

that my real self is in a position to 

grow.‖
(15)

 Being conscious of whom he 

is, in this land which is not his, Marlow 

tries to know the other.  He discovers 

that the difference implies recognition 

of the other as a separate identity in all 

its dimensions. He discovers, too, that 

this other, who is different from him, is 

real like him. 

 Marlow learns, in this darkness, that 

the only way to know the other is to let 

fall the mask of light these ‗pilgrims‘ 

are equipped with.  This light has 

darkened their duty and haunted their 

minds.   Blacks are not commodities; 

they are real. ―They want ‗no excuse 

for being there‘.  They belong to their 
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civilization of the invader sceptical, 

senseless and too weak to resist against 

the driving force of the darkness.  In 

other words, it is only a mirage on 

parched sand. But how could we 

explain such darkness, which swallows 

up all the light of Europe?  The only 

explanation, in my view, is that lies can 

never stand in front of truth. The values 

the White upholds are deprived of most 

of their moral effectiveness.  They can 

never pay in the strong hold of the 

naturalness of the darkness of Africa. 

The skulls displayed on stakes at 

Kurtz‘s compound are signs of such 

failure. In his book Joseph Conrad: 

„Heart of Darkness’, Ranidji Lall 

writes: 

 

 

 

 

 

 

 

The theme  is  partly  the  futility  of  the  white men‘s 

endeavours in that  dark  country,  the  waste  of their efforts 

to civilize   the savages, partly the exploitation of the blacks 

by   the  whites,  and  partly  the  lessons which the 

thoughtful white visitors like Marlow could draw from their 

travels into the heart of darkness
(6)

. 

 

Being there in the Congo River is no 

longer bringing light and culture, but 

exploiting land and men.  In his article, 

―Paule Marshall: Conradian 

Praisesong,‖ published in Critical 

Arts, Amani Konan justifies The 

Whites‘behaviour claiming that evil 

resides in both Blacks and Whites. He 

writes: ―In Heart of Darkness   the 

darkness is found in the great cruelty, 

greed and ambition expressed in the 

Whites‘behaviour but also in the 

natives.[….] For  Conrad, darkness or 

blackness represents evil.
(7)

 

Seemingly, Konan is partial in his 

judgement, or probably it is an attitude 

seen through a European eye because it 

is light, which represents evil for the 

Blacks. The light Europeans have 

brought with them is no more than a 

means to get the land and its richness.  

Darkness contains its own light, .i.e., it 

is from the darkness that light should 

spring up, but not from the outside.   

Light from above makes the darkness 

still darker, but light from within the 

darkness turns darkness bright
 (8)

. In 

other words, the light of Europe is not 

really what the darkness of Africa 

needs or wants: what makes sense there 

cannot make sense here.  There is a 

difference between the artificial, 

materialistic light, and the primitive, 

natural darkness.  The light, Europeans 

bring with them, is only an illusion and 

the darkness Africans live with/in is the 

only truth.

The primitive naturalness of the 

Blacks is a mode of life, which has its 

laws and dimensions.  Thus, it is less 

dangerous compared to the European 

one.  Europeans are primitive 

instinctively, that is why they are too 

dangerous.  All of them have become 

what they were not.  They were 

idealists and highly humane; they have 

become moneytheistic fortune-hunters: 

―They grabbed what they could get for 

the sake of what was to be got.  It was 

just robbery with violence, aggravated 

murder  on  a  great  scale,  and  men  

going  at  it blind—as is very proper for 

those who tackle a darkness.‖
(9)

. 
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Is man‘s fidelity to the tradition of 

civilization the only avenue for 

freedom and safety?   How strong is the 

hold of civilization on people?  Is the 

civilized really civilized?  Against 

which parameters can a ‗civilized‘ be 

judged?   Is the European the only 

moral generator, and, therefore, has the 

right to take in charge everything the 

other possesses? Can we consider the 

instinctive natural behaviour of the 

Blacks  as  a  pure civilization,  whereas  

the  instinctively  enlightened  

European  life  as  savage ? Who judges 

whom: The colonizer or the colonized; 

the killer or the victim? 

In his book, The Colonizer and the 

Colonized, Albert Memmi describes 

the colonized as another who is 

everything, but not the colonizer: Every 

negative quality is projected onto 

him/her.  Moreover, the colonized is 

both wicked and backward, a being, 

who is in some important ways not 

fully human
(1)

.  

The Black emerges as everything the 

White colonizer is not. He is not seen 

as an individual, but rather as part of a 

chaotic, disorganized and anonymous 

collectivity. In the context of the Euro-

centred philosophy, he is an ‗other‘, 

who does not merit to be equal to 

Europeans: he is in need of civilization, 

education and civility. In other words, 

he is pushed toward an object and 

exists only as a function of the needs of 

the colonizer—the White. Memmi 

states that ―the colonialist stresses 

things that keep separate rather than 

emphasizing that which might 

contribute to the foundation of a joint 

community.  In those differences, the 

colonized is always degraded and the 

colonialist finds justification for 

rejecting his subjectivity.‖
(2).   

 

This logocentristic European culture 

ignores both the voice and the culture 

of the other—the non-European. This 

cultural elitism discloses the non-

European and makes him inferior. 

Samuel P. Huntington points out that: 

―The West in effect is using 

international institutions, military 

power and economic resources to run 

the world in the ways that will maintain 

Western predominance protect Western 

interests and promote Western political 

and economic values.‖
(3)

 Power begets 

desire, and desire promotes violence 

and ―escalation that leads to global 

wars.‖
(4)

 Western dominance 

legitimises the European as the master 

and degrades the non-European to the 

state of slavery. The critic George 

Yancy maintains that:  

Through the process of ideological 

structuring, the colonizer   and the 

colonized are deemed opposites in an 

ontologically hierarchical structural 

relationship. The former are deemed 

naturally superior and the latter are said 

to be naturally inferior and fit for 

domination. The reality, however, is 

that the construction of the 

inferior/monstrous colonized is 

contingent upon the construction of the 

European as superior and non-

monstrous. The colonized is fixed, 

because the colonizer does the 

fixing.‖
(5)

 . 

Heart of Darkness illustrates such 

conflict. It underlines the clashes 

between two cultures: a culture which 

is seen as enlightening, right, white and 

European, and the other as darkening, 

wrong, black and African.  Both 

cultures are different at the very root.  

The first is light; the second is dark.  

So, according to the European logic, 

light must invade darkness.  But light is 

wrong; darkness is right; light is 

illusion, darkness is truth.  The Light of 

Europe is lost in the darkness of Africa.  

Such loss and failure make the 
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Abstract 
Joseph Conrad‟s Heart of Darkness is a novel which depicts the clash between two different and 

differing cultures: One is seen as enlightening, right, white and European; the other as darkening, 

wrong, black and African.  Both cultures differ in background.  The first is conventional, 

“moneytheistic”, and thus adventurous and aggressive; the second is natural, ordinary and 

„savage‟.  So, according to the European logic, light/culture, they are equipped with, is a means 

to invade the other in order to save him from savagery. But these enlightened ambassadors have 

reverted into savagery and primitiveness they are supposed to fight. Their deeds and actions are 

more savage than the Blacks.  
 

Keywords: Acculturation, civilisation, clash, colonialism, darkness. 
 
 
 
 
Résumé 

L‟œuvre romanesque, Au Cœur des Ténèbres (Heart of Darkness) de Joseph Conrad, décrit un 

conflit existant entre deux cultures différentes: la première est vue comme éclairante, correcte, 

blanche et Européenne; la deuxième  comme sombre, incorrect, noire et Africaine. Deux cultures 

qui se diffèrent fondamentalement. La première est conventionnelle, matérialiste, et donc 

aventurière et agressive; la deuxième est naturelle, ordinaire et „sauvage‟. De ce fait la  culture 

occidentale, logocentrique, justifie la colonisation de l‟autre. Elle voit le non-européen comme 

inferieur et doit être civilisé. Ces ambassadeurs éclairés se sont adonnés à la sauvagerie, qu‟ils 

sont venus combattre.  

 

Mots clés: Acculturation, civilisation, conflit, colonialisme, ténèbres. 

 
 
 
 

                     ممخص
مختمفتين في  بين ثقافتين ، أن يمقي الضوء عمى الصراع الحضاري"في غياهب الظممات"تو حاول جوزيف كونراد في رواي

استعمارية ، وىي من ىذا الجانب متأصمة في كل ما ىو ماديو  ةيينظر إلييا بأنيا تنويرية حقيق أوروبية األولى الجوىر واألصل؛
ا ذى عمى محاربة كونراد في الرواية عمل .ينظر إلييا باحتقارو   ،متقدملبدائية ال تمت بصمة  الثانية إفريقيةفمسفتيا، و  بدائية في

خر اآلجل احتقار أ اري استعماري منضس  لمفيوم حأن األخطر ىو اإلنسان األوروبي الذي أس   وبي ن الماد ي وتحطيمو المفيوم
 .ى مع ابن جمدتومعاممتو مع األفريقي وحت  ىو البدائي في ألن و  ،غزوهو 

 
 .الظممات، االستعمار، الصراع، الحضارة، تثاقفال: الكممات المفاتيح
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nature of the technological devices and 

his apparent suspicion about them, he 

still relies entirely on them to save his 

life. There is no choice left, no 

alternative available. So Jack, standing 

for the postmodern American society, 

gives himself up to it almost in a 

religious elation to the source of his 

own doom.  

 

Conclusion 

It is in this sense that DeLillo‘s novel 

is as a dramatic indictment to what has 

become of the modern societies; it is 

also a sort of elegy to the depressing 

condition of the modern self crippled, 

as it were, by a gradual awareness of 

the failure of its vain attempts to change 

something of the final destination of its 

existence. All along the story Jack is 

haunted by ―the ambient roar (…) vast 

and terrible depth (…) inexhaustibility 

(…) the massive darkness (…) whole 

terrible endless hugeness (…) the whole 

huge nameless thing of death” (150). 

The truth is that the final message of 

the novel and the meaning of its title, 

the noise at the background, is, in fact, 

the sound of the approaching death, 

invisible but so present in our lives. 

Thereafter, and in the absence of an 

operational spirituality, like religion or 

ideology, the self abandons what is 

beyond its power of perception and 

which belongs to the invisible realm of 

machines and technology. Even the 

family, normally the last resort for 

security and relief, seems to have 

undergone profound changes that 

altered considerably its traditional roles. 

The modern recomposed family, like 

the Gladneys, and as it pertains to Jack, 

the postmodern version of the Pater of 

the clan, is ―the cradle of the world‟s 

misfortunes‖ (29). The Gladney family 

is composed of children from different 

parents (Bee, Heinrich, Stefie and 

Denise) and marginally affective 

parents (Jack and Babette) 

amalgamated in a sort of survival-unit 

to face the danger and ambiguity of 

their situation. However, the attempt is 

vain since the unit lacks the essential 

solidarity and mutual affection. Jack 

confesses that each member of his 

family is ―selfish in a totally unbounded 

and natural way (198), total ego (…) 

free from limits” (276).   

Finally, and in my opinion, 

DeLillo, at least in this novel, has 

successfully made a relevant diagnosis 

of the symptoms of postmodernity. 

Though he does not take any political 

stand point, he dares to tell, sometimes, 

in unwavering brutal tones what is 

wrong not only in his own society but 

in the modern world in general. 

DeLillos‘ characters, in this novel, 

inhabit a world that is frightening at 

times because it is so similar to the 

modern human condition and nowadays 

state of the world. A world that is 

growing more and more cynical and 

fragmented, loaded with a lot of 

disillusionment and broken potentials 

and with a stark darkness ahead. 
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advancing end.  It is, then, significant in 

the novel that the plagued community 

of Blacksmith finds itself compelled to 

seek protection within primitive 

clannish frameworks. Once more the 

metanarrative of consumerism, like all 

the others, falls short, in crucial 

moments of life and death.   

Mark Conroy, in an excellent 

analysis of the novel, suggests that this 

regressive reaction may be explained by 

the fact that despite the huge amount of 

information available, its size and 

complexity put it beyond the human 

brain‘s processing abilities; its totality 

cannot constitute denotative meanings 

or objective knowledge and is therefore 

practically useless at critical 

moments
(16)

. Furthermore, this failure 

to structure one‘s experience constitutes 

another inflating factor of trauma and at 

the same time heightens its 

symptomatic reactions. Jack describes 

his irresistible penchant for 

consumption and pilling up goods as 

―part of (the) strategy in a world of 

displacements to make every effort to 

restore and preserve, keep things 

together for their values as 

remembering objects, a way of 

fastening to life‖ (102).  Actually, this 

is not Jack‘s inclination alone, but it 

seems to be the case of all the other 

characters of the novel and is, perhaps, 

symbolic of a deep and communal pain 

caused by the absence of any traditional 

substance on which the individual‘s 

emotion and aspiration can rest. For the 

characters of the novel, the reality has 

become “a secret (…) a second life (…) 

a dream, a spell, a plot, a delirium” 

(242). Indeed, too much information 

has made the reality grow more and 

more complicated for the human 

senses; the modern individual feels 

severed from his faculties to understand 

the true nature of things and ends by 

doubting the perceptive capacities of 

his own senses. As a result, man 

abandons his destiny to machines, more 

and more sophisticated  with, as Jack 

confesses,  ― a life independent from 

us‖ , and with the ability to predict the 

appearance of death itself  and ―trace 

its path in the body (…) take cross-

section pictures of it, tape its tremors 

and waves‖ (150) . In a way, the reality 

of the world is apart from the human 

perception; it is part of a system that 

grows more and more ―invisible (…) all 

the more impressive (…) disquieting‖ 

that consists of ―waves (…) rays (…) 

particles (…) the language of waves 

and radiation‖ that is the language of 

the basic stuff of nature which imposes 

itself as the way ―the dead speak to the 

living‖ (326). While inquiring about his 

condition after having been exposed to 

the toxic cloud, Jack is at same time 

amazed and scared by the sophistication 

of the modern medical devices; they are 

just like the technology behind them at 

once threatening and promising. He 

informed us that: 

They attached me on a seesaw 

device, turned me upside down and let 

hung for sixty seconds. A printout 

emerged from a device nearby. They 

put on a treadmill and told me to run, 

run. Instruments were strapped to my 

thighs, electrodes planted on my chest. 

They inserted me in imaging block, 

some kind of computerized scanner. 

