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  اجلزائر/تيسمسيلت- املركز اجلامعي :عنوان الة

  dirassat.mo3assira@gmail.com :للمجلة اإللكرتوني الربيد

  عرب املنصة اجلزائرية للمجالت العلمية احملّكمةتستقبل الة البحوث 

  :رابط الة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/297 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تيسمسيلت- مدير املركز اجلامعي/دحدوح عبد القادر. د.أ :يف للمجلةالرئيس الشر

  تيسمسيلت- املركز اجلامعي - خلف ا بن علي. د.أ :مدير الة

  تيسمسيلت-املركز اجلامعي -فايد حممد.د :رئيس التحرير
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  وال تلزم الة يف شيء أصحاهباالواردة يف املقاالت املنشورة بالة تعبر عن آراء  املادة 
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  :ريرـــــــــهيئة التح

  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مصابيح محّمد. د.أ

  .سور�ا/جامعة حمص-عميد �لية �داب -سمر الديوب. د.أ

  املغرب/ وجدة  -املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتكو�ن ���ة الشرق  -فر�د أمعضشو. د.أ

  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -خلف هللا بن ع��. د.أ

  تو�س/ �لية �داب والعلوم ��سانية الق��وان -عادل الصا��.د

  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -�ش�� دردار.د

  ا��زائر/جامعة معسكر-��ن�ن ع��.د

 ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -غر�ي ب�اي.د

مركز املو�� إسماعيل للدراسات و�بحاث �� اللغة و�داب  -سليمان ز�ن العابدين.د

  املغرب/مكناسوالفنون 

  .فلسط�ن -غزة-ا��امعة �سالمية -خضر ابو ���وح.د

  .قطر-جامعة قطر-عبد ا��ق بلعابد.د

  .ا��زائر/الشلف- جامعة حس�بة بن بوع��-�لية �داب-رضوان ش��ان.د

  .تو�س-عواطف منصور .د

  .اململكة العر�ية السعودية/جامعة حائل-جمال ولد ا��ليل.د

  ا��زائر/ت�سمسيلت–ا��ام�� املركز  - يو���� محّمد.د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اهليئة االستشارية للمجلة

  الكو�ت/يقيال�يئة العامة للتعليم التطب-�لية ال��بية �ساسية-مصطفى عطية جمعة. د.أ
  ا��زائر/قسنطينة-جامعة �خوة منتوري-يوسف وغل����.د.أ
حدة/جامعة زايد-قسم اللغة العر�ية-صابر ا��باشة.د.أ

ّ
  �مارات العر�ية املت

  ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -�لية �داب-بوز�ان أحمد .د.أ
  رباملغ/وجدة- املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتعليم-فر�د أمعضشو .د.أ
  تو�س/ا��امعة التو�سية-بوشوشة بن جمعة. د.أ
ائر - �لية �داب واللغات الشرقية- ع�� مال�� .د.أ   ا��زائر/02جامعة ا��ز
  ا��زائر/سيدي بلعباس-جامعة جيال�� ليا�س- �لية �داب-عقاق قادة .د.أ
  السعودية/جامعة القصيم-�لية �داب-)لغة وأدب إنجل��ي (�عيمة ع�� عبد ا��واد .د.أ
 ا��زائر/سعيدة-جامعة الطا�ر موالي-�لية �داب-مبار�ي بوعالم.د.أ
 ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مصابيح محّمد. د.أ
  ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -خلف هللا بن ع��. د.أ
 .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بوعرعارة محّمد .د.أ
  ا��زائر/سيدي بلعباس-معة جيال�� ليا�سجا-�لية �داب-غر�ي شم�سة .د.أ
  ا��زائر/تيارت- جامعة ابن خلدون -�لية �داب-زرو�� عبد القادر.د.أ
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  ا��زائر/قسنطينة-جامعة �خوة منتوري-بولفوس ز���ة .د.أ
 ا��زائر/ت��ي وزو-جامعة مولود معمري -�لية �داب-ذ�بية حمو ا��اج .د.أ
 .ا��زائر-�س مليانةجامعة خم-�لية �داب-م�دان لي�� .د
  ��ام ك��ال ال�ندت�لية ا��امعة ترون� قسم اللغة العر�ية  .شمناد ن. د
  بنجاب ال�ور باكستان جامعةخالقداد ملك القسم العر�ي . د.أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)2019ديسمرب (للعدد األول الد الرابع السنة الرابعة اللجنة العلمية للعدد 

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مصابيح محّمد. د.أ

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت- املركز ا��ام�� - يو���� محّمد.د

 .سور�ا/جامعة حمص-عميد �لية �داب -سمر الديوب. د.أ

  .الكو�ت/ال�يئة العامة للتعليم التطبيقي-�لية ال��بية �ساسية-عطية جمعةمصطفى . د.أ

  .ا��زائر/مستغانم-جامعة عبد ا��ميد بن باد�س-�لية �داب- بن قبلية مختار�ة.د

  .املغرب/ وجدة  -املركز ا���وي مل�ن ال��بية والتكو�ن ���ة الشرق  -فر�د أمعضشو. د.أ

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-ا��ام��املركز  -خلف هللا بن ع��. د.أ

  .ا��زائر/أم البوا��- جامعة العر�ي بن م�يدي-فاضل دالل.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بن فر�حة ا��يال��.د.أ

  .ا��زائر/جامعة معسكر-�لية �داب-بوزوادة حب�ب.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -رزايقية محمود.د

  .تو�س/ �داب والعلوم ��سانية الق��وان �لية -عادل الصا��.د

  .ا��زائر-جامعة خم�س مليانة-�لية �داب- م�دان لي��.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -مرس�� مسعودة.د

  .السعودية/جدة-جامعة امللك عبد العز�ز-نورة ا����.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� - بلم��وب �ند.د

  .ا��زائر/املركز ا��ام�� ميلة-عالوة كوسة.د

مركز املو�� إسماعيل للدراسات و�بحاث �� اللغة و�داب والفنون  -عبد العا�� السراج.د

  .املغرب/مكناس

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون - �لية �داب- معاز�ز بو�كر.د

  .ا��زائر/سعيدة-الطا�ر موالي.جامعة د-�لية �داب-حاك�� ��ضر.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -العر�يبوم��ة .د

  .ا��زائر/الشلف- جامعة حس�بة بن بوع��-�لية �داب- روقاب جميلة.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -�ش�� دردار.د

  .ا��زائر/جامعة معسكر-��ن�ن ع��.د
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  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -�دروق ��ضر.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت- ام��املركز ا�� -شر�ف سعاد.د
  .املغرب/أغادير-)مر�د(مركز ابن ز�ر لألبحاث والدراسات �� التواصل وتحليل ا��طاب -ط�� ابرا�يم.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -بوعرعارة محّمد.د.أ

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -غر�ي ب�اي.د

  .فلسط�ن/غزة-�سالميةا��امعة - خضر أبو ���وح.د

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -دبولعشار مرس��

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -�لية �داب-دبيح محّمد.د

مركز املو�� إسماعيل للدراسات و�بحاث �� اللغة و�داب  -سليمان ز�ن العابدين.د

  .املغرب/والفنون مكناس

  .ا��زائر/ ت�سمسيلت-املركز ا��ام�� -فايد محّمد.د

ائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -م��قة قصر الشاللة–�لية �داب - بوغاري فاطمة.د   .ا��ز

  .ا��زائر/ت��ي وزو-جامعة مولود معمري -�لية �داب- بوشلقية رز�قة.د

  .ا��زائر/تيارت-جامعة ابن خلدون -م��قة قصر الشاللة–�لية �داب -فارز فاطمة.د

  .ا��زائر/جامعة معسكر-�لية �داب-)ةترجم(بو��ابة رحمة .د

  .ا��زائر/جامعة معسكر - بوفادينة مصطفى.د

  .اململكة العر�ية السعودية/جامعة حائل-سعاد عبد هللا جمعة ابو ركب.د

  .ا��زائر/جامعة خم�س مليانة -م�ا�ي محّمد.د

  .ا��زائر/جامعة باتنة–عواج حليمة .د

  .ا��زائر/ ة بجاية جامعة عبد الرحمان م��  - ب��امسة كر�مة.د

ائر/جامعة تلمسان -ب��ا�� فتيحة.د   .ا��ز

ائر-دمحم مدور .د   .جامعة غرداية ا��ز

ائر/الشلف-جامعة حس�بة بن بوع��-�لية �داب -رضوان ش��ان.د   .ا��ز

  .ا��زائر/جامعة بومرداس -طالب عبد القادر.د

  .ا��زائر/جامعة �سكرة -باد�س ل�و�مل.د

اقزة .د   .اململكة العر�ية السعودية/جامعة ا��دود الشمالية–دمحم حسن بخيت قو

  .ا��زائر/02جامعة البليدة -�لية �داب -بلعزو�� دمحم.د

  .ا��زائر/جامعة مولود معمري ت��ي وزو  -ن�يل دمحم صغ��.د

  .ا��زائر/ت�سمسيلت–املركز ا��ام��  -قاسم قادة.د

ائر - رحما�ي عبد القادر.د   .ا��زائر/02جامعة ا��ز

  .ا��زائر/جامعة مستغانم -يايوش دجعفر 

 .ا��زائر/جامعة سعيدة - مرس�� عبد السالم.د
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  روابط توطني جملة دراسات معاصرة

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة 
ّ

  asjpا��لة موطنة ضمن موقع �رضية ا��زائر�ة �لك��ونية للمجالت العلمية ا��ك

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/297  

  ومف�رسة ع�� موقع املركز ا��ام�� ت�سمسيلت ع�� الرابط ��ي

http://www.cuniv-tissemsilt.dz/index.php/dirassat-moaasira/ 

  وع�� موقع معامل التأث�� العر�ي ع�� الرابط ��ي

http://www.arabimpactfactor.com/Pages/tafaseljournal.php?id=7658  

  رابط دار املنظومة/ بيانات دار املنظومة باململكة العر�ية السعوديةوع�� قاعدة 

http://mandumah.com/ 

  رابط املؤسسة/ وع�� قاعدة بيانات مؤسسة معرفة للمحتوى الرق�� باألردن

https://e-marefa.net/ar/ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شروط ال�شر وضوابطھ
  .  فايد محّمد.د :التحر�ررئ�س                                                                   بن ع�� خلف هللا.د :مدير ال�شر   

، بـــدعوة الســـادة البـــاحث�ن مـــن داخـــل الـــوطن )ةدراســـات معاصـــر (ت�شـــرف ال�يئـــة املشـــرفة ع�ـــ� مجلـــة       

ــم البحثيــــة ال�ــــ� تــــدخل ضــــمن  أعــــداد�ا املقبلــــة بــــإذن هللا،وخارجــــھ للمســــا�مة �ــــ�  وذلــــك بإرســــال أوراق�ــ

  :وضوابطھ املعتمدة واملبّ�نة أدناها�تمامات ا��لة، مع التنو�ھ بضرورة ال��ام شروط ال�شر 

ت�شــــــــــر ا��لـــــــــــة �بحــــــــــاث ذات الصـــــــــــلة باللغـــــــــــة - -1

  .و�دب والنقد

 ال يكـون �شـر أو قـدم لل�شـر ن �ش��ط �ـ� البحـث أ.2

  الباحـــــث �ـــــ� أي مـ�ــــان آخـــــر، و يتع�ـــــد
ً
بـــــذلك خطيـــــا

   .تقديم البحث لل�شر عند 

تخضــــــــــــع البحـــــــــــــوث للتقــــــــــــو�م حســـــــــــــب �صـــــــــــــول -3

  .العلمية املتبعة

 2007برنــــــــــــــــــــامج يكتــــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــــث باســــــــــــــــــــتعمال-4

Microsoft Word  بصــيغةdoc  أو بصــيغةdocx .

  .وتكتب ال�وامش �� آخر البحث يدو�ا

ـــــدي ��ـــــــــــم -5  14للمــــــــــــ�ن،  16ا��ـــــــــــط عر�ـــــــــــي تقليــــــ

 times new(باللغــــة �جن�يــــة خــــط (لإلحــــاالت 

roman ( لإلحاالت 12للم�ن  ��14م. 

، وال  20 عــــــن البحـــــث ال يز�ـــــد عـــــدد صـــــفحاتن أ-6

 .15يقل عن 

�ســــتخدم لتقســــيم : العنــــاو�ن الرئ�ســــة والفرعيــــة7

  .أجزاء البحث حسب أ�مي��ا، و��سلسل منطقي

 ت�نبـاللغو�لمـات مفـاتيح   ام��صـيقّدم الباحث -8

 .و�نجل��ية العر�ية

ــــــــــق ل�يئــــــــــة التحر�ــــــــــر حــــــــــق إجــــــــــراء �عــــــــــديالت -9
ّ
تتعل

 .باإلخراج الف�� ال��ا�ي ملواد ا��لة

إحالـــــة البحـــــث إ�ـــــ� قـــــرار �يئـــــة التحر�ـــــر بقبـــــول -10

 قــــــــــــرار ��ــــــــــــا�ي مــــــــــــع  ھ مباشــــــــــــرة أو رفضــــــــــــا��كمــــــــــــ�ن 

  . بحق�ا �عدم إبداء �سباب �حتفاظ

 .يل��م الباحث بإجراء التعديالت املطلو�ة-11

تـــدرج �حـــاالت بصـــيغة يدو�ـــة �ـــ� ��ايـــة البحـــث -12

لت�يـــان بدايـــة : "........" و�ســتعمل الباحـــث العالمــة

  و��اية �قتباس، 

ال�لمـــــــــــــــات واملصـــــــــــــــط��ات وأســـــــــــــــماء �عـــــــــــــــالم  -13
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تصدر ا�لة جمّلدا واحدا كّل سنة يتكّون من عددين . يتم استقبال املقاالت على مدار السنة، :مالحظة مهمة

من كّل سنة أّما الثاين فيصدر يف األسبوع األول من شهر  ديسمربيصدر األول يف األسبوع األّول من شهر 

 يوما 90نوقف استقبال املقاالت اخلاصة بكل عدد قبل موعد نشره بــ / جوان
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  اف�تاح�ة العدد

 
  

اكن وال �زال وس�یظل البحث فضاًء لٕالبداع والفكر، وجماال ٕال�ادة   
النظر والتنق�ب يف ما یعد م�ٔلوفا،وذ� لكون النتاجئ تبقى جمرد فرضیات تف�ح 

تظل مش�تع� �سرتعي التفكري وتثري ٔ�و املعرفة السؤال جمددا، مث ٕان احلق�قة 
 .اخلیال