Someone sat typing at a console, 

transmitting a message to the machine 

that would make my body transparent. I 

heard magnetic winds, saw flashes on 

northern light. … They are trying to 

help, to save me. (276) 

Even though Jack is not yet suffering 

from apparent disease or pain, he seems 

to trust the logic of the number and the 

printout of the machine to be informed 

about his condition. Despite the lifeless 
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his children sleeping on improvised 

mattresses, he felt overwhelmed by 

some sort of yearning approaching 

religious contemplation ―  cosmic in 

nature ‖ and full of ―  subtle forces‖ 

(155). It is the moment when Jack 

fancied Steffie‘s sleep murmurs to be 

outwardly messages ―  familiar and 

elusive at the same time, words that 

seemed to have a ritual meaning, part 

of a verbal spell or ecstatic chant‖ and 

which struck him ―  with the impact of 

a moment of splendid transcendence‖ 

(155). Surprisingly, we learn very 

quickly that his daughter was simply 

repeating some commercial slogans 

―Toyota Corolla, Toyota Celica, Toyota 

Cressida …‖ (155) several times. 

 This is not exclusive to Jack alone; 

all the main characters of the novel 

seem to live similar experience, when 

in contact with commercial slogans 

either at home through television 

advertisements or outside in the 

supermarkets.  Certainly, it is the 

author‘s intention and oblique way to 

represent the postmodern individual for 

whom simple products of everyday 

consumption have become sacred and 

possessing some  ―concealed 

symbolism, hidden by veils of mystery 

and layers of cultural meaning (…) 

(and) psychic data (…) leaking through 

the mesh” (37). A situation that 

Leonard Wilcox interprets as the 

expression of what he calls the 

Braudrillardian “ecstasy of 

communication” in the modern 

cultures. Wilcox argues that the altered 

state of the modern mind finds a sort a 

relief, even an ecstasy, in the ―smooth 

operational surface of communication‖, 

like a poem in which sounds are more 

important than the meaning and of 

which assonance has the power to 

stimulate the collective psyche. 
(15)

 

Moreover, the vessel through which all 

these data are released, television, is 

viewed as a sacred thing ―sealed-off, 

timeless, self-contained, self-referring 

(…) like a myth being born right there 

in our living room” (its) “coded 

messages and endless repetitions, like 

chants (…) open (…) ancient memories 

of world birth‖ (51), containing ―sacred 

formulas‖ and a wealth ―of 

information‖ (66). In the postmodern 

communities composed of isolated 

individuals, consumption, that is 

shopping, seems to be the only 

common thing they share together, and 

malls and marketplaces become the 

privileged places for social contact. 

Murray, speaking on behalf of all 

Blacksmith community, sees in the 

supermarket a: 

A  place … awash in noise. The 

toneless systems, the jangle and skid of 

carts, the loudspeaker and the coffee-

making machines, the cries of the 

children. And over it all, or under it all, 

a dull and unlocatable roar, as of some 

form of swarming life just outside the of 

range human apprehension. … Energy, 

waves, incident radiation. All the letters 

and numbers are here, all the colors of 

the spectrum, all the voices and sounds, 

all the code words and ceremonial 

phrases. It is a question of deciphering, 

rearranging, peeling off the layers of 

unspeakability. (36-7). 

In the novel, the characters, almost 

instinctively, seek protection and 

exchange information in emergency 

moments in the shopping crowd of the 

malls. Jack argues that ― Crowds ( …) 

form a shield … to become a crowd is 

to keep out death (…) To break off from 

the crowd is to risk death as an 

individual, to face dying alone” (73). 

This may also explain the presence of 

masses of people everywhere in the 

novel; it symbolizes the characters‘ 

vain attempt to stave off the inevitable 
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someone believe. Wild-eyed men in 

caves. Nuns in black. Monks who do 

not speak. We are left to believe. Fools, 

children. Those who have abandoned 

belief must still believe in us. They are 

sure that they are right not to believe 

but they know belief must not fade 

completely. Hell is when no one 

believes. … We are your fools, your 

madwomen, rising at dawn to pray, 

lighting candles, asking statues for 

good health, long life. (319) 

Furthermore, the spiritual crisis of 

the postmodern age is not caused only 

by the simple loss of faith, but by the 

impossibility of any belief at all. It is in 

this sense, that the novel becomes a 

portrayal of the postmodern spiritual 

condition. It announces, as Bernard 

Stiegler would say, that ―belief and 

fidelity today assume such as 

convulsive form as to nothing but 

announce the advent of total incredulity 

and infidelity”. 
(14)

 At last, Jack would 

resort to the last of all metanarratives, 

so characteristic of the twentieth 

century, which is consumerism. 

Actually, the last century knew the 

emergence of a belief that one can buy 

his way out of his fears and solitude in 

being an active part of the economic 

system. Babette naively observed that 

she has ―… troubles to imagine death 

at that income level‖ (6). This belief 

was propagated and disseminated 

through mass media and mainly 

television exhorting people to buy and 

pile up things and objects of all sorts in 

a vain attempt to define some sort of 

identity. It explains, at least partly, why 

the modern self embraces willingly 

consumerism and accepts the mass 

media manipulations. Perhaps, 

traumatic states of mind generate 

spiritual hollowness, deep anxiety and a 

kind of void that the individual tries to 

fill with pilling up possessions. It is as 

though having all the necessary, and 

unnecessary, objects alike, would lead 

to the augmentation of the self.  Jack 

describes very well this reality through 

his own condition; in a moment of 

frustration, he felt a compelling desire 

and even was excited by the very idea 

to buy. He went with his family to the 

supermarket; thereof he was taken by a 

fever to buy. He explains that his ― 

family gloried in the event” and he was 

―one of them, shopping, at last‖ (83), 

and found himself shopping recklessly, 

buying for ―immediate needs and 

distant contingencies inspecting 

merchandise (he) had no intention of 

buying, then buying it …” and felt that 

he was growing in  “ value and self-

regard (…) the more money” (he) 

“spends, the less important it seems”, 

(and felt) ― bigger than these 

sums”(84).  

It is in this way that we should 

understand why consumption is given a 

strong spiritual undertone in the novel, 

and shopping a ritual possessing ―some 

vastness beyond the world‖ (72).  

Commercial slogans burst out 

repeatedly in the novel – like in the 

characters‘ lives- the recitation of 

advertising slogans, words and phrases 

seem to be greater than their 

commercial aspect, and function as 

social links connecting people together 

with, in Murray Siskind words, ―a clear 

vision, without awe or terror‖ (82). 

Consumption, in such a context, takes 

on the form of an attempt to raise the 

self above the earthly tragedies and 

death itself; it is given in the novel a 

mythological dimension through which 

the collective unconscious creates new 

symbols to express itself. This is at 

least one way to understand Jack‘s 

mysterious attitude during his first 

night in the camp where he and his 

family were evacuated. While watching 
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postmodern context. For Heidegger, 

man has always been obsessed by the 

idea that living is also approaching 

inexorably death and has, and as a 

matter of fact, resorted in the past to 

religion and in more recent times to 

science and technology for relief. 
(10)

 

Nevertheless, and as it appears in the 

novel, there is no way to get around 

death; neither religion nor technology 

seems to provide man with means to 

face his finite destiny (291). In fact, it is 

the failure of all these beliefs, 

convictions and knowledge to save him 

from his terrible end which inflates his 

fear of death to a traumatic level. 

Visibly, one aspect of DeLillo‘s 

novel discusses the dramatic effects of 

the decline of the traditional spiritual 

systems in the Occidental societies. 

Like Jean-François Lyotard, DeLillo 

grew very early aware that the 

postmodern world has definitely 

become impenetrable and de-centered, 

and without any accessible system 

through which the individual can give 

sense to his life. Lyotard has observed 

that the human experience has become 

so much complex that the traditional 

grand narratives, or metanarratives, like 

religion, ideology or science, 
(11)

 and 

even the three at the same time, are 

unable to provide man with any 

operational spiritual system that could 

help him to give meaning to existence. 

He declared that: ―the grand narrative 

has lost its credibility, regardless of 

what mode of unification it uses, 

regardless of whether it is a speculative 

narrative or a narrative of 

emancipation”. 
(12)

 Hencefore, severed 

from any metaphysical belief, and left 

alone, the postmodern mind feels 

completely lost within a world growing 

more and more meaningless. This is 

masterly worked out in the novel 

through Jack‘s desperate and vain 

appeals to various systems to find a 

solution to his exposure to the toxic 

substance, but unable to find any 

answer. He first relied on science 

hoping to find a cure or a solution to 

change from the inevitable death that 

entered his body. However, and even 

though technology seems to be able to 

identify the death agent, it cannot 

change anything of its lethal effects. 

Even Dylar, this ―wonderful piece of 

technology (…) a drug-delivery system‖ 

(188), of high precision that releases 

some sort of experimental 

―psychopharmaceutical‖ (189) 

substances to interact with  distant parts 

of the human brain, failed totally to 

cure Jack from his terrible anguish.  

Thereafter, he turned to religion for 

spiritual relief, but religion itself seems 

so tragically helpless to provide him 

even with the least of hopes, that of an 

afterlife perspective. Through Jack‘s 

situation, then, DeLillo expresses the 

helplessness of the postmodern mind 

and its loneliness to face his anxieties 

and fears. In Simulations, Jean 

Baudrillard articulates very well the 

pathology of the age where the human 

mind, in losing total control over its 

environment, abandons himself to a 

trivial world of artificialities as a vain 

substitute. 
(13)

 There is a scene at the 

very end of the novel in which Jacks 

debates with a nun about faith; at first 

he was shocked to hear that the nun, 

like all the other nuns, has no faith at all 

and wouldn‘t believe in such old human 

crudities. She confesses to Jack that, in 

a world of fake and simulacra, pretense 

itself is a form of faith, and as she says: 

Our pretense is a dedication. 

Someone must appear to believe. Our 

lives are no less serious than if we 

professed real faith, real belief. As 

belief shrinks from the world, people 

find it more necessary than ever that 
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making an irrational relationship 

between his death and the digital clock 

numbers (47). Another symptom of the 

traumatic state of the characters is the 

unceasing need to watch repeatedly 

television violent scenes like car 

crashes or natural catastrophes. We are 

informed that the Gladney family used 

to gather every Friday, as a compulsory 

ritual, to watch television, but not any 

program. Jack tells us that: 

That night, a Friday, we gathered in 

front of the set, as was the custom and 

the rule, with take-out Chinese. There 

were floods, earthquakes, mud slides, 

erupting volcanoes. We„d never before 

been so attentive to our duty, our 

Friday assembly. Heinrich was not 

sullen. I was not bored. Steffie, brought 

to tears by a sitcom husband arguing 

with a wife, appeared totally absorbed 

in these documentaries clips of calamity 

and death. … We were otherwise silent, 

watching houses slide into the ocean, 

whole villages crackle and ignite in a 

mass of advancing lava. Every disaster 

made us wish for more, for something 

bigger, grander, more sweeping. (64) 

Tom LeClair, in his analysis of the 

novel, interprets the scene as the 

expression of a mental pathology of 

individuals trying to objectify their own 

terror through others‘ experiences with 

awes and dreads. 
(8)

 It is, perhaps, the 

only way for them to have an objective 

sight of something commensurate to 

their own fears, thinking that in 

detaching themselves from it they 

would be able to control it. He further 

argues that ―… The effect of televised 

death is, like consumerism, 

anesthetizing. A seeming confrontation 

with reality is actually a means of 

evading one‟s mortality, giving the 

viewer false sense of power‖. 
(9)

 

Likewise, terror seems to compel the 

individual, very often, to selfish 

attitudes and to a kind of guilty 

satisfaction to see others dying and to 

be safe at that moment, a kind of 

temporary truce, now that death has got 

its tribute of human lives, as Murray 

has put it ―better them than me” (294). 

It is only in chapter twenty that Jack 

dares articulate a little of his anxiety 

which he shares with the rest of human 

kind, which is the knowledge that he 

must die. It is at this moment of the 

story that he discovers, along with the 

reader in fact, that at the origin of his 

incurable sadness and anguish is that 

terrible awareness of his finite destiny, 

and that what he envies in children like 

Wilder, and even in the least of 

animals, is the ignorance of such a 

truth. Right from the beginning of the 

novel, Jack and Babette feel a sort of 

attraction towards Wielder, almost a 

need they couldn‘t explain; the very 

presence of the child seems to provide 

them with some sort of pleasure and 

temporary relief. However, it is 

Murray, speaking very often on behalf 

of the author, who articulates for them 

the reason for this attraction and why 

they want ―to get close to him, touch 

him, look at him, breathe in him.‖ 

(289). In fact, what they envy and 

cherish most in the child is his 

ignorance of death, which is itself a 

blessing that exempts him from harm, 

fear and anguish, and as Murray attests: 

― the child is everything, the adult 

nothing‖ (290). Therefore, we grow 

gradually aware, all along with the 

protagonists themselves, of the nature 

of their own tragedy, which is the 

failure to accommodate or just to 

repress the crushing knowledge that 

there is no possible escape from death. 

In this novel, DeLillo‘s reliance on 

Heidegger‘s existentialism is evident; 

he, indeed, attempts to set some of 

Heidegger‘s interrogations against a 
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child‘s weeping as ― rhythmic urgency 

… inarticulate mournful sound … 

expressions of Mideastern lament, of an 

anguish so accessible that rushes to 

overwhelm whatever caused it …‖ (to 

become) ― a sound of inbred 

desolation‖ (77). Then gradually, the 

lament transforms into the expression 

of Jack‘s own anguish and obliquely 

that of the whole community. Jack 

attests that: 

The huge lament continued, wave on 

wave. It was a sound so large and pure 

I could almost listen to it, try 

consciously to apprehend it, as one sets 

up a mental register in a concert or 

theater. … He was crying out, saying 

nameless things in a way that touched 

me with its depth and richness. … I let 

it wash over me, like rain in sheets. I 

entered it in a sense. I let it fall and 

tumble across my face and chest. I 

began to think he had disappeared 

inside his wailing noise and if I could 

join him in his lost and suspended place 

we might together perform some 

reckless wonder of intelligibility (…)  I 

sat there nodding sagely. (79) 

In fact, Jack‘s response to the 

child‘s lament confirms the existence of 

a deep anguish that he tries vainly to 

grasp though others‘ traumatic 

experience with fear and awe. Later in 

the novel, he seems to share with the 

passengers of a plane crash their 

anxious attempt to detach themselves 

from their terrible experience in order 

to understand their own terror. They 

come to listen to the tale of their own 

experience told by someone else, as 

though he were speaking on their behalf 

in order, as the narrator observes, to ― 

reinhabit their earthbound bodies, … 

linger with their terror, keep it separate 

and intact for just a while longer‖ (91). 

In these scenes of the story, the 

protagonist seems to be aware about his 

own dread and awe; however he is 

unable to take hold of its nature and 

size, thus, impossible to articulate or 

give form, but the nature and size of 

which are eluding his capacities of 

articulation. 