ومن هنا تبقى شهیة البحث م��ٔج�ة ت��غي املزید، و�روم �سلیط الضوء  
من هنا اكنت . �ىل الزوا� املظلمة يف لك معل �ام اكنت قميته العلمیة

كام حوت م�نو�ة مشلت م�اد�ن حبث ) دراسات معارصة(موضو�ات جملتنا 
والت�ٔصیل، وهذا نتاج خمتلفة تعاضد فهيا الفكر وإالبداع، والنقد معرف�ة ٔ�ج�اسا 

�ح�ني �ىل اخ�الف ٔ�فاكرمه ور�هبم ٔ�ساتذة وطلبة، من دا�ل الوطن ومن 
 .ا�ر�ة أ�وىل �ار�ه، قامسهم املشرتك هو �دمة املعرفة والبحث العلمي

يف هذا العدد السابع ضا�هتم ) دراسات معارصة(ن�ٔمل ٔ�ن جيد قراء         
ري �م�نو�ة �متىن ٔ�ن �روقهم و�س�ت  املعرف�ة مبا یطالعونه ف�ه من موضو�ات

اكدميیا �ٔ تفكريمه، ف�ق�لون �لهيا نقدا بناء یرثي أ�فاكر و�كسب ا�� بعدا 
 .وهللا من وراء القصد. ٔ�صیال

 
  
 

 اجلزا�ر ت�سمس�یلت املركز اجلامعي �لف هللا �ن �يل .د .�ٔ                           
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  �امعة ا�كتور موالي الطاهر سعیدة اجلزا�ر الباح�ة عبد الالوي  جناة

 144- 133.....................................................................)دي ٔ�منوذ�ااخلرب الّرس ( ن مالمح الع�ائ��ة يف ٔ�دب الوهراينم
  اجلزا�ر .�امعة �رج بوعر�رجي .سلمي سعديل .د

  154-145........................................................................................القمية التّعبريیة لالئتالف الّصويت يف القر�ٓن الكرمي

  اجلزا�ر املركز اجلامعي ت�سمس�یلت بو�اري فاطمة. د
 



 كرمية بلخامسة/د                                                                                                            األدب الرقمي وفعل التواصل

10                                                      ة تدرا            04ا   د 04ا01 ا/ ول  /دن ام2019 

 ا ة اا دوا ت اراا .اا  

 

 اجلزا�ر ت�سمس�يلت اجلامعي خمرب ا�راسات النقدیة واألدبية املعارصة املركز عن تصدر حمّمكة س�نویة نصف دوریة دولية  دراسات معارصة؛  جم�
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2019 ديسمرب 02: تاريخ النشر                            2019 يليةوج 22 :تاريخ القبول                          2019 يلرأف 11 :رسالتاريخ اإل

  
 ا�ٔدب الرمقي وفعل التواصل

Digjtal literature and the act of communication 
 

  �رمية بل�امسة/د                                                                                                    
   �امعة جبایة                                                                                                       

 اجلزا�ر                                                                                                          
belkhamsakarima@yahoo.fr 

    
   :امللخص
 لقد انتقل النص أ�ديب من مر�� الورق�ة والك�ابة ٕاىل املر�� الرمقیة، ؤ�صبح احلاسوب وس�یطًا �دیدًا لٕالبداع بني املبدع واملتلقي،     

ٔ�خرى واح�ل موقعًا جوهرً� يف العملیة إالبداعیة، فهو ٔ�داة إالنتاج والتلقي يف الوقت نفسه، و�لق مفاهمي �دیدة �لتواصل ورشوط 
 . لٕالبداع

من هذا املنطلق �اءت فكرة البحث يف �القة النص الرمقي وفعل القراءة ؤ�مهیهتا يف ق�ام معلیة التواصل وٕاظهار �یف�ة جتاوب مجهور 
دود يف ٔ��د القراء وهذا النوع اجلدید من أ�دب، وهل یتفا�ل القارئ وم�اكنزيمات الك�ابة الرمقیّة اليت یقدم فهيا املؤلف نصا مف�و�ا بال �

�لك�ابة املواقع �ىل الش�بكة ویفسح فهيا ا�ال �لمتلقي ملشاركته يف بناء العملیة إالبداعیة، وهل ميكن لهذه الك�ابة الرمقیة ٔ�ن تصبح بدیال 
�الل اخ�یار  الورق�ة، وهل نعترب الرمقنة يه املف�اح لضامن الفعل التواصيل يف الواقع املعارص؟ ٔ�س�ئ� ؤ�خرى س�ن�اول إال�ابة عهنا من

عل عیّنة من ال�ذج التطبیق�ة اليت �س�مثر فهيا ش�بكة التواصل �ج�عي و�یف�ة جتاوب وتفا�ل القراء والنص الرمقي، و�لتايل ق�ام الف
  .التواصيل

    .أ�دب، الرمقنة، احلاسوب، التواصل، التلقي: اللكامت املف�اح�ة
Abstract : 
literary text has moved from written paper The stage to a digital stage, and the computer 
became a new medium of creativity between the creator and the reader, it occupies the central 
of the creative process, so it is the production and reception tool at a time, creating new 
concepts of communication and other creative conditions. 
From this point of view, came the idea of research in this relationship between digital text 
and the act of reading, and its importance in the process of communication, show how the 
reading audience responds to this new type of literature, does the reader interact with the 
mechanics of digital writing in which the author presents an open text without limits in one 
of the sites on the network, and allowing the recipient to participate in building the creative 
process? Can this digital writing become a substitute for paper writing? Is digital considered 
the key to ensuring communicative action in contemporary reality?... questions and other we 
will try to answer by selecting a sample of applied models in which we invest the social 
network, and how readers respond to and interact with digital text, and thus achieve 
communication.   
key words: communication,  literary text digital, computer, 
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  مقدمة
لقد عرف النص أ�ديب يف العرص الراهن حركة انتقالیة         

نوعیة �ّريت امل�ٔلوف وصنعت اجلدید، وذ� عندما اس�تفاد 
أ�دب من التطور التك�ولو� ومن الثورة التق�یة الك�رية اليت 
شهدها هذا العامل مع ظهور ش�بكة إالنرتن�ت وما ٔ��دثته يف �امل 

�لیات تفكريه تغّريت ولكام تطّور الفكر ال�رشي وت. االتصال طورت �
  درااكته لٔ�ش�یاء واحلیاة والعاملإ ٔ�شاكل تعبريه، ومن َمثّ تغريت 

  .                       ویعترب لك انتقال حضاري مبثابة انتقال يف ٔ�س�ئ� الواقع
وهبذا انتقل النص أ�ديب من مر�� الورق�ة والك�ابة ٕاىل 

�دیدًا لٕالبداع بني  املر�� الرمقیة، ؤ�صبح احلاسوب وس�یطاً 
املبدع واملتلقي، واح�ل موقعًا جوهرً� يف العملیة إالبداعیة، فهو 
ٔ�داة إالنتاج والتلقي يف الوقت نفسه، و�لق مفاهمي �دیدة 

  . �لتواصل ورشوط ٔ�خرى لٕالبداع
من هذا املنطلق �اءت فكرة البحث يف �القة النص   

التواصل وٕاظهار �یف�ة الرمقي وفعل القراءة ؤ�مهیهتا يف ق�ام معلیة 
جتاوب مجهور القراء وهذا النوع اجلدید من أ�دب، وهل یتفا�ل 
القارئ وم�اكنزيمات الك�ابة الرمقیة اليت یقدم فهيا املؤلف نصا 
مف�و�ا بال �دود يف ٔ��د املواقع �ىل الش�بكة ویفسح فهيا ا�ال 

ا النص �لمتلقي ملشاركته يف بناء العملیة إالبداعیة، و�یف سامه هذ
يف ٕا�رة ردود فعل القارئ وبعث اجلدال و�خ�الف يف فهم معق  
النص، وهل ميكن لهذه الك�ابة الرمقیة ٔ�ن تصبح بدیال �لك�ابة 
الورق�ة، وهل نعترب الرمقنة يه املف�اح لضامن الفعل التواصيل يف 
الواقع املعارص؟ ٔ�س�ئ� ؤ�خرى س�ن�اول إال�ابة عهنا من �الل 

ن ال�ذج التطبیق�ة اليت �س�مثر فهيا ش�بكة التواصل اخ�یار عیّنة م
�ج�عي و�یف�ة جتاوب وتفا�ل القراء والنص الرمقي، و�لتايل 

  .ق�ام الفعل التواصيل
يف هذا الصدد ٕاىل موضوع " مارك جمينزي"لقد ٔ�شار   

الفن ب�ٔنوا�ه، و�الق�ه �لتك�ولوج�ا احلدیثة، و�یف�ة اس�تفادته من 
تق�یات �س�ت�ساخ « العلمیة، ح�ث �رى ٔ�نّ هذه �بتاكرات 
جبعل أ�عامل الف�یة يف م�ناول مجیع الناس، ... احلدیثة قد مسحت

ظاهرة �دیدة مسحت بتحق�ق  -حسب ب��امني  - ویعترب ذ� 
وقد مسح .. رغبة امجلاهري يف مت� اليشء يف الصورة وال�س�ة

لثقاف�ة، �ٔكرب �دد ممكن من الناس بلوغ فن م�حرر من وظیف�ه ا
ففي املايض اكن الفن �اصًا �لطبقة اليت اكنت �متتع �الم�یازات 

  .٭)1(»...و�لنخبة البورجوازیة 
هكذا اح�ل احلاسوب موقعًا جوهرً� يف العملیة   

إالبداعیة فهو ٔ�داة إالنتاج والتلقي يف الوقت نفسه، و�لق مفاهمي 
�نتقال و�لتايل �دث . �دیدة �لتواصل ورشوط ٔ�خرى لٕالبداع

من حضارة الورق ٕاىل حضارة التك�ولوج�ا « يف ا�ٓداب إال�سانیة 
تلف جوانب احلیاة دون وإاللكرتونیات اليت ٔ��ذت تتغلغل يف خم 

وهبذا ٔ�فرز عرص العوملة والتك�ولوج�ا ٔ�نوا�ًا . )2(»�ّد ٔ�و ق�د
�دیدة من النصوص، ختتلف يف طبیعهتا عن النص التقلیدي 

اخلطاب الرمقي م�طقة ؤ�شاكل جتلیه بعیدًا « امل�ٔلوف، ویفرض هذا
عن �س��داد الفكري، وغطرسة الورق، ٕان أ�س�ئ� اليت جفرها 
هذا اخلطاب أ�نرتن�يت، مقلقة ومشا�سة �منط التفكري السابق نظرًا 
الك�ساح هذا ال�س�یج العنك�ويت  لك ا�االت اليت �س�تطیع 

يف خطاب دوا�ر  دا�لها ابتالع لك أ�طراف والهوامش، و�متركز
ولكام تطور الفكر ال�رشي، . )3(»ال حيرتم ٕاال دا�رة التلقي 

�لیات تفكريه، تغّريت ٔ�شاكل تعبريه، ومن َمثّ تغريت  وتطورت �
  .رؤیته �لحیاة والعامل

  .مفاهمي يف طور ال�شلك: ٭ أ�دب الرمقيّ 
ظهر النص الرمقي، ومحل معه م�ظومة اصطالح�ة   

ٔ�نتج �رجامت م�عددة، و�سمیات  م�شعبة وم�نو�ة، وهذا ما
و�رى ). hypertexte(خمتلفة؛ مكصطلح النص املتفرع٭

ال�سق السليب، وهو النص : املنظرون ٔ�نه یتكون من �سقني
املغلق ا�ي ال �س�تطیع القارئ التعدیل ف�ه، ح�ث یضعه اخلرباء 

وتتاح . لتقدمي مادة مضمونیة حمددة، م�ل املوسو�ات، و�رخي الفن
حریة التنقل بني ش�بكة النصوص والوصالت الرابطة �لمتلقي 

ب�هنا، لكن ال ميك�ه ٕا�داث التغیري يف اجلسم أ�صيل �لنصوص، 
، وهو )4(ٔ�و يف طریقة �شك�لها، ٔ�و إالضافة ٕا�هيا ٔ�و احلذف مهنا

  .هبذا یعترب �س�ة ٕالكرتونیة ٔ�خرى ورق�ة كتابیة
كن  ا�ي مي" ال�سق إالجيايب"�شري ٕاىل �انب هذا ٕاىل   

ٔ�ن تنقل ف�ه معلیة ت�ٔلیف النصوص نق� نوعیة من الت�ٔلیف الفردي 
مع املؤلف، ٕاىل الت�ٔلیف امجلاعي، ح�ث ميكن �لمتلقي التعدیل يف 

وخترج جامعیة النص من نطاق « النص، وٕاضافة زمر نصیة ٔ�خرى
مجمو�ة املؤلفني ٕاىل نطاق مجمو�ات املؤلفني ومجمو�ة القراء املهمتني 

عان يف هذا النوع من النصوص ب�ٔشاكل �ارج�ة ، ٕاذ �س�ت)5(»
اكلصور واخلرائط والصوت، ٔ�ن یتابع املتلقي نصًا من النصوص 

و�س�تطیع سامع النص ٔ�ثناء م�ابعته �، ) cd rom(وفق قرص 
مرفقًا بصور ورسومات توضیحیة، وهذا امجلع بني النصوص 

ميت�  املك�وبة وأ�شاكل أ�خرى تبقى مرتبطة �رغبة املؤلف، فهو
السلطة الاكم� �ىل النص، وتعد الروا�ت التفا�لیة ٔ�حسن م�ال 

املس�ت�دم / وهذا النوع من النصوص �سمح �لمتلقي« �� 
�لتد�ل يف النص، �ٕالضافة ٔ�و التعدیل، ٔ�و احلذف، ٔ�و �ري 
ذ�، و�البًا ما �كون التد�ل بدعوة من املبدع ا�ي یظل 
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، مس�تف�دًا يف كتا�هتا من تفا�ل حمایدا، ویقدم فصول روایته دور�ً 
  .)6(»املتلقني، ومن تد�لهم يف بناء النص 

ویت�ٔكد من هنا م�دٔ� التفا�ل �سرتاتیجي بني املتلقي   
والنص، واملتلقي والاكتب، ویبني ٔ�ن دور املتلقي ال یقل ٔ�مهیة عن 

حتیني عنارص املايض « دور الاكتب، وقد ٔ�صبح ممك�ًا ٔ�مر
ٕاللكرتونیك والربجمة إال�الم�ة، وميك�نا القول واس�تحضارها بفضل ا

�خ�صار شدید ٕان ذا�رات العقل إاللكرتوين قد �لت حمل 
، ح�ث ا�سع مفهوم النص ل�شمل اللكمة والصورة )7(»...ذا�رتنا