  We are, here, in a situation beyond 

the simple crisis for it cannot be framed 

or expressed; hence, it becomes 

impossible to be contained at the 

psychological and social levels. Isn‘t 

this the perfect definition of trauma: a 

crisis that cannot be framed? Jacques 

Lacan defines trauma as the 

consequence of a Real that can never be 

completely grasped or lived, like an 

experience that is not mentally 

experienced or framed enough to 

constitute a usable knowledge. Trauma, 

accordingly, can be defined as a state of 

mind caused by the feeling that the 

reality lies beyond reach; a feeling that 

grows, very often, to a mental 

confusion and anxiety escaping the 

control of the rational faculties of the 

mind. However, and even though 

traumatic states elude individual 

cognitive faculties, they nevertheless 

possess their own symptomatic modes 

of expression like repetition 

compulsions, anxiety and constant 

dread. 
(7)

. In the novel, this idea is 

expressed through a number of scenes 

in which the characters live moments of 

uncontrollable emotion compelling 

them to irrational behavior, even to 

death, like old Gladys Treadwell who, 

according to the doctor, died from 

―lingering dread‖ (99), after being lost 

in a supermarket for four days and 

nights. There is also the scene in 

chapter eleven, where Jack  wakes up 

suddenly in the middle of the night in ― 

the grip of a death sweat…‖, lacking 

even the force and will to move from 

his own bed. When he finally did, he 

started to speculate about his own death 
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own environment.
 (6)

 Their response to 

the ecological disaster around them is 

reduced to a set of instinctive primitive 

reactions, and this explains the reason 

why at the most critical moment of the 

event, the population, like the Gladney 

family, run instinctively to hide in the 

suburban areas like their ancestors 

would have run to caves in front of 

dangers. Actually, the whole tragedy of 

the postmodern human condition has 

been worked out in the novel 

throughout the seizing picture, in 

chapter 21, of a community terrified by 

a gigantic cloud flying over their heads 

―like some death ship in a Norse 

legend, escorted across the night by 

armored creatures with spiral wings” 

and an amazing scene ―of people 

trudging across the snowy overpass 

with children, food, belongings, a 

tragic army of the dispossessed” (127). 

The threat, this time, seems to reach a 

scale stronger than anything they have 

experienced before, stronger than the 

seasonal perversion, floods or tornados; 

this is a man made sort of death. After 

the Nyodene D release and at the 

critical moments of the evacuation, 

Jack depicts a tragic scene of marching 

people through blinding snow and into 

the dark towards improvised camps, 

keeping their children close to them and 

carrying what they could, in a striking 

similarity to ancestral tragedies, “they”, 

in his own words “seemed to be part of 

some ancient destiny, connected in 

doom and ruin to a whole history of 

people trekking across wasted 

landscapes. There was an epic quality 

about them that made me wonder for 

the first time at the scope of our 

predicament‖ (122). Later on, in the 

camps, swarms of people gathered to 

listen to speeches and one-to-one talks, 

recalling remote times and old images 

of primitive communal rituals to exhort 

evil out of the community. As it 

appears in the novel, then, the modern 

society boils down, in critical moments, 

to a kind of tribal order and clannish 

groupings adhering to ―magic and 

superstition‖ (where) ― objective reality 

is likely to be misinterpreted‖ (82).  It is 

clear here that DeLillo meant this scene 

to be the embodiment of the 

postmodern civilization just discovering 

its fragility in front of new impending 

forces, and now, like in the past, ―wars, 

famines, earthquakes, volcanic 

eruptions… floods, tornados, epidemics 

of strange new diseases‖ (131) all along 

with ―man-made events‖ (124) are 

inexorably threatening to dissolve 

human existence.  

It is through such scenes that the 

author masterly portrays what is at the 

origin of the sense of helplessness and 

loss so characteristic of the modern 

psyche.  Jack‘s reflection on his own 

state of mind, and his family‘s, after the 

event, illustrates very well the situation: 

Shouldn‟t they paralyze us? How is 

it that we can survive them … How is it 

no one sees how deeply afraid we were, 

last night, this morning? Is it something 

we all hide from each other by mutual 

consent? Or do we share the same 

secret without knowing it? (198) 

Jack like all the characters of the 

novel seems to be obsessed by the 

eventuality of total dissolution and 

paralyzed by the idea of being 

―defenseless against (such) racking 

fears‖ (47). There is an attempt in the 

novel to show the scale of the sense of 

terror that inhabits the characters of the 

novel though the description of 

Wilder‘s, Babette‘s younger child, 

whole day lasting cry. The child started 

weeping suddenly and without any 

obvious reason from morning to late 

afternoon and stopped as suddenly as it 

started. At first, Jack describes the 
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Airborne Toxic Event which, indeed, is 

an accurate portrayal of the impact of 

the modern conditions over the human 

life. At the beginning, when the danger 

was announced in the mass media, the 

talk was about a ―feathery plume‖ of 

―Nyodene Derivate‖ (111) and 

introduced to the population as a benign 

and a harmless thing (124). Even its 

annunciation didn‘t bother too much the 

Gladneys who were convinced, like all 

the other characters of the novel that 

they were under the protection of a 

modern and powerful system devised to 

prevent and control any event at any 

time, as Jack put it: 

These things happen to poor people 

who live in exposed areas. Society is set 

up in a way that‟s the poor and the 

uneducated who suffer the main impact 

of natural and man-made disasters. 

People in low-lying areas get the 

floods; people in shanties get the 

hurricanes and tornados. I am a 

college professor. Did you ever see a 

college professor rowing a boat down 

his own street in one of those TV 

floods? We live in a neat and pleasant 

town near a college with a quaint 

name. These things don‟t happen in 

places like Blacksmith. (114) 

It is gradually that the Gladneys, at 

the same time of the rest Blacksmith 

community, started to realize the scale 

of the event and to doubt the ability of 

the government‘s emergency 

arrangements to face the situation. 

Then, terror started to grip the 

population and the lack of official 

information inflated their anxious state 

of mind and sense of loss. What we 

come to understand, actually, from all 

the seizing scenes in this fictive 

situation of the Airborne Toxic Event is 

that the modern societies have just 

started to realize the extent of the 

fragility of their existence. 

Symbolically in the novel, Jack‘s 

reaction to the experience was, indeed, 

regressive for his mind was sent back to 

a remote phase of the human history 

which made him feeling that he was 

still sharing with his ancestors the same 

threats and fears of total annihilation. 

The situation has even been worsened 

for, unlike his former ancestors, the 

nature of the danger is beyond the 

human capacities of perception. Jack 

observes with awe that: ―Man‟s guilt in 

history and in the tides of his own blood 

has been complicated by technology, 

the daily seeping falsehearted death‖ 

(22). Furthermore, and as the novel 

advances, we grow gradually aware that 

this ―dark black breathing thing of 

smoke‖ does not simply reflect the 

ecological devastating effects of 

modernity, but more tragically it 

announces the penetration of death deep 

into the vital sources of life itself. In 

depicting the night of the tragic 

evacuation of the town, Jack offers a 

vivid picture of the tragedy: 

 The men in Mylex suits moved with 

a lunar caution. Each step was the 

exercise of some anxiety not provided 

for by instinct. Fire and explosion were 

not the inherent dangers here. This 

death would penetrate, seep into genes, 

show itself in bodies yet unborn. (116) 

Attendant with this, a general feeling 

throughout the novel that there is 

something ominous in the kind of life 

generated by modernity, and which 

seems to challenge any system of 

protection, is observed. This feeling 

seems to have been generated by the 

fact that technology itself seems to be 

incompetent to confine its own effects. 

In this context, Euben‘s analysis of the 

novel is very pertinent because it 

portrays cartoonish characters whose 

minds are crippled by constant fear, and 

unable to decipher the codes of their 



El-Tawassol : Langues et Littératures                                                                                     N°37 -  Mars 2014 

 

30 

 

America. Early in the novel, we are 

introduced to characters severed from 

the reality of a world they could no 

longer control. There is a scene in the 

novel where Jack Gladney, a university 

professor and head of the department of 

Hitler Studies, and also the main 

character of the story, is arguing with 

his son Heinrich about the human 

capacities to apprehend the reality of 

the world. Symbolically, the 

conversation was about the day weather 

forecast; while the radio was 

announcing that it would rain the 

following day, his father noticed that it 

has already started to rain. 

Unexpectedly, Heinrich‘s reaction was 

to make his father doubting his own 

senses and capacity of observation on 

the pretext that the human mind is 

unable to discriminate between illusion 

and reality. In fact, the conversation 

runs on over two pages in which 

Heinrich tries to convince his father 

that laboratory experiments proved that 

the human senses do mistake very often 

unlike the modern tools, and therefore, 

the radio forecast is more trustworthy 

than what they may feel or see. This is 

a symbolic articulation of man‘s steady 

loss of confidence in his own natural 

faculties. Jack observes sadly at the end 

of the conversation that this is the era of 

the ―victory for uncertainty, 

randomness and chaos. Science finest 

hour‖ (24).   

What we may deduce from this 

scene, and throughout the whole book 

in fact, is that , then, modernity and its 

technological achievements and modern 

systems did not only fail to improve 

anything from the human tragic destiny, 

but worst it put the world beyond man‘s 

capacities of comprehension. In other 

words, science did not only fail to keep 

its promise for immortality, but it 

became itself a source of death and 

unpredictable dangers. It is the 

knowledge of such a reality that 

imposed on the human psyche greater 

confusions, a sense of loss and a 

profound loneliness. At the very 

beginning of the novel, Jack Gladney 

noticed anxiously that: ‗Dying is a 

quality of the air. It‟s everywhere and 

nowhere. Men shout as they die, to be 

noticed, remembered for a second or 

two‘ (38). This general impression is 

articulated with further strength through 

the description of the evacuation of one 

of the town‘s schools: 

They had to evacuate the grade 

school on Tuesday. Kids were getting 

headaches and eye irritations, tasting 

metal in their mouths. A teacher rolled 

on the floor and spoke foreign 

languages. No one knew what was 

wrong. Investigators said it could be 

the ventilating system, the paint or 

varnish, the foam insulation, the 

electric insulation, the cafeteria food, 

the rays emitted by microcomputers, the 

asbestos fireproofing, the adhesive on 

shipping containers, the fumes from the 

chlorinated pool, or perhaps something 

deeper, finer-grained, more closely 

woven into the basic state of things. 

(35) 

This is, as it seems, the condition of 

modern man‘s existence, surrounded 

and overwhelmed, as it were, by 

commodities supposed to make his life 

better, but he neither understands nor 

controls. Therefore, he is in need for 

greater protection than ever before, and 

starts to wonder whether the world 

before was safer than the one he 

created. This nostalgic longing for the 

past in the western societies is itself, as 

Euben explains in the same article, a 

regressive movement and symptomatic 

of a spiritual anxiety.
 (5)

 This state of 

mind is shown in the novel through the 

effects of a toxic cloud called the 



El-Tawassol : Langues et Littératures                                                                                     N°37 -  Mars 2014 

 

31 

 

modernity than in the rest of the world.  

Therefore, I will try, throughout my 

presentation, to keep alive from 

beginning to end this delicate 

relationship between the socio-

historical context and the psychic state 

of mind of the postmodern American 

society and the fictional world of Don 

DeLillo‘ novel White Noise. In so 

doing and in order to make my stakes 

clear, I will rely on some works of a 

number of scholars and philosophers 

who have engaged into the complex 

and delicate interaction between the 

psychic and the social conditions of the 

postmodern world. I will mainly draw 

on the ideas of Jacques Lacan and Tom 

LeClair in their definitions of trauma, 

Heidegger‘s existential speculations as 

well as the postmodern philosophers 

like Jean François Lyotard and Jean 

Baudrillard to try to explain the 

relationship between the spiritual 

emptiness and its subsequent 

traumatizing effect on the human 

psyche in the postmodern American 

society and the rise of the trivial world 

of Consumerism. The reason of my 

choice of those thinkers is that not only 

did they articulate much of the reality 

of the Occidental cultural reality, but 

also for they viewed literary and 

cultural representations as reliable 

articulation of the social scape and 

psychic state of the postmodern world.  

Literary analysis: From 

disillusionment to Trauma. 

In a very interesting book entitled 

From Puritanism to Postmodernism, 

Richard Ruland and Malcom Bradbury 

have overtly stated that ―On European 

soil … the modern movement was born, 

but it appeared unrooted. In the United 

States, it found what it needed; a 

„homemade world‟ where it could grow 

in what Carlos William Carlos called 

„the American grain‟ ”.
 (2)

In other 

words, and as the preface of the book 

seems to suggest, whether modernity, 

as a notion and life style, appeared first 

in Europe, it is in America that it found 

home and grew to be a worldwide 

reality. This is the reason that made the 

disillusionment with modernity much 

more prominent in the American 

context, and also perhaps the 

Americans had stronger faith in 

progress and technology to insulate 

them from all the dangers of life. 

Indeed, it did insulate them, but not 

from the dangers of the modern world; 

it has insulated them from the reality of 

the world itself. It rendered their 

knowledge of the world secondhand 

and dependent on stereotyped images 

reproduced repeatedly by mass media 

and official education. In ―An Ecology 

of Extended Mind” Andrew Murphie 

explains with a scientific precision the 

effects of the total reliance of the 

modern mind on tele-technologies, or 

what he calls ‗mnemotechnics‟.  His 

investigations showed that, in 

substituting the real experience with the 

world by a set of passive experiences, 

they have completely separated the 

mind from the world around it, and as a 

consequence the cognitive faculties of 

the human mind have become 

considerably altered 
(3)

, and this is, in 

my opinion the most tragic effect 

generated by the modernization of the 

human societies. In this context, 

DeLillo‘s novel  White Noise
(4)

 is not 

only offering a dramatic version of this 

kind of existence, but it goes deeper 

than that; it delves into the profound 

anxiety and sense of loss this condition 

has imposed onto the human psyche. 

Through the Gladneys‘ story, the book 

explores the profound causes that 

transformed the old fear of death into 

pathological trauma that affects the life 

and behavior of people in postmodern 
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Introduction: 

From the Age of Enlightenment 

onward, the notion of modernity has 

been equated with scientific 

development, social progress and 

individual emancipation in most of the 

human societies. However, humanity 

has become gradually aware of the 

heavy costs and burdens of modernity 

for its effects on man and nature turned 

to be disastrous and much more 

pernicious than expected. It even 

seems, now, that there is little humanity 

can do to reverse the situation because 

the modern societies themselves have 

become so much addicted to urban life, 

industrial economy and modern 

services to envision any change, despite 

the subsequent chronic trauma and 

ecological stress. For many observers, 

then, modernity has become an evil 

humanity is condemned to live with, as 

some sort of incurable disease. In 

addition to that, the rampant 

globalization and interdependence in 

the world‘s economic activities seem to 

have complicated little more the 

situation in introducing new agents of 

risks making of any local event a 

worldwide upheaval. Consequently, 

governments all over the world were 

compelled to erect more and more 

complex systems of protection against 

the possible dangers generated by the 

modern condition. However and 

paradoxically, they seem to have 

created an existence as much dangerous 

as the threats they were supposed to 

face. They constructed gigantic and 

complex systems where the individual 

was expected to feel secure, a world 

where everything is measurable and 

thus under control, leaving nothing to 

the hazards of nature. Unfortunately, all 

these strategies for a safer life proved to 

be vain and unable to prevent 

unexpected events and uncontrollable 

situations: disasters, diseases and death 

are still out there. The only change that 

occurred is that to the natural threats 

was added the no less dangerous 

collateral effects of the human 

activities. Therefore, not only does the 

question of survival remain entire for 

the human kind, but the situation seems 

to have been worsened by the 

subversive and unapparent nature of the 

new threats. In ‗Platonic Noise‘ Peter 

Euben depicts very well this paradox in 

which the postmodern man seems to 

have succumbed to the spells of his 

own technological ingenuity to the 

point of addiction, but at the same 

growing more and more anxious by his 

inability to control its effects. He 

further explains that the trouble with 

technology, now, is that while it has 

effectively helped man to overcome 

many of the obstacles to life, it 

obviously failed to solve the most 

important one which is death, and it is 

the awareness of such a failure that 

inflated the human fear of death to 

pathological levels of trauma.
(1)

 In other 

words, the terrible paradox of the 

modern world resides, as it seems, in 

the false promise of science and 

technological development to make 

man immortal; a situation that explains 

the growing feeling of deception as the 

standard attitude of the Occidental 

societies towards modernity. 

Methodology and issue: 
In fact and though, this paper 

discusses the issue only in an American 

context, the situation can, nevertheless, 

be easily extended to the other 

Occidental societies as well. Actually, 

the American society was precociously 

oriented towards the appropriation of 

the new and the innovative in 

everything, and therefore it experienced 

much earlier the social and 

psychological consequences of 
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Abstract 
This article grapples with one of the fundamental ethical debates of postmodern times in one 

of the most celebrated Don DeLillo‟s novels: (White Noise).  The novel, in fact, discusses the 

human eternal existential dilemma about the life and death issue as perceived by the 

prominent thoughts and attitudes of late twentieth century America. In this novel DeLillo 

explores the general failure of the great metanarratives, religion, science and consumer 

culture, to account for the needs and preoccupations of the postmodern human societies and 

the consequent trauma on the human psyche.  
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Résumé 
A travers cet article, nous essayons d‟analyser l‟expression de l‟un des débats les plus 

fondamentaux de l‟éthique postmoderne dans le célèbre roman de Don DeLillo : Bruits de 

Fonds (White Noise). Le roman reprend symboliquement l‟eternel dilemme existentiel de la 

vie et de la mort, tel que perçu par la pensée américaine de  fin du vingtième siècle. Par 

ailleurs, le roman tente de démontrer comment la modernité a engendré  une existence 

tellement complexe, fragmentée et ambigue ; qu‟aucun des systèmes de pensées traditionnels 

n‟est capable d‟articuler sa réalité, causant ainsi un traumatisme psychique et émotionnel 

permanent aux habitants du monde moderne. 

 

Mots clés : Littérature américaine, postmodernité, traumatismes, métanarratives. 

  
 

 

  

  ممخص
 White الموسومة بالدراسة تحميل إحدى أىم النقاشات األساسية ألدبيات ما بعد الحداثة في الرواية الشييرة ىدف ىذه 

Noise   لمروائي األمريكي (Don DeLillo)  تعالج الرواية بطريقة رمزية أبدية األزمة الوجودية لمحياة والموت كما تتراءى
وعائمتو ونضاليما  (Jack Gladney) فمن خالل حكاية جاك غالدني. في الفكر المعاصر في الواليات المتحدة األمريكية

ين والعمم عواقب فشل األنظمة التقميدية لمفكر اإلنساني كالد   Delillo  يكتشف .ةداثديم ما بعد الحمن أجل البقاء داخل س
 كما تفحص الرواية اإلسقاطات الصادمة لنفسية. نسانية واالستجابة لمتطمباتياا في التعبير عن عقدة التجربة اإلواإليديولوجي

 ثة الوجود المعقد المجز أ والغامض بشكل تعجزداالطريقة التى تنتج بيا الحة وتحاول أن تبرىن عمى داثمجتمعات ما بعد الح
  .معو كل أنظمة الفكر التقميدي عن االرتباط بالحقيقة

 
 .أدب أمريكي، نفسية ما بعد الحداثة، الفكر االنساني: الكممات المفاتيح 
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repulsion for women. The latter cannot 

stir his desire or ignite the fire of his 

passions, because he seethes with 

smoldering morbid emotions which 

veer to men. Prufrock fails to confess 

and release his repressed emotional 

tension and to fulfill his perfervid 

homosexual desire because it violates 

the shackles of heterosexual norms.   

 

  
Endnotes 
1-Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (Los Angeles:  University of California Press, 

1990):1. 

2-Colleen Lamps, Deviant Modernism: Sexual and Textual Errancy in T.S.Eliot, James Joyce, and 

Marcel Proust (Cambridge: Cambridge University Press, 2004):9. 

3-Ed Madden, Tiresian Poetics: Modernism, Sexuality, Voice, 1888-2001 (Eastparm Boulevard: 

Associated University Presses, 2008):1. 

4-A.G. George, T.S. Eliot: His Mind and Art (New York: Asia Publishing House, 1969):129. 

5-Leon Waldof, ―Prufrock Defenses and our Responses‖, American Imago, Vol. 26, No.2 (1969):182. 

6-Marta Sienicka, Dimensions of Man as Seen by T.S. Eliot in his Early Poetry (Polska Akademia 

Nauk, 0971). 

7-Robert McNamara, ―Prufrock and the Problem of Literary Narcissism‖, Contemporary Literature, 

Vol.27, No.3 (Autumn, 1986):358. 

8-Denis Donoghue, Words Alone: The Poet T.S. Eliot (London: Yale University Press, 2000):3. 

9-Simten Gurac, A Long Night‘s Journey Into the Mother: A Psychoanalytical Study of Eliot‘s Early 

Poem. (Unpublished thesis submitted  to the Department of English at Lehigh University in the 

Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy, May, 2007). 

10-Russell Hope Robbins, ―The T.S. Eliot Myth.Science and Society‖, Vol.14, No.1. (Winter, 

1949/1950): 24. 

11-Denis Donoghue, The Old Moderns: Essays on Literature and Theory (New York: Alfred A. 

Knopf, 1994):201. 

12-ibid, p.202. 

13-Lyndall Gordon, Eliot‘s Early Years (Oxford: Oxford University Press, 1977):76-7. 

14-FlanzbaumHilene, ―Eliot‘s Troubled Sexuality‖, English Literature in Transition, 1880-1920, 

Vol.50, N0.1 (2007):123-4. 

15-M.Teresa Gibert-Maceda, ―T.S. Eliot on women: Women on T.S. Eliot‖, T.S. Eliot at the Turn of 

the Century, Ed. Marianne (Thormählen, Lund University Press, 1994):108. 

16-Peter Ackroyd, T.S. Eliot (London: Hamish Hamilton, 1984):44-5. 

17- Carole Seymoour-Jones, Painted Shadow: A Life of Vivienne Eliot (London: Constable 

&Robinson Lts, 2001). 

18-T.S. Eliot, ―The Love song of J. Alfred Prufrock ―,The Waste Land and Other Poems, Ed. T.S. 

Eliot (London: Faber and Faber, 1968):9. 

19- ibid, p.13. 

20- ibid, p.12. 

21- ibid, p.12. 

22- ibid, p.12. 

23- ibid, p.12. 

24- ibid, p.14. 

25- Peter Ackroyd, T.S. Eliot, Op.Cit.,p. 115.   

26- T.S. Eliot, ―The Love Song‖, Op.Cit.,p.12. 

27-Michael Kane, Modern Men: Mapping Masculinity in English and German Literature1880-1930 

(London and New York: Cassel, 1999):3. 

28- ibid, p.7. 

29-T.S. Eliot, ―Hamlet and his Problems‖, The Sacred Wood; Essays on Poetry and Criticism, ed. T.S. 

Eliot (London: Methuen& co Ltd, 1976): 102.   

30-Mark Breitenberg, Anxious Masculinity in Early Modern England (Cambridge: Cambridge 

University Press. 1996):.3. 



El-Tawassol : Langues et Littératures                                                                                     N°37 -  Mars 2014 

 

24 

 

Gender offers itself here not as automatic, inborn and 

unreflective, but as a complex set of coercive cultural 

expectations that are performed in social behavior. The 

women of the poem appear alternatively as threatening and 

dismissive or as objects of compulsive desire mixed with a 

subtle revulsion […] the theme of a man seeking to define 

who he is in relationship to the other sex emerges in the 

poem almost immediately
(82)

 

 

Prufrock‘s hell emanates from the 

dueling parts of his own personality. He 

is trapped between two conflicting 

desires: a homosexual and a 

heterosexual one. These conflicting 

desires have shattered his unified self. 

In addition to his search for words to 

sing his love song, he is also trying to 

gesticulate the appropriate gestures to 

perform his masculine role. Prufrock 

wants to assert his masculinity by 

dressing like a man or a suitor. He 

describes his ―morning coat, [his] collar 

mounting firmly to the chin,/ [his] 

necktie rich and modest, but asserted by 

a simple pin-‖
(83)

 In this regard, Judith 

Butler writes: ―In my view, 

performativity is not just about speech 

acts. It is also about bodily acts. The 

relation between the two is 

complicated.‖
(84)

 Despite his attempts to 

assume a masculine identity, Prufrock‗s 

endeavors are doomed to failure 

because his inside or private self is 

destitute of a masculine essence.  

Though, traditionally, clothes evince 

one‘s gender, Prufrock attempts to 

dress like a woman, which affirms his 

effeminacy. He talks of the ―skirts that 

trail along the floor.‖
(85)

 In discussing 

drag, which refers to men‘s wearing of 

women‘s clothes, Judith Butler writes: 

―I would suggest as well that drag fully 

subverts the distinction between inner 

and outer psychic space and effectively 

mocks both the expressive model of 

gender and the notion of a true gender 

identity.‖
(86) 

Drag, according to Butler, 

reveals the fluid and precarious nature 

of gender. In her words, ―In imitating 

gender, drag implicitly reveals the 

imitative structure of gender itself-as 

well as its contingency.‖
(87) 

Prufrock 

ponders the possibility of parting his 

hair behind like a woman, hence, 

transcending the boundaries of 

masculine identity. He asks: ―Shall I 

part my hair behind?‖
(88) 

Prufrock‘s 

gender identity is seemingly feminine, 

and he finds it too difficult to perform 

the masculine role. His behavior and 

utterances resemble those of an actor, 

who is training and preparing for 

performance. Prufrock ‗s overwhelming 

question is, probably, ―Who am I? Am I 

a man or a woman?‖

 

Conclusion 

Prufrock is blasé about romantic life. 

His torment is due to the bifurcation of 

his gender identity. The latter might be 

described as liminal, for he aspires to 

perform his socially expected 

masculine role, yet his gender identity 

seems to be feminine or rather vacillate 

between the feminine and the 

masculine. Prufrock fails to be 

courageous, self-assured, and to imperil 

a romantic relationship. His 

masculinity, which he attempts to 

perform, ends with an utter failure. 

Prufrock‘s love song does not have a 

kernel of truth, for his hankering for 

women is a mere pretense, which veils 

his deep-seated feelings of fear and 
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―The Love Song‖ is performative. This 

is evident in Prufrock‘s determination 

―to prepare a face to meet the faces that 

you meet.‖
(78)

 The lines indicate that 

though Prufrock has an effeminate 

personality, he will borrow and perform 

a masculine role. Indeed, his private 

and effeminate self does not dovetail 

with his public or social one. This is 

evinced in the following two lines: 

―There will be time, there will be 

time/To prepare a face to meet the faces 

that you meet.‖ The lines show that 

Prufrock‘s public self, which is  

expected to perform a masculine 

role, is infected. He is unable to 

perform that role because his inner self 

is not masculine by nature. Prufrock‘s 

psychological problem emanates from 

his inability to associate or fuse his 

public self with the private one. His 

social self attempts to be masculine and 

to adapt to the social norms and 

conventions, whereas his inner self is 

effeminate. Prufrock even thinks of 

parting his hair behind like a woman, 

thus stepping beyond the already-

established canons of gender.   

produced as a ritualized repetition of 

conventions, and that this ritual is 

socially compelled in part by the force 

of a compulsory heterosexuality.‖
(80) 

Butler reiterates the same view as 

follows:

Aware that he will shock the world 

by his failure to perform his masculine 

role prescribed by his society, Prufrock 

asks: ―Do I dare? Do I dare disturb the 

universe?‖
(79)

By not acting his 

masculine role to fulfill the society‘s 

expectations, Prufrock has contravened 

the norms fabricated by his patriarchal 

culture. Butler argues that ―gender is  

 

Gender is the repeated stylization of the body, a set of 

repeated acts within a highly rigid regulatory frame that 

congeal over time to produce the appearance of substance, 

of a natural sort of being. A political genealogy of gender 

ontologies, if it is successful, will deconstruct the 

substantive appearance of gender into its constitutive acts 

and locate and account for those acts within the compulsory 

frames set by the various forces that police the social 

appearance of gender 
(81)

 

 

Despite many endeavors, Prufrock 

fails to act his masculine role. His 

question ―Shall I disturb the universe?‖ 

does not only indicate his inability to 

perform his conventional and 

traditional role, which is masculine. It 

also suggests an unconventional 

homoerotic love. Because of social 

constraints, which baffle his perfervid 

emotional discharge, Prufrock‘s 

‗insidious intents‘ remain mere 

internalized thoughts, which are never 

spelt out. In his assertion of the 

performativity of gender in the poem, 

the critic Cyrena Pondrom writes:  
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The poem‘s dedication suggests its 

speaker‘s mourning and bemoaning of 

the death of a lost beloved male friend, 

but he is unable to confess because of 

social prohibitions. In this respect, 

Judith Butler writes:   

 

If we accept the notion that the prohibition on 

homosexuality operates throughout a largely heterosexual 

culture as one of its defining operations, then the loss of 

homosexual objects and aims [... ] would apppear to be 

foreclosed from the start. I say 

‗foreclosed‘ to suggest that this is a preemptive loss, a 

mourning for unlived possibilities [...] When certain kinds 

of losses are compelled by a set of 

culturally prevalent prohibitions, we might expect a 

culturally prevalent form of melancholia, one which signals 

the internalisation of the ungrieved and ungrievable 

homosexual cathexis.
(73) 

 

Indeed, this homoeroticism is rife in 

the modern age, which is still 

patriarchal inspite of the waves of 

feminism. As Michael Kane points out, 

―Male narcissism and homoeroticism 

have, however, always been central, if 

hidden, features of patriarchal 

culture.‖
(74) 

This homoeroticism might 

be perceived as a bulwark against the 

threat of femininity. Prufrock‘s 

narcissism is interlinked with his 

homoeroticism. In this regard, Kane 

states: ―One almost automatically 

associates narcissism and 

homosexuality with the image of a man 

pursuing or being pursued by his 

double.‖
(75) 

So, Prufrock‘s obsession 

with his self-image and his dissociated 

self, represented by his double, the 

‗you‘ in the opening lines, can be 

explained in terms of homoeroticism.  