سواء اتصلت هذه العالمات ٔ�م انفصل بعضها ) الثابتة واملتحركة(
  .عن بعض

لزتام وهكذا ی�شلك �ري اخلطي ا�ي ال جيب �  
برتت�ب �بت وحمدد ٔ�ثناء قراءته، ح�ث �س�تطیع قارئه التنقل من 
فكرة ٕاىل ٔ�خرى، ویتحرك بدون توقف ودون �لزتام برتت�ب 
حمدد مس�بقًا سطره املؤلف، ودون �ضطرار ٕاىل قراءة ٔ�فاكر ال 

  .حيتا�ا دون ٔ�ن تفرض �لیه طریقة حمددة يف القراءة
النص "ویظهر مصطلح " النص املتفرع"ویتطور مفهوم   

، وهو النص املتاهة، ؤ�ول من طرح )cybertexte"(الش�بيك
، وهو نوع )Epsen Aarseth"(ٕا�سن �ٓر�ست"املصطلح هو 

من النصوص الصعبة اليت تتطلب من القارئ اس�تحضار لك 
ٕان مفهوم النص الش�بيك �ركز �ىل « قدراته لقراءة النص بفعالیة و

ٕاىل جمهود �ري �س�یط من  النظام ا��يل �لنص، وحيتاج النص
القارئ املس�ت�دم ل�سمح � �لنفاذ ٕالیه ودخول فضاءاته، وٕان 
الفرق بني النصوص اخلطیة و�ري اخلطیة �م �دًا يف تعریف 

  .)8(»النص الش�بيك بوصفه نصًا خمتلفًا وممزيًا عن النصوص امل�ٔلوفة 
ی��غي ٔ�ن �شري هنا ٕاىل ٔ�نه ال ميكن حتدید الفروق   
 هذا النوع من النصوص الش�بك�ة والنصوص املتفر�ة، ا�ق�قة بني

واعتبار مزية الصعوبة مكق�اس ميّزي النص الش�بيك ٔ�مرًا �ري م�طقي، 
حبیث ما یصعب �ىل القارئ قد �سهل �ىل قارئ �ٓخر، و�لتايل 

  .ميكن القول ٕان النص الش�بيك ال خيتلف عن النص املتفرع
  :أ�دب التفا�يل٭ 

��ج عن تقاطع أ�دب مع وهو ذ� النص ا�ي ی   
التك�ولوج�ا احلدیثة، وال ميكن ٔ�ن یت�ٔىت ملتلق�ه ٕاال �رب الوس�یط 

وال �كون هذا أ�دب . إاللكرتوين؛ ٔ�ي من �الل �از احلاسوب
وقد . تفا�لیًا ٕاال ٕاذا ��عطي املتلقي مسا�ة املبدع أ�صيل �لنص

) اأ�دب من ٔ��رزه(ب�ٔنه مجموع إالبدا�ات ) سعید یقطني(عّرفه 
اليت تو�ت مع توظیف احلاسوب، ومل �كن موجودة ق�ل ذ�، 
ٔ�و تطورت من ٔ�شاكل قدمية، ولكهنا اختذت مع احلاسوب صورًا 

  . )9(»�دیدة يف إالنتاج والتلقي 

وقد حتددت خصوصیات أ�دب التفا�يل مع الباح�ة   
  :فاطمة الرب�يك ف� یيل

بال �دود، لكن ال نصًا مف�و�ًا، نصًا ) أ�دب التفا�يل(یقّدم  -
یعين هذا ٔ�ن العملیة عشوائیة، ح�ث یُلقي املبدع بعم� يف ٔ��د 

  .املواقع �ىل الش�بكة
ٕاحساس املتلقي ب�ٔمهیته مع أ�دب التفا�يل �ىل الش�بكة، ودوره  -

  .يف بناء العملیة إالبداعیة
حریة املتلقي يف دخو� �امل النص، ٕاذ ميكن � ٔ�ن خيتار نقطة  -

غب، ح�ث ٕان املبدع ی�ين نصه �ىل ٔ�ساس ٔ�ال البدء اليت �ر 
�كون � بدایة وا�دة وال هنایة مو�دة، ف�عدد املسارات یعين 

  .)10(تعدد اخلیارات املتا�ة ٔ�مام املتلقي
تتعدد، هكذا، صور التفا�ل يف أ�دب التفا�يل، سواء   

يف الروایة ٔ�و املرسح ٔ�و الشعر يف مقابل حمدود�هتا يف أ�دب 
لیدي، فالورق ال �سمح بدر�ة التفا�لیة ٭ ذاهتا اليت الوريق التق 

  .�سمح هبا الوس�یط إاللكرتوين
  :املتلقي املبدع يف أ�دب الرمقي٭ 

رو�رت "و" فولفغانغ ٔ��زر"لقد ٔ�ولت نظریة القراءة مع   
مفهوم القارئ يف العملیة إالبداعیة عنایة �برية، واهمت " �وس

املعىن وطرائق تفسري النص، من اه�مًا �بريًا بقضیة بناء " ٔ��زر"
�الل اعتقاده ٔ�ن النص ینطوي �ىل �دد من الفجوات 

ویعترب . وا�الالت، تتف�ح �ىل ٕاماكنیات ال هنائیة من الت�ٔویل
معلیة الك�ابة « القارئ مشاراكً ٕاسرتاتیجیًا يف بناء معىن النص، ؤ�ن

م�ان �شمل معلیة القراءة �زمة �دلیة، وها�ن العملیتان املتالز 
مفن �ود الاكتب والقارئ . تتطلبان خشصني خمتلفني يف �شاطهام

ی��ج اليشء اخلیايل ا�رد املتعلق ��هن، فالفن ال وجود � ٕاال 
  .)11(»من ٔ��ل ا�ٓخر�ن ومن �الهلم 

�ىل وضع "  فعل القراءة"يف حبثه " ٔ��زر"وقد معل   
یة رمس دق�ق لفعل القراءة، و�شاط القارئ يف جتس�ید العمل 

. التواصلیة، وبّني دور القارئ الضمين٭ يف ق�ام النص واك�ل بنائه
لك�ه ی��غي ٔ�ن �شري ٕاىل اخللل ا�ي جسلناه يف النتاجئ اليت حققها 
هذا الباحث، ح�ث بقي مع� عبارة عن جترید لهذه العالقة 

جتس�ید " ٔ��زر"التفا�لیة اليت جتمع الاكتب �لقارئ، ومل �س�تطع 
توصل ٕا�هيا �ىل مس�توى النصوص أ�دبیة، وغِیّ�ت هذه النتاجئ امل 

ال�ذج التطبیق�ة اليت حتقق هذه أ�فاكر التجریدیة، وتظهر فعالیة 
  .القارئ وح�ویته يف العملیة إالبداعیة

وقد رٔ�ینا من �الل هذا البحث، ومن �طالع �ىل   
مناذج من أ�دب الرمقي ٔ�ن ٔ�حسن م�ال لتجس�ید مفاهمي نظریة 

وٕاظهار ٕانتاج�ة القارئ يف العمل إالبداعي " ٔ��زر"عند القراءة 
تظهر يف هذا النوع أ�ديب اجلدید، وهو ما اتفق �ىل �سمیته 
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٭٭ ا�ي و� يف كنف التك�ولوج�ا ویصلنا �رب  �ٔ�دب التفا�يل
  . شاشة احلاسوب