According to the champions of queer 

theory, gender is constructed through a 

reiteration of norms. Judith Butler, who 

asserts the performativity of gender, 

states that ―performativity is not a 

singular act, but a repetition and a 

ritual.‖
(76)

A she puts it, 

 

Gender ought not to be construed as a stable identity or 

locus of agency from which various acts follow; rather, 

gender is an identity tenuously constituted in time, 

instituted in an exterior space through a stylised repetition 

of acts. The effect of gender is produced through the 

stylisation of the body and, hence, must be understood as 

the mundane way in which bodily gestures, movements, 

and styles of various kinds constitute the illusion of an 

abiding gendered self 
(77) 

 

So, gender identity, in Butler‘s view, 

is not innate but rather inculcated by 

vicarious learning.  

There is ample evidence, in the 

poem, that gender is constructed. 

Prufrock, for instance, is very obsessed 

with the society‘s judgments and 

comments because his gender identity 

and self-perception seem to be socially 

determined. Indeed, gender identity in 
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The dedication of the volume, Prufrock and Other Observations, to 

Eliot‘s male friend Jean Verdinal, 

who died during the war and whom 

Eliot used to love too much, seems 

suspicious in regard to the poem, which 

is supposed to be a man‘s love song for 

a woman. Eliot‘s biographer, Peter 

Ackroyd, states that ―Jean Verdinal 

became an army officer in November 

1914, joined the 17
th

 infantry regiment 

in February 1915 and then three months 

later was killed in the Dardanelles: the 

first, but not the only, friend of Eliot to 

be killed in the war.‖
(69)

 In his essay 

―Dante‖, Eliot spells out a statement, 

which invokes homoerotic desire. He 

states:  

 

A great deal of sentiment has been spilt, especially in the 

eighteenth and nineteenth centuries, upon idealizing the 

reciprocal feelings of man and woman towards each other, 

which various realists have been irritated to denounce: this 

sentiment ignoring the fact that the love of man and woman 

(or for that matter of man and man) is only explained and 

made reasonable by the higher love, or else is simply the 

coupling of animals.
(70) 

 

Indeed, the phrase between 

parentheses suggests homoerotic desire 

or male-male love. Like Guido, in the 

epigraph to ―The Love Song‖, Prufrock 

is perhaps afraid of spreading his 

infamy, which is a defiling and 

demeaning desire. He finds it difficult 

to avow his latent homoerotic love, 

because he lives in a society raged so 

exhaustively against homosexuals.   

Dante, in Canto XXVI, describes the 

damned in hell whose suffering 

emanates from their fervid debased 

desires. Eliot, in his comments on 

Dante‘s meeting with his predecessors, 

Guido Guinicelli and Arnaut Daniel 

(Canto XXVI), states: ―In this canto the 

Lustful are purged in flame, yet we see 

clearly how the flame of purgatory 

differs from that of hell. In hell, the 

torment issues from the very nature of 

the damned themselves, expresses their 

essence; they writhe in the torment of 

their own perpetually perverted 

nature.‖
(71)

 In queer theory, perversion 

is used as another synonym for 

homoeroticism or sexual deviance. 

Prufrock‘s self-castigation when he 

―wept and fasted, wept and prayed‖ is 

perhaps an act of contrition to purge 

himself and atone for his nefarious 

passions. Male friendship has 

enormously increased by the advent of 

modernity. In this regard, Sarah Cole 

states that  

 

The relationship between canonical modernism and the 

problem of male intimacy varies considerably-in some 

cases, it seems that modernism effectively usurps the voice 

of the scared friend for its own purposes; at other times, the 

figure of the lost friend is offered as an emblem of 

modernity; friendship can stand both as a bulwark against 

totalizing features of modern culture or as a sad causality of 

those processes 
(72)
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According to Xavier Magne, the 

homosexual must ―take pains to appear 

sexually interested in women, to be 

intimate with women, to seem to relish 

open, and frequently obscene, sexual 

talk about women. This last is much in 

his programme for hiding sexual 

indifference or downright physical 

aversion to women.‖
(62)

 

In his discussion of the poetic mask, 

a technique Eliot borrowed from Jules 

Lafarge
(63)

,   and which he considers the 

same as the Uranian (i.e. Homosexual 

mask), James E. Miller quotes from 

Xavier Magne‘s book The Intersexes. 

Magne spells out a statement, which 

befits Prufrock‘s psychological case. 

He states that ―the normal man can tell 

the lady he loves of his passion without 

fear of being ostracized. He can even 

discuss his love with his friends, and 

their response is likely to be 

sympathy.‖
(64)

 Contrariwise, the 

Uranian 

 

 

must often ‗go through‘ the most overwhelming, soul-

prostrating of loves, finding his nerves and mind and body 

beaten down under the passion, his days and nights vilified 

or poisoned by it, all without his doing anything so 

persistently as to hide his sentiment forever from the object 

of it! To hide from his closest friends, from suspicion by 

the world! Hide it he must…Ever the mask, the shuddering 

concealment, the anguish of hidden passion that burns his 

life away!
(65)

. 

  

Prufrock keeps his overwhelming 

question hidden because his emotional 

yearnings have strayed beyond the 

borders of heterosexuality. Though he 

beckons the world to an overwhelming 

question, he retracts and retreats, 

requesting ―Oh, do not ask, ―What is 

it?‖‖
(66)

Despite his bombastic and 

fustian determination to ―tell you all‖ of 

his love, Prufrock cannot fulfill his 

promise, simply because his romantic 

love is Uranian.  

Prufrock‘s homoerotic innuendo 

comes to the fore in the epigraph to the 

collection of poems entitled Prufrock 

and Other Observations. The epigraph, 

which is taken from Dante‘s Purgatorio 

and dedicated to Eliot‘s male friend 

Jean Verdenal, reads as follows: ―Now 

can you understand the quality of love 

which warms me towards you so that I 

forget our vanity, and treat the shadows  

feeling for Verdenal, who was killed 

in133-6) suggests the strength

like the solid thing.‖
(67)

The words are 

spoken by Statius to his male fellow 

poet Virgil whom he tries to embrace, 

forgetting that they are mere shadows. 

This love, which is profound and 

enormous, is perverse because it is 

addressed not to a woman but rather 

proclaimed by a man to another. 

According to Martin Scofield, ―The 

epigraph from Dante (Purgatorio XXI, 

of Eliot's the French expedition to the 

Dardanelles in 1915‖
(68)

In the epigraph, 

which stresses the importance of 

physical proximity,the speaker is 

overwhelmed by a twitching desire to 

embrace his male beloved out of 

encumbering love, forgetting that they 

are mere spirits. This proclivity to 

physical approximation and attachment 

to a man is in stark contrast with 

Prufrock‘s repudiation of the female 

body in the poem.  
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at the end, repudiates his quest. He, 

then, goes to the beach. In his comment 

on the line of the mermaids, Miller 

writes: ―Is this the moment that 

Prufrock realizes his sexuality does not 

extend to women, mermaids 

symbolizing the eternal female 

somehow purified? Or is it that the 

mermaids, with their fish tails, pose 

sexual threat in a relationship?‖
(58)

To 

exonerate himself from women, 

Prufrock ultimately drops anchor in the 

sea, which is, archetypally, the womb 

of the mother and the symbol of purity. 

He flees from the women‘s world, 

preferring to remain a Madonna, 

virginal and free from the stains of the 

feminine. Prufrock‘s internal desires 

and conflicts are resolved by rejecting 

women and their society altogether.  

Prufrock‘s inability to connect to the 

feminine Other is also on account of her 

culture and social class to which the 

poem makes a salient reference. 

Prufrock belongs to a high and elite 

culture, which is evident in his 

references to Hamlet, John the Baptist, 

Andrew Marvell, reading novels,…etc. 

Contrariwise, the woman belongs to a 

low culture, which is evinced in the 

refrain ―In the room, the women come 

and go,/Talking of Michelangelo.‖ 

Cultural discrepancies keep Prufrock 

and the lady apart from each other. 

Women, in Prufrock‘s world, are 

associated with gossip, boredom, ennui, 

aimlessness, consumerism, and with all 

trifles. In the modern age, even time, 

which is abstract, is quantified and 

measured in terms of consumption. In 

Prufrock‘s world, it is concretized, 

materialized, and measured by coffee 

spoons. In his comments on the line, ―I 

have measured my life with coffee 

spoons‖, the critic Eric Sigg states that 

―the ‗measuring‘ also describes 

Prufrock helplessly observing a drop of 

his inner life disappear down someone 

else‘s throat with every vampiric 

swallow of coffee.‖
(59) 

Prufrock‘s 

women frequent the orgiastic parties for 

pleasure-seeking. They are associated 

with the consumer culture. According 

to Rita Felski, ―Not only does woman 

remain the archetypal consumer, but an 

overt anxiety comes to the fore that 

men are in turn being feminized by the 

castrating effects of an ever more 

pervasive commodification.‖
(60)

 Indeed, 

Prufrock disdains this low culture, 

which is very boring and irritating for 

him. He, at the end, resorts to the sea as 

a neurotic repudiation of women and 

their mass culture, which is gendered 

feminine.  

The central question the poem raises 

is what thwarts the male questor from 

winning the woman he loves. 

Prufrock‘s anxiety and frustration are 

mainly sexual; they are the result of his 

inability to love women and his 

inclination towards same-sex love. 

Prufrock‘s perverse desires are clear 

from the skulking ―insidious intent‖ in 

the first lines, which conjures up 

impressions of a debased relationship, 

and purports that this relationship is 

sexually deviant. According to Miller, 

―the poem portrays a man who cannot 

love-feel several desire for-women; the 

question of same-sex desire is not 

confronted in the poem except by 

reference, obliquely. Some might well 

conclude that it is the main theme, even 

though not overtly sounded, in the 

poem.‖
(61)

Though Miller is 

exaggerating in considering homoerotic 

love the poem‘s main concern, his 

inference of same-sex love, which is 

implied in the poem, is superb.  

Prufrock makes herculean efforts to 

show that his love is for a woman. But 

his pretended love song hides a deep-

seated misogyny and homoeroticism. 
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when Prufrock could have asked his 

overwhelming question, this attraction 

suddenly turns into repulsion when he 

reflects: ―But in the lamplight, downed 

with light brown hair!‖
(51) 

So, Prufrock 

seems to abhor and denounce women‘s 

bodies. His parenthetical comment 

might imply his search for a perfect 

angelic feminine, who is non-existent.  

Prufrock‘s distaste for women‘s 

bodies amounts to his abnegation and 

denial of his very humanity. He 

imagines himself shrinking to an insect 

pinned to the wall. He also wishes to be 

a pair of ragged claws ―Scuttling across 

the floors of silent seas.‖
(52)

 The line 

expresses his desire to escape from this 

human society, which is blemished by 

women and resort, instead, to the sea, a 

pure or silent world unlike that of 

women.  

Women‘s talking of Michelangelo is 

due to their interest in his masculine 

physical beauty rather than in his 

psychological qualities. Hence, their 

gossip is meant to satiate their sexual 

urges. According to James Miller, 

There were important museums in all 

these cities where Eliot could have 

witnessed the women who ‗come and 

go/Talking of Michelangelo‘ Even 

Boston‘s Gardner museum had its 

Michelangelo (An implicit meaning of 

the line is often missed: Michelangelo‘s 

male nudes have well-built, sexually 

potent bodies naturally attractive to 

female art-lovers; the women coming 

and going would not, of course, 

mention this dimension in their 

admiring comments.
(53)

 

So, Prufrock, who feels in perils 

among women, tries to indemnify 

himself from being a means of 

quenching their defiling sexual 

passions. The refrain ―In the room the 

women come and go/Talking of 

Michelangelo‖ reminds Prufrock of 

women‘s sexual threat. According to 

MacDiarmid, ―Bound to dressing and 

drawing rooms, Eliot‘s Ladies […] use 

sex and sexuality to exchange men like 

commodities.‖
(54)

 

Prufrock is petrified by a great fear 

of the feminine, which precludes his 

ability to feel and project his emotions 

and feelings outward. He sums up his 

fears in the following declaration: ―And 

in short, I was afraid.‖
(55) 

Prufrock‘s 

presence in these rooms, ‗among 

women‘, intensifies his fear of death, 

which he imagines coming in the image 

of a footman. So, Prufrock‘s hesitation 

is due not just to his timidity but also to 

his fear and apprehension of women. 

He is overwhelmed by a feeling of 

sexual insecurity. In this regard, the 

critic Colleen Lamos writes:   

The motif of drowning is relentlessly 

reiterated in Eliot‘s texts, from ―The 

Love Song of J.Alfred Prufrock‖, 

―Hysteria‖, and The Waste Land through 

The Four Quartets and The Family 

Reunion. I have argued elsewhere that 

this motif of ―death by water ―reflects 

the rather obvious threat of female 

sexuality as well as Eliot‘s erotic 

idealization of the ―Phlebas‖ figure.
(56)

 

Prufrock‘s obsession with old age 

despite being a middle-aged man is due 

to his fear of women, which issues his 

hallucination of drowning. As Colleen 

Lamos maintains, ―The theme of 

drowning, relentlessly repeated from 

Eliot‘s earliest poems through Four 

Quartets, is inextricably bound up with 

anxieties concerning women and male 

sexuality.‖
(57)

 One might view 

Prufrock‗s sinking into the sea as a 

transcendence of the feminine Other, 

because the city, in Modernism, is often 

associated with sex.    

After realizing that his connection to 

a woman is as impossible as the 

marriage of heaven and hell, Prufrock, 
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associates women with rooms and men 

with the outer spaces, namely the sea 

and the streets. The phrase ―formulated 

phrase‖ indicates women‘s lack of 

reason because it means to criticise 

someone without cogent and plausible 

proofs. Prufrock‘s repulsion for 

women, which he keeps quelled, is 

clear in his detachment and in tearing 

himself from the woman, remaining a 

mere observer rather than a participant. 

His emotional disengagement spurns 

any physical contact or involvement. 

Prufrock‘s disgust of women, at the 

end of the poem, amounts to escapism; 

he flees to the sea from their erotic 

demands. His act of escape is an 

attempt to rid himself of women‘s 

attachment and to cordon off himself 

from the woe of sex. The journey does 

not end by a romantic consummation. 

One might opine that Prufrock‘s 

journey is not in search for his beloved 

but rather to transcend the feminine 

Other. Prufrock sinks into water as a 

purifying power from the hell he lives 

in. His flee suggests his abandonment 

and utter remoteness not just from his 

beloved but from the whole reality, 

very much like the male speaker in ―A 

Game of Chess‖.  

A deterrent force, which precludes 

Prufrock from declaring his love to his 

beloved, is his disgust of the body, the 

woman‘s and even his own body. In the 

Western tradition, man is always 

associated with the soul, while the 

woman is always perceived as a body. 

Seemingly, the woman in the poem 

figures as a mere object, which is clear 

in his reference to fragmented corporeal 

parts of her body, like the eyes and the 

arms, rather than viewing her as a 

complete whole.   

In fact, his desire is hampered by his 

profound fear and intense feelings of 

insecurity. Women‘s eyes, for Prufrock, 

are not seductive or stimulating, but 

rather threatening and frightening. He 

says: ―I have known the eyes already, 

known them all/The eyes that fix you in 

a formulated phrase.‖
(46)

Prufrock is 

afraid of women‘s terrifying gaze, 

which stigmatizes him, objectifies him, 

and makes him feel like an insect 

―sprawling on a pin‖. The use of ‗you‘, 

here, instead of ―I‖ vindicates that the 

―you‖ in the opening lines is but a 

fragment of Prufrock‘s self. ―The eyes 

that fix you in a formulated phrase‖ 

evokes an aura of surgery, which recalls 

to mind the opening simile of the 

―patient etherized upon a table‖. This 

sense is reinforced by the original title 

of the poem, which is ―Prufrock Among 

Woman.‖ The eyes of Prufrock‘s 

women are in sharp contrast with those 

of Beatrice. In his translation of Dante‘s 

Canto Iv, Eliot states: ―Beatrice looked 

on me with eyes so divine filled with 

sparks of love.‖
(47)

 Contrariwise, Eliot‘s 

women, to borrow MacDiarmid‘s 

words, ―use their eyes as daggers.‖
(48)

 

Prufrock‘s ravenous women are not 

just repulsive, but also threatening to 

his very humanity and individuality. 

His vision of himself ―formulated, 

sprawling on a pin‖
(49)

, suggests 

cannibalism.  His imagining of his head 

―brought in upon a platter‖ reinforces 

his fear of meeting the fate of John the 

Baptist, who was sacrificed to Salomé, 

and it also evinces his view of women 

as blood suckers. The line also evokes 

cannibalism and depicts Prufrock‗s 

women as oversexed dynamos, who 

view Prufrock as a sexual object rather 

than a human subject.  

Prufrock is swept by a sudden gust 

of passion when contemplating the 

lady‘s ―arms which are braceleted and 

white and bare‖
(50)

. Though the 

description of the arms, which are 

seductive, is the most romantic moment 
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commenting on him. This is why he 

says: ―I know the voices‖, which means 

that they are talking about him. 

Prufrock has a paltry and horrible 

vision of himself. To reveal his 

worthlessness, he avows that he is not 

Hamlet, who delayed his action, 

waiting for the right moment in order 

not to be suspected but never because 

of cowardice and diffidence. Prufrock 

even imagines himself as an insect, 

which indicates his lack of self-esteem 

and self-respect.  

In an attempt to justify his reluctance 

to pose his query, Prufrock confesses 

his boredom with those women who 

frequent the tea parties or the drawing 

rooms. He says: ―I have known them all 

already, known them all/ Have known 

the evenings, mornings, after-

noons.‖
(41)

 So, Prufrock, who is not a 

man of a susceptible nature, becomes 

bored not just with women but also 

with existence itself. He is leading a 

futile, aimless, and purposeless life. In a 

funny way of evoking one‘s life, 

Prufrock reflects on squandering his 

life, saying that he has ―measured out 

[his] life with coffee spoons‖
(42)

The line 

buttresses Prufrock‘s sense of ennui and 

points to his frequent going to these 

parties and his familiarity with these 

women, who do not seem appealing to 

him. Prufrock ponders the significance 

of his question, wondering whether his 

love question or proposal of marriage is 

worth asking at all. He says: ―And 

would it have been worth it, after 

all.‖
(43)

 So, he conceives his question as 

puerile.   

Prufrock‘s misogynistic view of 

women comes to the fore in the opening 

lines of the poem in his description of 

the bleak picture of the city, which has 

always been associated with women, 

following the lead of Baudelaire. In this 

regard, Jane Goldman states that 

gendered readings of Modernism have 

evinced how some male modernists  

(re)produced an ‗unreal city‘, reviled 

as infernal and populated by semi-

automated and monstrously disfigured 

humanity. This male modernist view 

perpetuates a misogynist French 

Symbolist tradition that transferred 

Romantic vision of a feminized nature 

to equally disturbing Decadent visions 

of City as a woman following 

Baudelaire.
(44)

 

Prufrock‘s misogyny is also evident 

in his reference to John the Baptist. 

Michael Kane explains the significance 

of this biblical story in the modernist 

context. He states that the name of 

anything that was desirably undesirable 

was automatically woman-not by any 

means a new phenomenon, as the 

revival of the biblical story of Salomé 

and John the Baptist suggests. None the 

less, the revival of this story at the fin 

de siècle as well as the many writings 

along similar lines we have looked at is 

evidence of an intensification of the 

already strongly misogynist trend in 

Western history at this particular time 

when women were beginning to rebel 

in an organized fashion against such 

misogynist identification 
(45)

. 

According to the Biblical version, a 

dance was organized in order to rejoice 

Salomé‘s uncle Herod. The latter said 

to Salomé to ask whatever she wanted. 

In response, Salomé‘s request was John 

the Baptist‘s head, and she was granted 

her wish. Henceforth, she has been 

considered the icon of the evil feminine 

or femme fatale.   

Prufrock‘s hatred of the feminine is 

also evinced in his silencing of the 

woman he pretends to love. In the 

whole poem, it is only Prufrock‘s voice, 

which is heard. The woman figures as 

an absence or a ghost. Following the 

patriarchal tradition, Prufrock 
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introduce his passionate conversation 

with the lady, he shirks articulating his 

intense longings, thinking, instead, of 

describing the desolate and ugly places 

he has gone through to reach her. He 

also muses on the lonely men he has 

seen when looking out through the 

windows. Those men are the alter ego 

of Prufrock, who might be musing on 

his state of psychological alienation and 

isolation. 

Prufrock is unable to love and to 

utter his love song because his romantic 

yearnings are dormant and stagnant. In 

words reminiscent of Andrew Marvell‘s 

―To his coy Mistress‖, Prufrock avows 

his fervid desire to consummate his 

love. In Marvell‘s poem, the raving 

lover says: ―Let us roll all our strength 

and all/ our sweetness, up into a 

ball‖
(37)

.Prufrock‘s allusion to 

Marvell‘s poem evinces the stunning 

difference betwixt the two lovers. The 

romantic speaker, in Marvell‘s poem, 

urges his mistress to make love because 

life is very short and time is fleeting. 

Contrariwise, in ―The Love Song‖, 

Prufrock is unable to proclaim his love 

song or to embody the virtues of 

romantic lovers. For him, there is 

enough time to ―murder and to create‖. 

Though he strains too hard to find 

words to express his marriage proposal, 

Prufrock‘s hopes of articulating and 

formulating his question are dashed to 

pieces. He trails off into silence and 

sinks into an abyss of despair. Indeed, 

his love song is, ironically, a song of 

unattainable love.  

Prufrock cannot disturb his own 

universe of shyness and hesitation, 

which renders him incapable of action. 

Even at moments when he is swept by a 

sudden gust of passion, he often 

digresses. Owing to his reluctance, the 

ageing lover keeps delaying asking his 

overwhelming question, trying to 

convince himself that ―There will be 

time.‖ When he considers the passage 

of time, he rejoices at having a lot of 

remaining time to ask his question, 

which indicates his hesitation. But his 

repetition of the line ―There will be 

time‖ is also suggestive of his attempts 

to soothe his time-ridden mind by 

denying and repressing his fear of the 

transience of life that has left him 

behind. Prufrock‘s comparing of 

himself to a crab, a repulsive creature, 

which moves sideways, indicates his 

timidity. He even thinks of denying 

what he means before asking his 

question. If he ever asked this question, 

he would say: ―That is not what I meant 

at all/That is not it, at all.‖
(38)

Prufrock‗s 

hesitation culminates in his wondering 

if his overwhelming question is worth 

asking at all.  

One of Prufrock‘s impediments, 

which leads to his petrifaction, is his 

lack of self-confidence. He is afraid that 

his image is unattractive, and hence, of 

what others might say or think of him. 

He starts imagining women‘s acerbic 

comments on his physical appearance. 

He says: ―They will say: ‗How his hair 

is growing thin!‘‖
(39)

Prufrock is afraid 

of being mocked because of the 

thinness of his body, which indicates 

his lack of masculine vigour; ―They 

will say: ‗But how his arms and legs are 

thin!‘‖
(40)

 To appease his worries about 

his image, he thinks of parting his hair 

behind to shield from women‘s view 

the baldness of his hair. Prufrock 

desperately remarks that the women in 

the room are not interested in him. 

They averted their eyes from him, 

talking, instead, of Michelangelo.    

Prufrock is afraid of their judgments, 

and thus, of being relegated and 

rejected. The phrase ―dying fall‖ 

implies that they seem as if they are 

talking to each other, but they are 
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not dull, and it has its 

compensations
(31)

. 

The oxford dictionary defines the 

swan song as follows: ―(from the old 

belief that a swan sang sweetly when 

about to die) last performance, 

appearance, work before death of a 

poet, musician, etc.‖
(32)

 The fact that the 

publication of the poem was confluent 

with the First World War throws fresh 

light on my reading of the poem. 

Owing to the ravages of war, there 

spread a fear among men that the manly 

society and the ideal of manhood might 

vanish and ‗melt into the air ‘. In her 

discussion of the impact of the war on 

the modern man, Ana Garden-Coyne 

writes: ―The impact of war upon British 

men‘s bodies and minds-shell shock, 

disability, fear, alcoholism, and 

malingering-aggravated anxieties about 

masculinity.‖
(33)

 In fact, the war has 

destabilized the individual‘s gender 

identity, resulting in the crisis of man‘s 

virility. 

During and after the First World 

War, which smashed up everything, 

men became very obsessed with the 

body, because man‘s health, and the 

strong body in particular, is the sinew 

of manhood, which is threatened by the 

ravages of the war. Prufrock, like any 

ordinary modern man, is very much 

concerned with his physicality. 

According to Ana Garden-Coyne,  

In the Twentieth Century, muscular 

action became firmly associated with 

masculine identity and the sexual 

body. In the aftermath of war, muscles 

came to symbolize the rehabilitation of 

the whole man, even when he was 

missing a limb. This was a powerful 

basis for rebuilding confidence in the 

male body and masculinity.
 (34)

. 

Prufrock seems to be very much 

concerned about his spurious ideal 

image. To restore and assert his 

overweening masculinity, he shows a 

narcissistic and ingrained interest in his 

self-image and physical appearance. 

Prufrock‘s love song is not a 

conventional one, for Prufrock would 

like to speak of love to a woman, but he 

does not dare due to his emotional 

passivity. His detailed description of 

the relaxing cat, who is 

―Asleep…..tired…….or it 

malingers‖
(35)

, points to his dormant 

passions and his inability to integrate in 

a romantic world. In addition to its 

suggestion of emotional debility and 

aloofness, the recurrent image of the 

relaxing cat also attests to Prufrock‘s 

aimlessness and his vagrant and vain 

odyssey. 

Prufrock is impervious to the music 

and the perfume in women‘s room. 

Even the woman‘s arms fail to disinter 

his desires and awaken his silent bonds 

of affection. He remains aloof and 

remote, indifferent and emotionally 

blind to this woman‘s existence. In 

short, Prufrock does not look like an 

ordinary man because he is destitute of 

ravenous desire. When he tries to be a 

bit romantic by referring to the ladies‘ 

bare arms, Prufrock immediately 

destroys this romanticism, muttering 

that on these arms  ―in the lamplight, 

downed with light brown hair‖
(36)

. He 

has a romantic glimpse, but he soon 

comes back to reality. He finds it 

difficult to overcome his inner 

inadequacies and inhibitions and probe 

into the physical and corporeal world of 

the Other. Prufrock even wonders if it 

is perfume, which makes him digress 

and talk romantically, because he is not 

romantic by nature. Still, Prufrock 

wants to transgress the boundaries of 

his reticence and pose his romantic 

query, but he feels emotionally 

paralyzed, unable even to act or to take 

the endeavor. In a daring attempt to 
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strength. He feels that death, ―the 

eternal footman‖, is approaching him.  

Prufrock suffers from a profound 

emotional debility, which can be 

explained in terms of a psychological 

problem dubbed aboulie. Eliot‘s 

biographer Peter Ackroyd defines 

aboulie as ―a withdrawal into negative 

coldness., with an attendant loss of 

mental rigour and physical energy.‖
(25)

 

To express his lack of masculinity, 

Prufrock compares himself to glaring 

male figures, but he could not identify 

any similitude. He lacks the stamina 

and the courage of John the Baptist 

whose head was cut when announcing 

the coming of Jesus. He is afraid that 

his head might be ―brought in upon a 

platter.‖
(26)

Unlike John the Baptist, 

Prufrock is afraid of the aftermaths of 

his overwhelming love question. He 

also lacks the boldness, heroism, and 

romanticism of Hamlet. Unlike this 

figure, Prufrock‘s hesitation and 

incapability of decisive action is due to 

his cowardice and inadequacy. His 

question whether he dares eat a peach 

or not points to his feeling of impotence 

because, traditionally, peach is a 

symbol of marriage and immortality.      

Seemingly, Prufrock suffers from a 

‗dissociation of sensibility‘, emanating 

from an utter emotional turmoil. His 

intellectual and emotional sides are torn 

apart. The ‗You‘, whom the reader 

presumes to be Prufrock‘s companion, 

disappears after line 12 because it is a 

mere fragment of his shattered self. 

Indeed, Prufrock fails to connect to a 

woman because he fails to connect even 

to himself. In his discussion of the 

double, in male Modernists‘ texts, the 

critic Michael Kane writes: ―Whatever 

the medical definition of schizophrenia 

[…] the appearance of ‗the double‘ is 

indicative of a crisis of identity of the 

white upper-class male towards the end 

of the nineteenth century.‖
(27)

 In the 

modern age, masculinity is shaken. 