ؤ��ل ٕاظهار �یف�ة اح�واء هذا النص أ�ديب إاللكرتوين   
قراءة وٕاسرتاتیجیات حضور املتلقي يف بناء و�رمجته ��لیات نظریة ال

 "الفعل التواصيل، س�نعود ٕاىل بعض ال�ذج اليت وظفهتا الباحث
يف دراس�هتا لٔ�دب التفا�يل، ح�ث �رمجهتا من " فاطمة الرب�يك

ا�لغة إالجنلزيیة، وس�ن�ّني �یف�ة ان��اء هذه ٔ�لنصوص و�یف�ة مسامهة 
�هتا مع �ريه من ٔ�لقراء املتلقي �ىل شاشة احلاسوب يف ٕامتام كتا

والبحث يف ا��لیات اليت یوظفها املبدع من ٔ��ل فسح ا�ال 
  �تلف املتلقني لتلقي مع�، واملسامهة يف ٕاكامل كتابته؟

  ٭12القصیدة التفا�لیة
لقد خرج النص الشعري من دا�رته التقلیدیة املعروفة �ىل  

وى مس�توى الك�ابة الورق�ة، ٕاىل شلك �دید یظهر �ىل مس�ت
ش�بكة إالنرتن�ت �رب الوس�یط إاللكرتوين، ؤ�صبح املبدع �س�ت�دم 
�ددًا من التق�یات اليت ال یوفرها النص الوريق ؛ اكالس�تعانة 
�لصوت والصورة وأ�شاكل و�ري ذ�، واليت من �اللها یرتك 
املبدع �ّزيًا �لقارئ �لتحرك يف فضاء هذا النص �لك حریة ودون 

  .مشاراكً فهيا، وم�فا�ًال معهاق�ود، و�كون ذ� عنرصًا 
 in the(ومن القصائد التفا�لیة نذ�ر قصیدة   

garden of recounting (ميكن تقدمي « �لشاعر اكندل
وصف رسیع �لشاشة أ�وىل اليت س�یوا�ها املتلقي مبجرد دخو� 

س�ی�د ) Drunken Boat(من �الل موقع .. �امل هذا النص
موجودًا يف ٔ�ول الشاشة، ومبجرد النقر ) اكندل(املتلقي امس قصیدة 

�لیه تظهر �فذة �دیدة ذات مسا�ة �نیة، ال ميكن �ك�ريها ٔ�و 
تصغريها، يف اجلهة ال�رسى مهنا ٔ�ربع دوا�ر خرضاء مصفوفة �شلك 
معودي مك�وب �ىل لك مهنا لكمة وا�دة من اللكامت أ�ربع التالیة 

ته یرتاءى عنوان ويف الوقت ذا. و�لرتت�ب ذاته خبط ٔ�سود �ني
القصیدة �شلك ضبايب يف ما بني ثنا� حساب كثیف، ت�ساقط م�ه 
�شلك عشوايئ مجمو�ة من احلروف، وت��عرث يف فضاء �فذة 
النص، ويف ٔ�سفل النافذة وحتت ا�ا�رة اخلرضاء أ��رية، تو�د 
ه املتلقي ٕاىل  مج� مك�وبة خبط صغري، وبلون رمادي �هت، تًَوِ�ّ

�ىل ا�وا�ر اخلرضاء، ومبجرد تنف�ذ ٔ�ٔ�مر تبدٔ� بعض  حتریك الف�ٔرة
امجلل يف ٔ�لظهور ويف �ال ت�ٔخر املتلقي يف حتریك ف�ٔرته �ىل 
ا�وا�ر اخلرض ت�ٔ�ذ هذه املو�ة �لظهور و�خ�فاء يف ماكهنا 
ملرات م�تابعة يف ٕاحلاح �لیه ب�ٔن ُحيّرك الف�ٔرة حىت ید�ل �امل 

ر اخلرضاء أ�وىل اليت كت�ت وبتحریك الف�ٔرة �ىل ا�وا�. النص
 grow: (تظهر مج� ��لون أ�محر يه) ا��ر�ت(�لهيا لكمة 

where words ( ل�شلك مع اللكمة الرئ�س�یة ا��ر�ت
)memories( و�لزنول ٕاىل ا�ا�رة اخلرضاء التالیة واليت كت�ت ،

 ,in with story(تظهر ��لون أ�محر ) ت�ساقط(�لهيا لكمة 
that swindler who soaks you...(«)13(.  

ونالحظ ٔ�ن تتابع ظهور هذه اللكامت وامجلل ال ميكن   
قصها ٔ�و لصقها، ٕاذ تظهر حبركة الف�ٔرة وختتفي حبركة ٔ�خرى، وال 

ویظهر البعد التفا�يل مع القارئ عندما حيرك . ميكن إالمساك هبا
املتلقي ف�ٔرته �ىل النبا�ت اليت ال یظهر دورها ٕاال بعد الكشف 

ام حتویه �لفها عندما تبدٔ� القصیدة يف الظهور و��كشاف ع
حبسب املاكن ا�ي یبدٔ� ف�ه حتریك الف�ٔرة، واملاكن ا�ي یت�ه 

وتتغري نقطة البدایة �لقصیدة حبسب النقطة اليت ینطلق مهنا . ٕالیه
  .املتلقي، وختتلف من قارئ �ٓخر

و�س�ت��ج من �الل هذه الطریقة التق�یة البحتة، ٔ�ن   
دع قد ٔ�سس �شلك واحض خطوات املتلقي، ورضورة حضوره املب

�ىل مس�توى النص، فطبیعة ان��اء النص بزتاوج اللكمة والصورة، 
واخلروج عن ا�منوذج امل�ٔلوف، وٕا�داث الغموض يف ثنا� 
اللكامت، لك هذا ميثل دعوة ٕالرشاك املتلقني يف ٕا�داث النص، 

) ریة أ��ر املف�وحوجزئیًا شع(فشعریة أ��ر املتحول « ومن هنا 
تؤسس نو�ًا من العالقات بني الف�ان ومجهوره واش�تغاًال �دیدًا 
لٕالدراك احليس امجلايل، وتؤّمن �لمنتج الفين ماكنة �دیدة يف 
ا�متع، وتقمي يف أ��ري �القة �ري مس�بوقة بني ت�ٔمل واس�تعامل 

  .)14(»أ��ر الفين 
ط�ً لكیًا یت�ّني لنا من �الل هذا ا�منوذج ٔ�ن هناك حت  

�لقوا�د الشعریة املعروفة، �لثقافة أ�دبیة، ؤ�ّن تق�یات الك�ابة 
إاللكرتونیة قد فرضت نفسها �ىل املبدع، وّ�ته و�ة ٔ�خرى 
�س�مثر فهيا لك إالماك�ت املتا�ة �ىل الشاشة من ٔ��ل وضع 

نصه، ويف الوقت نفسه ف�حت ا�ال ٔ�مام املتلقي لٕالبداع، وقراءة 
«  �رید عكس املؤلف يف أ�دب امل�ٔلوف ا�ي اكن النص م�لام

ل�س ٔ�سهل هنا من اد�اء ... حيفر امسه ٔ�و ینقشه يف وا�ة النص
، ب�� �رمس املبدع �ىل الش�بكة )15(»ملك�ة النص املك�وب 