Men, like Prufrock, feel that their 

masculinity is in crisis. According to  

Kane, ―The appearance of the figure of 

the ‗double‘ in literature is thus […] 

seen as a result of a crisis affecting 

man‘s narcissism, threatening him with 

castration or even death.‖
(28)

 

Because he fails to pose his question 

and thus to alleviate the heaviness that 

has burdened his mind, Prufrock keeps 

reiterating fragments of his inner 

thoughts that he is unable to verbalize. 

This reiteration is reminiscent of 

Shakespeare‘s Hamlet. According to 

Eliot, ―The levity of Hamlet, his 

repetition of phrase, his puns, are not 

part of a deliberate plan of 

dissimulation, but a form of emotional 

relief.‖
(29) 

The repetition of phrases and 

sentences also indicates Prufrock‘s 

neurotic anxiety, which seems to be 

masculine in nature. According to Mark 

Breitenberg, ―anxiety is an inevitable 

product of patriarchy at the same time 

as it contributes to the reproduction of 

patriarchy.‖
(30)

 Masculine anxiety is 

perhaps due to an intense fear of the 

miasma of the burgeoning feminist 

movement in the 20
th

 century, a time 

when concern about manhood 

intensified, especially that a myriad of 

men died during the First World War. 

In a letter to his brother Henry, Eliot 

avows that the poem is an expression of 

an intense fear of death. He writes:  

I often feel that ‗J. A. [lfred] P. 

[rufrock]‘ is a swan song, but I never 

mention the fact because Vivien is so 

exceedingly anxious that I shall equal 

it, and would be bitterly disappointed if 

I do not. So do not suggest to anyone 

how I feel. The present year has been, 

in some respects, the most awful 

nightmare of anxiety that the mind of 

man could conceive, but at least it is 
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Prufrock‘s inwardness is reinforced 

by the use of a dramatic monologue and 

the epigraph, which suggests that 

Prufrock is one of the damned in this 

hellish existence, and that he speaks 

only because he is confident that no one 

is overhearing his thoughts. The interior 

monologue indicates Prufrock‘s 

inability to connect to the external 

world. His internal emotional conflicts 

and his overwhelming question are self-

confessed. One might even venture to 

say that Prufrock has not left the room 

at all and that the journey takes place 

only in his mental landscape. Hence, 

the ‗you‘, which appears at the 

beginning of the poem and disappears 

shortly, might be Prufrock himself, who 

addresses himself in a desperate search 

for a companion and out of an urgent 

need for nearness and emotional 

approximation. He feels that he cannot 

disturb his own universe of aimlessness 

and loneliness and declare his love to a 

woman.  

The ―Love Song‖ might be read as a 

peregrination of a man, who is bent on 

showing and asserting his masculinity, 

which seems to be oozing away. The 

poem‘s opening lines deconventionalise 

traditional love. The simile of the 

evening, as ―a patient etherized upon a 

table‖
(18)

, bespeaks Prufrock‘s inertia 

and internal state of emotional crisis. 

Like the etherized patient, who is 

waiting to be operated, Prufrock‘s 

virility seems to be withering. He is 

very akin to a paralyzed patient 

throbbing between life and death. The 

simile imparts impressions of an aching 

and psychologically maimed lover, 

who, seemingly, suffers from the 

torments and vagaries of love.   

Prufrock‘s very simple emotional 

question seems to be a heroic act, 

which demands huge herculean efforts. 

Whatever attempts he has made, 

Prufrock does not dare to avow his 

romantic love for this woman. He does 

not even have the words to formulate 

his thoughts and to communicate his 

surreptitious desire. He says: ―It is 

impossible to say just what I 

mean!‖
(19)

So, in ―The Love Song‖, not 

just romantic relations are torn apart, 

but also language fails as a connector or 

binder. Prufrock‘s loss of virility and 

masculine vigour is evinced in his lack 

of ―the strength to force the moment to 

its crisis.‖
(20)

He suffers from a 

weakness, which is usually associated 

with women but deemed to be insulated 

from men. His vainglorious heroic 

attempts are foredoomed to failure 

though he has ―wept and fasted, wept 

and prayed‖
(21)

. 

Prufrock is cognizant of the crisis of 

his masculinity, which is spelled out in 

his confession: ―I have seen the 

moment of my greatness 

flicker.‖
(22)

Indeed, the word ‗flicker‘ 

evokes the withering or the extinction 

of the fire of his sexual desire. 

Prufrock, who tries to find a well-

defined gender identity that he lacks, 

admits that he is not Hamlet or John the 

Baptist. He cannot be compared to 

Lazarus either because he is not a man 

of miracles. Unlike this figure, who 

came back to life, Prufrock‗s emotions 

and passions remain dormant. Indeed, 

he is a person of ―no great matter.‖
(23)

 

He compares himself to an ―attendant 

lord‖, very much like Polonuis, 

―meticulous; Full of high sentence, but 

a bit obtuse; At times, indeed, almost 

ridiculous-Almost, at times, the 

Fool.‖
(24)

The epigraph, which is taken 

from Dante‘s Purgatorio suggests that 

there is no resurrection from his 

emotional death. Prufrock‘s vitality has 

drained and he becomes very conscious 

of the fading away of his youth and 
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(1915), many critics have interpreted 

the tormented male-female 

relationships, in the poem, as a 

dramatization of Eliot‘s failing 

marriage despite the fact that the poem 

was written in 1910. Carole Seymour 

Jones, who relies heavily on 

biographical details, considers Eliot‘s 

marriage as the main cause of his hatred 

of the feminine. She focuses on the 

influence of his wife, Vivien, on his life 

and poetry
 (17)

. 

This paper argues that gender and 

sexuality are the psychological 

manifestations of a repressed 

homosexuality, which engenders a 

mortal fear or at least grave anxiety of 

femininity. The thrust of these claims 

has been made somewhat scandalously 

by biographers like Carole Seymour-

Jones in her biography of Eliot‘s wife, 

Vivienne; however, these critics‘ 

fraught and dubious analysis lacks 

judiciousness and ventures into the 

quagmire of unsubstantiated 

speculation. To the best of my 

knowledge, there's a paucity of 

biographical evidence for such 

assertions but no clear textual or 

theoretical support.    

My claim of the existence of 

misogyny and homoeroticism, which 

has gone hitherto unnoticed, in the 

poem, is a daring attempt to offer an 

original and revealing window into the 

prurient aspect of Eliot‘s poem, which 

seems hazardous in the case of a 

canonical author, who is deemed to be 

the saint of modernism because of his 

theory of impersonality and his 

religious critical sensibility. Until the 

last few years, misogyny and 

homosexuality in Eliot‘s poems have 

been only rumours, which are sniggered 

in private. In fact, Eliot wants to defend 

Modernism and masculinity against the 

miasma of the feminine and to maintain 

the shackles of patriarchy. The present 

paper provides a fresh reading of the 

poem in the light of contemporary 

conceptions/perceptions of masculinity. 

Reading the poem by dint of queer 

theory, in particular, is a personal 

endeavor, especially that the bulk of 

critical works on ―The Love Song‖ 

have not dealt with male same-sex 

eroticism in the poem. Hence, queer 

theory is a development in Eliot‘s 

criticism. 

The poem opens with what looks 

like a purposeful invitation of a 

nameless and sexless companion to 

make a visit in the evening, which is 

reminiscent of the violet hour in ―The 

Waste Land‖. Prufrock, the 

vainglorious speaker, is encumbered by 

a pent-up question, which seems to be a 

proposal of marriage or a romantic 

declaration of love. This question is so 

overwhelming that it needs to be 

released. Proceeding to the following 

lines shows that Prufrock, who is 

roaming the dismal streets in search for 

a passionate relation, is tormented by 

deep psychological frustrations and 

ailments, which are evident in his 

description of the ―restless nights‖. The 

half-deserted streets suggest a speaker 

buffeted by extreme pangs of loneliness 

and solitude. Prufrock suffers from a 

profound sense of solitariness and 

alienation, which is the individual‘s lot 

in the 20
th

 century. Though Prufrock 

frequents these parties, he is not 

integrated but rather alienated and 

emotionally detached. In the poem, no 

genuine communication ensues 

between the Prufrock and this lady or 

between Prufrock and his companion 

whose gender is unknown if he/she 

exists at all. Prufrock inhabits a world, 

which is reft of communion and union. 

His relationships are frails, impersonal, 

and devoid of intimacy. 
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tradition, which regards women with 

abhorrence. According to her, ―Eliot 

seems to have regarded a seductive 

woman not as a human being but as a 

man‘s ordeal, a figure of sin with whom 

the man had heroically to consort. I 

think that Eliot‘s view of women had 

much more to do with traditional and 

literary prejudices than with the reality 

of his marriage, however 

unsuitable.‖
(13) 

Gordon‘s reading of 

Eliot‘s misogyny is cogent, because his 

hatred of women is evident even in the 

poems he composed before his 

marriage. His marriage to a hysterical 

woman, who suffers from physical and 

mental ailments only strengthens his 

misogyny. In her discussion of male 

American writers‘ representation of 

men and women in their writings, 

Gordon remarks the inhumanity with 

which women are treated. She 

maintains that ―Male American writers 

(with the notable exception of James) 

do not readily conceive heroines with 

the depth and humanity they regularly 

accord to their great heroes. Eliot‘s 

earliest heroines followed a tradition in 

which women exist as stereotypes of 

poison or saccharine, devouring energy 

or sickly pallor.‖(Eliot‘s Early Years 

25) Along similar lines, Flanzbaum 

Hilene finds Eliot‘s disgust of the body 

and his revulsion of women as part of a 

phenomenon called gynephobia, which 

becomes rife in the modern age. In 

Hilene‘s words, ―American modernism 

seems to be full of gynephobic men 

[…] Avoidance of women, then, is 

required; fear women because they 

have too power over you. Fear 

women‘s bodies because who knows 

what hybrid fruit they will bring 

forth.‖
(14) 

Hilene finds an echo of her 

view in Walter Benn Michael‘s book 

Our America, which discusses the 

nativists‘ fear of the coming 

generations brought up by non-nativist 

women. They expect these children to 

be perverse and out of control. So, to 

solve this problem, which erects them, 

they suggest sterile non-marital 

relationships with women. In the same 

vein, and in a daring attempt to 

interpret Eliot‘s misogyny, M. Teresa 

Gibert-Maceda concludes that ―Eliot 

was aligning himself with the tradition 

that had stood against the stereotype of 

romantic love.‖
(15)

 

Some of Eliot‘s recent critics discuss 

―The Love Song‖ by dint of an 

exclusive biographical approach, which 

is in sharp contrast with Eliot‘s theory 

of impersonality. Eliot‘s fear and 

dislike of women, according to Peter 

Ackroyd, seems to be paradoxical. He 

opines that Eliot‘s disgust of femininity 

is rooted in his very intimate relation 

with his sisters and mother, the reason 

why he finds it difficult to accept their 

erotic side. In his words, ―It has often 

been noted how paradoxical that 

reaction is in a young man who from 

his first years had been surrounded by 

the affection of mother, sisters, and 

nurse. But the fact that he had close 

relations with women who supported or 

nurtured him makes it all the more 

likely that he found it difficult to accept 

their sexual nature also
(16)

. In his 

childhood, Eliot was showered by the 

passion and affection of his mother, his 

sisters, and his nurse. Their tenderness 

and consideratedness impelled him to 

perceive the nature of the feminine as 

pure and angelic. Eliot not only 

remained an extremely shy person, but 

he grew to view sex as vitiating and 

tarnishing. This attitude was reinforced 

by the Unitarianism of his family, 

which imbued him with the view of sex 

as nastiness. 

Since the publication of ―The Love 

Song‖ coincides with Eliot‘s marriage 
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possessing dangerous libidinal desires. 

Prufrock‘s paralysis is also due to his 

―fear that one‘s desires are inherently 

dangerous.‖ He reads the whole poem 

as Prufrock‘s struggle to control his 

libidinal impulses, which he views as 

amoral
(5)

. 

A throng of critics point out that the 

overwhelming question, in the poem, 

points to a metaphysical problem. 

Marta Sienicka contends that Prufrock 

suffers from an inner tension between 

his desire to relate to the feminine and 

his inability to do so. He identifies 

Prufrock‘s major problem as a 

dissociation of sensibility or a split of 

mind and body 
(6)

 The critic Robert 

McNamara argues that Prufrock suffers 

from self-fragmentation and that his 

―paralysis [is] a result, in large part, of 

his desire for a totalizing image of 

himself.‖
(7) 

Eliot‘s critic, Denis 

Donoghue, states that ―The Love Song‖ 

is about ―spiritual panic, the mind 

swirling in a void, or the penury of 

one‘s being in the world.‖
(8) 

Borrowing 

from Klein‗s and Fairbaim‘s theories of 

object-relation, Simten Gurac explains 

Prufrock‘s inability to forge a romantic 

relation with a woman as a result of an 

unsatisfying early object relation, which 

is rooted in infantile anxieties and 

frustrations. According to her, 

Prufrock‘s anxieties emanate from his 

early love bond with his mother 
(9)

. 

Though ―The Love Song‖ has been 

discussed extensively, many critics 

have not solicited attention to the theme 

of misogyny in the poem. There is a 

general consensus among Eliot‘s critics 

that in his early poems, including ―The 

Love Song‖, there is a problem of 

union and communion between man 

and woman, but the vitriolic indictment 

of Eliot as a misogynous is a recent 

critical view. 

Eliot‘s critics have been at pains to 

explain his repulsion and hatred for 

women, which is still a troublesome 

question that has not been convincingly 

answered.  A coterie of critics view 

Prufrock as the alter ego of Eliot, who 

has a very dark vision of existence. 

According to them, Eliot does not just 

hate women, but he views humanity, in 

general, as repulsive and distasteful. 

Thus, his dislike of women comes as no 

surprise. One of the champions of this 

view, Russell Hope Robbins quotes 

Eliot who states that ―The majority of 

mankind is lazy-minded, incurious, 

absorbed in vanities, and tepid in 

emotion, and is therefore incapable of 

either much doubt or much faith.‖
(10) 

Very much like Robbins, Denis 

Donoghue views misogyny as a normal 

stance in the case of Eliot, who has a 

very pessimistic philosophy of life. He 

states that Eliot ―felt that much of 

human life was disgusting. In his 

Christian years he believed that his best 

practice, in addition to daily prayer, 

was to regard human relations as 

provisional and ancillary to some 

relation beyond them.‖
(11) 

Donoghue 

finds Eliot‘s misogyny and his inhuman 

treatment of the closest people to him 

difficult to explain. He states: ―I cannot 

otherwise explain, and can‘t explain 

away, his apparently heartless treatment 

of some people who cared for him and 

devoted many years to that care. I am 

thinking of Emily Hale, Mary 

Trevelyan, and John Hayward.‖
 (12)

 

A cluster of critics consider Eliot‘s 

misogyny as part of a tradition, which 

indicts the feminine. His depiction of 

the feminine in his verse is not 

divergent from that of Baudelaire or   

Laforgue, who believe that romantic 

relations are degrading. Lyndall Gordon 

takes side with the critics, who view 

Eliot‘s misogyny as mimetic of a long 
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The crisis of masculinity, in the 

modern age, which results in the 

deconstruction of gender boundaries, 

emanates from a cluster of socio-

economic and political factors. 