الطریق ٔ�مام املتلقني لتفعیلهم وت�ش�یط قدراهتم وتعدیل وٕاضافة ما 
  .ميكن ذ�

  :الروایة التفا�لیة -ب 
نكرس ا�منط اخلطي ا�ي اكن سائدًا مع الروایة ی   

التقلیدیة الورق�ة، وتظهر روایة �دیدة �س�مثر فهيا الروايئ �ىل 
الش�بكة إاللكرتونیة لك اخلصائص التق�یة اليت �ربط بني النص 
والصورة الثابتة واملتحركة، وأ�صوات احلیة وأ�شاكل اجلراف�ة 

توصیل بني القصة، ولك املتحركة، والرسومات التوضیحیة، وال 
ومن أ�م�� . هذه العنارص لی�شلك ما �سمیه �لروایة التفا�لیة

�لروايئ ) Sunshine 69" (رشوق مشس"�ىل ذ� نذ�ر روایة 
  ".رو�رت ٔ�رالنو"أ�مر�يك 
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حتيك هذه الروایة قصة واقعیة، وقعت ٔ��دا�ا يف   
. ، مات فهيا ٔ�ربعة ٔ�ش�اص يف حف� موس�یق�ة1969/  6/12

وبعد ٔ�كرث من ثالثني س�نة، ال �زال جرمية الق�ل �رّن كهنایة رمزیة 
�� زمن تصل احلارض �ملايض . �لس�ت��ات، وهذا العمل مبثابة �

ویدعو املبدع، من �الل هذا العمل إاللكرتوين، القراء ٕالضافة 
ال « :مغامراهتم �فرتاضیة ٕاىل ب��ة النص الروايئ، وذ� بقو�

، هذه فرصتك 69ٕاىل جسل ضیوف روایة  ت�س ٕالضافة مغامراتك
  .»لتغیري املايض 

ویعمد الاكتب، من �الل ما یص� من املتلقني من   
مساهامت، ٕاىل �رش يف لك شهر فصول �دیدة تضم مساهامت 
املتلقني من منت الروایة، ودون ٔ�ن یفصل بني ما �ك�به هو وما 

الروایة  وبذ� متتد معلیة اخللق النيص، وتنف�ح. كتبه املتلقون
عندما بدٔ�ت �ك�ابة الروایة اكن « ):رو�رت ٔ�رالنو(یقول . �لتوسع

یو�د القلیل من املتلقني املتفا�لني ا��ن �س�تعملون الوصالت 
ویذیلون الروایة �قرتا�اهتم، وبعد ميض مخس س�نوات من �رخي 

�الف املساهامت يف أ�س�بوع    .)16(»�رشها اصبحت ٔ�س�تق�ل �
ري اىل �ٓخر انتا�ات دمحم س�نا�� يف �ٓخر كام ميكن ٔ�ن �ش      

) 18(ظالل ٔ�لعاشق"واملوسومة ب  2016روا�ته يف �ام 
 Macro média(و�ش�تغل �ىل �ر�مج فالش ما�روم�د�

Flash( ٕالضافة ٕاىل اع�دها �ىل ف�ون الرمس واملوس�یقى� ،
يف ) الهایربتیكست( والصور، واس�ت�دام تق�یة النص املرتابط 

ربط بني التق�یات التك�ولوج�ة احلدیثة مبا فهيا احلاسوب بن�هتا، فقد 
  .والفضاء الش�بيك وأ�دب

لقد وّظف الاكتب يف روایته املشاهد الواقعیة، ح�ث 
صّور احلرب السوریة ومشاهد مق��سة من ٔ�فالم س��ئیة، كام 

أ�شاكل واخلطوط (معد اىل توظیف الرسوم املتجهة 
والتغري يف الشلك، وا�لون  و احلركة يف أ��داث)واملضلعات

وكذا اس�ت�دام تعل�ت �رجمیة ووّظف تق�یة التناص واس�مثر 
الك�ب السامویة ا�ی��ة اكلقر�ٓن الكرمي، وربط الروایة �لش�بكة 
العنك�وتیة اليت تعترب الوس�یط ا�ي یمت به �شغیل النص الروايئ، 
 وا�ي حيّو� اىل ملف �اسويب محمّل وال ی�هت�ي دور الفضاء

الش�بيك عند هذا احلّد بل هو رضوري ٕال�داث التفا�ل بني 
  .القارئ �فرتايض والروایة الرمقیة

اس�تعمل الاكتب س�نا�� تق�یة النص الف�لمي يف ضوء النص    
، ح�ث یظهر العنوان يف "ظالل العاشق"التفا�يل يف روایة 

صورة من �الل عبارة كت�ت ��لون أ�محر وتقطر مهنا قطرات 
ماء، ويه حتیل اىل التارخي ا�موي، �ٕالضافة اىل ظهور من ا�
اليت هتدف اىل حترر القارئ من " روایة واقعیة رمقیة"عبارة 

أ�شاكل التقلیدیة اليت ٔ�لفها يف الروایة العادیة، ویصاحب العنوان 

موس�یقى حزینة و�س�یج من الصور املتحّركة ٔ�د�لته يف نظام 
  .الف�دیو

شلك روابط ی��اقل القارئ وقد �اءت الروایة �ىل 
  :�فرتايض ف� ب�هنا يه اك�ٓيت

ی��قل ٕاىل نص مكوش يف زمن الشجر من "عتیق الرب"نص  -
�الل رب أ�ر�ب مكوش املتعايل وهو یصارع التنني لو�ن ذا 

  .الرؤوس الس�بعة
یعود �ىل النص الرئ�يس �لنقر " مكوش يف زمن الشجر"نص  -

  ذايت شعرت ب�ٔين ٕا�" �ىل الرابط
ی��قل �ىل نص مكوش يف زمن " نص مكوش يف زمن الشجر -

  .من �الل الرابط �امل من عامء" العامء
نص مكوش من زمن العامء ی��قل ٕاىل نص مكوش يف حزنه  -

وو�دته من �الل الرابط �س�ت دهرا تاله دهر ودهر يف و�دة 
  .شام�

" بعتیق الر "نص مكوش يف زمن العامء یعود �ىل النص الرئ�يس 
ٔ�جتعل فهيا من یفسد و�سفك : من �الل النقر �ىل الرابط التايل

  ".اّ�ماء
كام خلص الاكتب مسار أ��داث الروائیة لظالل 
العاشق يف شلك خریطة �سهل �ىل فعل التواصل مع القارئ 
�فرتايض وتف�ح ق�وات التفا�ل، ووظف ا�لغة �س�تعاریة 

وهذا ما یف�ح ا�ال ..) ت�س�تعارات، ا�از، الك�ا�(الرتمزيیة 
ٕالرشاك القارئ يف النص والعمل �ىل تفك�ك شفراته وا�خول اىل 
�امل اخلیال من ٔ��ل الوصول اىل احلق�قة وهذا ما یعطي احلیویة 

  .والتفعیل لفعل التواصل
وذهبت الناقدة املغربیة زهور �رام يف رٔ�هيا حول نص هذه      

" ظالل العاشق"العريب مع مينح دمحم س�نا�� �لمشهد "الروایة 
جتربة ابداعیة �دیدة، س�تعمل �ىل تعمیق النقاش حول مفهوم 
أ�دب الرمقي، كام س�تطور القراءة الرمقیة، وتدّمع فكرة الت�ٔلیف 
امجلاعي، و�شجع الاكتب �ىل املغامرة يف هذا الشلك التعبريي 
الرمقي وإالبداع من ٔ��ل �لق �رامك نيص رمقي �سمح ٕ�نتاج وعي 

  ".بیعة خطاب إالبداع الرمقي العريببط 
یت�ّني لنا من هذه الروایة، و�ريها �یف �شّد املبدع     