Feminism is one of the factors that 

threaten to vitiate men‘s virility, which 

is reckoned in crisis. The prominent 

figure in queer theory, Eve Kosofsky 

Sedgwick states that ―many of the 

major modes of thought and knowledge 

in Twentieth Century western culture as 

a whole are structured-indeed, 

fractured-by a chronic, new endemic 

crisis of homo/heterosexual definition, 

indicatively male, dating from the end 

of the ninetieth century.‖
(1)

In her book 

Deviant Modernism, Colleen Lamos 

also discusses male authors‘ concern 

with the crisis of the traditional male 

sexual definition. According to her, 

the writings of Eliot, Joyce and Proust 

are compelled and shaped by the 

contemporary turmoil in male gender 

and sexual identity and by disputes 

over masculine authority. Although 

their works manifest diverse responses 

to this dilemma-ranging from Eliot‘s 

reassertion of traditional authority to 

Joyce‘s flirtation with femininity to 

Proust‘s interrogation of the 

epistemology of sexuality-all of these 

writers confronted the modern 

challenge to normative understandings 

of manhood and paternal authority
 (2)

 

Despite gender instability and 

mobility, Eliot defends a masculine and 

patriarchal tradition. The poet is not 

trying to transcend gender binarism and 

to reconcile the polarity male female. 

He is rather eschewing and lamenting 

the fragility of masculine identity. 

Another recent critic, who tackles the 

issue of gender in Modernism, is Ed 

Madden.  In his book Tiresian Poetics, 

he uses the mythic figure Tiresias as an 

exemplar of queer gender in 

Modernism. According to him, 
«
There 

issomething very queer about Tiresias‖. 

He is a ―mythic transsexual [who] has 

represented a kind of liminal 

identity.‖
(3) 

Gendered both male and 

female, Tiresias exemplifies the 

blurring of gender bifurcation and the 

collapsibility of the binary male/female. 

Tiresias, who is the main personae in 

The Waste Land, represents effeminacy 

and the crisis of masculinity. 

In the modern age, gender starts to be 

viewed as performative, owing to the 

loss of a stable subject. Men make 

herculean efforts to protect masculinity 

and to shore up patriarchy, which 

becomes on the wane. Their fear and 

abhorrence of the feminine become 

intense. In fact, the most recent 

readings of Modernism are tempted to 

gender this movement as masculine; 

however, a discussion of this issue, 

here, would increase the size of my 

paper fourfold.  

Since its publication, ―The Love 

Song‖ has provoked a wide range of 

readings.  Eliot‘s critics might agree 

that ―The Love Song‖ is about male-

female relationships. But the failure of 

integration and fulfillment is interpreted 

differently. Some critical readings 

approach the poem as a psychological 

portrait of a male speaker who is unable 

to love, owing to his inadequacy and 

timidity. Others have focused on the 

problem of alienation, which is the 

individual‘s lot in the twentieth century. 

The critic A.G. George reads ―The 

Love Song‖ as a poem of despair. In his 

words, ―Prufrock‘s love song is the 

confession of the despair of a romantic 

aesthete unable to make an existential 

choice.‖
(4) 

Leon Waldof‘s critical view 

is that Prufrock suffers from an 

immense fear of love.  According to 

him, there is ―a fear of crippling 

reprisal‖, that is, fear of punishment for 
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Abstract 

This paper vindicates that Prufrock‟s misogyny is inextricably interlinked with his 

homosexuality and the crisis of his masculinity. His journey is not in search for romantic 

love; it is a quest for gender identity especially that he inhabits a world where patriarchy is 

on the wane. The overwhelming question in “The Love Song” is “Who Am I?” 
 

Keywords: Gender identity, misogyny, the crisis of masculinity, queer theory,
 «
 the love song 

of j. alfred prufrock”, the feminine other, patriarchal society, homosexuality.  
 

 

 

 
 

Résumé  

Cet article, qui prend appui sur la théorie queer de Judith Butler, permet d‟expliquer la 

misogynie de Prufrock. Elle  est inextricablement reliée avec son penchant  homosexuel et  la 

crise de sa masculinité. L‟odyssée de Prufrock n‟est pas en quête d‟un amour romantique ; 

mais bel et bien une exploration de son identité de genre, notamment celle qu‟il a vécu dans 

un monde où la patriarchie est culbutée. La question qui se pose  dans  
«
 La chanson 

d‟amour 
»
 est : Qui suis-je ? 

 

Mots clés : L’identité de genre, misogynie, crise de la masculinité, la théorie queer, 
«
la 

chanson d’amour de j.alfred prufrock 
»
, l’autre féminin, société patriarcale, homosexualité. 

 
 
 

 ممخص
الجنسي  ذو ذك لممرأة مرتبط بالشبتمر يبين أن كراىية بروفرو  إن ىذا المقال الذي  يطبق نظرية النوع االجتماعي لـ جوديث

أنو يقطن نوعو االجتماعي، خاصة و  عن ىوية اإن رحمة بروفروك ليست بحثا عن حب رومانسي بل تنقيب. انييار رجولتوو 
 ؟˝ كونأمن ˮىو  ˝أغنية الحب ˝إن سؤال  بروفروك الذي أثقل كاىمو  في. األبوسية ىشيمةعالمًا أضحت فيو 

 
 أغنية الحب لـ˝نظرية النوع االجتماعي،  ،انهيار الرجولة ،كراهية النساء ،هوية النوع االجتماعي:الكممات المفاتيح 

 .، األخر األنثوي، مجتمع ابوسي، شذوذ جنسي˝بروفروك ألفريد.ج
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Quant à la partie rédigée en anglais, regroupant cinq articles; nous pouvons la scinder  en 

deux volets, l'un relève de la littérature et le second de la didactique. 

 

En effet, le domaine littéraire débute par un essai, qui à l‟aide de la théorie queer de 

Judith BULTER, décortique le poème «  la chanson d’amour de Alfred prufrock » du poète 

T.S. ELIOT,  qui incarne l‟écroulement de la virilité, devenue un phénomène à notre époque 

en occident. En effet, le personnage central de la poésie PRUFROCK, vit dans un monde  

déserté par l‟amour et la romance, ce qui a accentué la  gérescence immémoriale de sa 

virilité. De plus, sa misogynie est liée à la crise de sa masculinité. Nous ne pouvons pas dire 

que le féminin constitue un  danger pour les sociétés, à archétype viril et masculin et que 

l‟identité du genre devient problématique. Le second article analyse l‟éternel dilemme 

existentiel de la vie et de la mort, considéré comme le sujet de débat le plus fondamental de 

l‟éthique post -moderne. L‟auteur de l‟article, s‟appuie sur le célèbre roman de "Don de 

LILLO " « bruits de fonds »" white noise" pour montrer comment le romancier, à travers 

l‟histoire d‟une famille américaine, a pu décrire l‟échec cuisant du système traditionnel de la 

pensée à savoir : la religion, la science et l‟idéologie, dans son incapacité à exprimer la 

complexité de l‟existence humaine et à répondre aux multiples attentes de l‟homme. Le 

dernier article de ce volet, présente comment le romancier "Joseph CONRAD" a brisé dans 

son roman " au cœur des ténèbres "- Heart of Darkness" la vision erronée et propagée,  qui 

considère la civilisation européenne  comme lumière,  rationalité, voire vérité ; à l‟ opposé de  

la civilisation africaine qui symboliserait  l‟obscurantisme  et la sauvagerie. De plus, le 

romancier démontre que l‟européen, celui le primitif dans ses échanges pas  uniquement avec 

l‟autre, mais aussi avec son homologue européen. 

 

Quant au volet didactique, regroupant  deux articles, il commence par la présentation de la 

démarche à suivre dans la mise en place d‟un programme de Master en études linguistiques 

appliquées de la  langue anglaise,  à l‟université de Constantine (Algérie). En effet, le 

chercheur a préparé, dans un premier temps, un cadre d‟analyse générique avec des 

illustrations montrant les indicateurs du discours scientifique et technique, pour passer 

ensuite à des exercices pratiques. Ce volet se clôture par un texte présentant l‟opinion d‟un 

échantillon d‟enseignants de la langue anglaise dans une université algérienne. Les résultats 

mentionnent, entre autre, que les enseignants sont convaincus  de la nécessité de 

l‟apprentissage de  l‟anglais ; devenu une langue internationale ; surtout dans  sa  version  

britannique.  

 
Le Directeur de rédaction 

Abderrazak DJELLALI 
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Avant-propos  

 
Ce numéro de la revue El-Tawassol,  consacré au domaine des langues et  de la  

littérature, est partagé entre  écrits en langue arabe et  écrits en langue anglaise. Nous 

pouvons dire d'une manière schématique, sachant que tout schéma est réducteur et 

diffamatoire, que les textes arabes, regroupés, embrassent  trois domaines. 

 

Le premier, explorant  le champ poétique, commence par deux textes qui évoquent la 

question de la représentation. En effet, le premier analyse l'image de l'Algérien dans la poésie 

iraquienne moderne, en se référant au livre d' "Ottmane SAADI " la révolution algérienne 

dans la poésie iraquienne". Le second texte, pose la problématique de l‟autre," l'arabe " 

dans la poésie hébraïque andalouse, où l'auteur signale l'influence de la culture arabe au 

niveau thématique et rythmique. Les deux autres articles sont consacrés, l'un à l'aspect 

argumentatif de l'engagement dans la poésie Omeyyade, essentiellement politique et 

confessionnelle en prenant comme exemple les poètes "Juda HOLIVI et Ismail 

NAGRUELA. Et le seconde montre, à travers des modèles, la capacité du texte poétique 

arabe de s'investir dans le mythe, où ses capacités apparaissent au niveau structural et 

artistique. 

 

Le second domaine évoque la spécificité du discours scientifique. Effectivement, le lecteur 

trouvera  un texte qui montre les caractéristiques du discours scientifique chez Ibn SIDA 

dans son ouvrage " EL MOKSSAS ". Un second écrit, fait apparaitre les éléments distinctifs 

de la langue littéraire, par rapport à la langue scientifique dans la poésie d'Ibn ADAHIR AL 

IRBILY, en insistant particulièrement sur l'écart syntagmatique, qui concerne l'aspect 

structural de la langue. 

 

Le lecteur pourrait  trouver, dans le troisième domaine, des articles variés,  pouvant 

répondre, éventuellement,  à ses attentes. En effet, cette rubrique commence par  un texte qui 

tente de démontrer, que la  démarche comparative n'est pas empruntée à l'occident, mais  

bien un produit de la littérature arabe. Le second article,  partant de l‟influence des 

mouvements critiques littéraires occidentaux, s‟interroge  sur la capacité de la critique arabe, 

à résoudre des problèmes terminologiques et conceptuels, tels que ceux  de la théorie de 

lecture et l'esthétique de réception. Puisque le nouveau discours romanesque est en étroite 

relation avec le système social global, une étude dans ce recueil présente l‟angoisse 

existentielle, ainsi que le déchirement identitaire dans les romans apparus en Algérie après 

les événements d‟octobre 1988. 

 

Un autre texte met l‟accent sur l‟importance de l‟interprétation, devenue une arme 

idéologique. En effet, selon l'auteur, sa revitalisation actuelle, montre bien à quel point la 

pensée islamique est devenue une cible des analyses ironiques et des thèses diffamatoires. 

Une autre étude, prend comme objet la description dans l‟œuvre d‟Ibn BATOUTA ; une  

technique absente dans les études narratives en général. L‟écrit commence par la définition 

du concept, ses fonctions esthétiques, explicatives et les limites de sa relation avec la 

narration ; en s‟appuyant sur les travaux d‟un panel des critiques littéraires. Le dernier 

article de la série arabophone évoque la relation de la didactique des langues et la langue 

arabe, en examinant des questions fondamentales de cette problématique, et en présentant les 

défis auxquels elle fait face, tels que la construction des méthodes, la formation des 

enseignants et l‟assurance  la qualité. 
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CONSIGNES AUX AUTEURS 
 

 

La revue El- Tawassol: Langues et Littérattures est une revue semestrielle indexée à caractère 

scientifique, qui encourage toute proposition d‘article original lié aux domaines des Langues et 

Littérattures. 

1. La revue publie des articles inédits qui ne doivent pas être proposés à une autre publication. 

2. Les articles proposés doivent être rédigés et relus avec rigueur. Toute proposition contenant un 

nombre trop élevé d‘imprécisions de style, de fautes grammaticales ou d‘orthographe ne sera pas 

considérée. 

3. Toutes les propositions d‘articles sont soumises à un examen à double insu. Les articles retenus sont 

publiés dans les numéros suivants. 

4. La revue se réserve le droit  d‘exiger toutes corrections et /ou modifications qu‘elle juge nécessaire.  

5. Chaque article doit être rédigé selon les instructions aux auteurs en vingt (20﴿ pages maximun et 

douze ﴾12﴿ pages minimum, saisies sur micro-ordinateur y compris les références, les tableaux, les 

graphiques et les photos.   

6. la première page doit contenir : le titre complet de l‘article, le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) de(s) 

l‘auteur(s) et son (leur) grade, l‘institution à laquelle il(s) appartient (nent) ﴾département–faculté – 

université), numéro de téléphone, fax, et adresse électronique. 

7. l‟article doit comporter trois (03) résumés en arabe, en francais et en anglais, de même taille 

d‟environ 100 mots chacun. 

8. L‟article doit etre présenté en deux colonnes à l‟exception des résumés. 

9. Chaque résumé doit être suivi des mots clés de trois (03) à sept (07) en gras. 

10. Les références bibliographiques citées dans le texte ne doivent comporter que le n° de la référence 

entre parenthèses (exp: 
﴾8﴿

 ) d‘une manière croissante.  

11. Si le nom de l‘auteur apparaît dans le texte, il doit être suivi par le numéro de la référence. 

12. 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. 

 

13. Caractéristiques techniques des manuscrits  

Les propositions d‘articles doivent être adressées à la revue par e mail ou bien par courrier 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:     02,5 cm. 

- Bas:       02,5 cm. 
14. 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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  كلمة العدد                                                                                                                        
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