« وم�لام رٔ�ینا. الربط مع قارئه، ويف الوقت نفسه یف�ح �ٓفاق نصه
... فا�ٓ�ر املف�و�ة واملتحو� �متزي ��عوة ٕاىل ٕانتاج أ��ر مع املؤلف

لیة جيب م�ا اك�شافها وتبقى مف�و�ة �ىل تولید دامئ لعالقات دا� 
وهبذا فأ�دب االرمقي هو ا�منوذج أ�م�ل لتفعیل �القة . )17(»

املتلقي �لنص واملبدع، وقد تبّني لنا �یف یتحرك النص وی��ج 
�ىل شاشة احلاسوب مع حترك املتلقني وتنقالهتم يف لك 

ن���ة لطبیعة �شلك النص « �جتاهات وتعدیالهتم املتعددة، و
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�لیات الثقافة الرمقیة،  الرمقي، فٕان قراءته �س�تلزم ام�الك نفس �
ش�ٔنه ش�ٔن املؤلف  -وهذا یفرتض �ىل القارئ ٔ�ن ميت� هو ا�ٓخر 

نفس ٕاماك�ت الثقافة الرمقیة، مما یعين ٔ�ن م�تج النص  -الرمقي 
ولك هذا  ).18(»..الرمقي وم�لق�ه �س�تعمالن نفس التق�یات الرمقیة

�لیات  نظریة القراءة تتحقق �ىل الواقع، یف�ح ا�ال ٔ�مام ٔ�سس و�
 .�ىل مس�توى النص الرمقي" ٔ��زر"وتتحقق ٔ�فاكر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الهوامش

كامل : مارك جمينزي، امجلالیة املعارصة، �جتاهات والرها�ت، �ر - 1
  92: ، ص2012بوم�ري، دار ا�ٓمان، الطبعة أ�وىل، املغرب 

 Iannis(٭ وقد ٔ�شار املؤلف املوس�یقي ٕا�ن�س �س��اك�س 

Xenakis ( ا�ي قرر اس�تعامل احلاسوب يف القطع املوس�یق�ة، واعترب
�ري، وكذا م�شال بوتور ا�ي س�ئل عن تعدد  أ�داة ؤ�هنا جمرد قمل ال

  ".ٕان احلاسوب هو ٔ�داة الشاعر"وسائل إال�الم وقو� 
  ).94: مارك جميیزن، املرجع نفسه، ص(�راجع 

  
فاطمة الرب�يك، مد�ل ٕاىل أ�دب التفا�يل، املركز الثقايف العريب،  - 2

  . 19: ، ص2006الطبعة أ�وىل، املغر�ن 
الثقافة الرمقیة من جتلیات الفجوة الرمقیة ٕاىل أ�دبیة عبد النور ٕادر�س،  - 3

  .3، ص 2011إاللكرتونیة، دفا�ر �خ�الف، الطبعة ا�ٔوىل، املغرب 
ا�ٔدب والتك�ولوج�ا :"٭ ويه الرتمجة اليت وضعها حسام اخلطیب يف كتابه

، املك�ب العريب لت�س�یق الرتمجة، الطبعة أ�وىل، "وحرس النص املتفرع
�لیة احلوايش والرشو�ات يف  .1996دمشق  وقد درس �القة النص ب�

الثقافة العربیة الرتاثیة، ؤ�شارت الباح�ة فاطمة الرب�يك ٕاىل اق�ناعها برتمجة 
  ".�لنص املرتابط"هذا الباحث، و�لتايل توظیفه، ب�� �رمجه سعید یقطني 

یعود اصل وضع هذا املصطلح ٕاىل م�تصف الس�ت��ات من القرن املايض، 
 Ted"(تیودور نیلسون:"ظهر مفهوم النص املتفرع �ىل ید الباحث  وقد

Nelson ( وهو ا�ي عّرفه ب�ٔنه النص ا�ي یعمتد ٔ�سلوب 1965يف ،
  .الك�ابة �ري التعاق�یة

  .�90راجع حسام اخلطیب، أ�دب والتك�ولوج�ا، ص  - 4
  .90حسام اخلطیب، ا�ٔدب والتك�ولوج�ا، ص  - 5
 .25: فاطمة الرب�يك، مد�ل ٕاىل أ�دب التفا�يل، ص - 6
  .97كامل بوم�ري، ص : مارك جمينزي، امجلالیة املعارصة، �ر - 7
 .30: فاطمة الرب�يك، مد�ل ٕاىل أ�دب التفا�يل، ص - 8
سعید یقطني، من النص ٕاىل النص املرتابط، مد�ل ٕاىل جاملیات  - 9

، ص 2005ريب، الطبعة أ�وىل، املغرب إالبداع التفا�يل، املركز الثقايف الع
  .10 – 9ص 
  .53: فاطمة الرب�يك، مد�ل ٕاىل ا�ٔدب التفا�يل، ص - 10

موقعًا �امً يف الثقافة ) Interactivity(حتتل لفظة التفا�لیة  -٭1
الغربیة الورق�ة وإاللكرتونیة، و�رى الباح�ة فاطمة الرب�يك ٔ�هنا لفظة 

وما �رد يف اس�ت�دا�ا �رتبط . ة العربیةومصطلح مغیّب يف مصادر الثقاف
. ��راسات النقدیة املعارصة، خصوصًا يف ٔ�وساط املهمتني جباملیات التلقي

و�رجع ٔ�س�باب غیاهبا يف �س�تعامل العريب ٕاىل انعدام احلضور العريب �ىل 
الش�بكة، وال �زال املبدع مرتبطًا �لصورة الورق�ة التقلیدیة، ب�� ٔ�صبحت 

. عند الغرب مصطل�ًا دار�ًا �س�ت�دم �كرثة ودون اضطراب" یةالتفا�ال "
وقد ذهب �دد من العلامء ٕاىل ٔ�ن هذه ا�لفظة ال تعين القدرة �ىل التجوال 
يف العامل �فرتايض وحسب، بل تعين قوة املتلقي وقدرته يف ٕا�داث 

  .التغیري و�شك�ل النص من �دید، و�لتايل مشاركة املبدع يف الك�ابة
عبد الوهاب �لوب، ا�لس أ��ىل : لف�اجن ٕا�رس، فعل القراءة، �رفو  - 11

  .116، ص 2000، )د ب(�لثقافة 
ب��ة نصیة تتوقع وجود م�لق دون ٔ�ن حتدده �لرضورة، « ٭ القارئ الضمين

فولف�اجن ٔ��رس، . »وهو مفهوم ی�ين ا�ور ا�ي یت�ذه لك م�لق مس�بقًا 
  .27فعل القراءة، ص 

هنا ٕاىل ٔ�نين س�ٔكتفي �س�تعامل مصطلح أ�دب ٭٭ ی��غي ٔ�ن ٔ�شري 
إاللكرتوين لٕالشارة ٕاىل هذا ا�ٔدب اجلدید �ىل الرمغ من �لمي السابق 
ٕ�ماكنیة وقوع التدا�ل مع ت� النصوص الورق�ة اليت وضعت �ىل ش�بكة 

لكن یبقى ٔ�ن مسة التفا�لیة ال تق�رص فقط �ىل النصوص . إالنرتن�ت
ا�ل مع خمتلف النصوص فقط �خ�الف يف إاللكرتونیة، بل القارئ یتف

�یف�ة �س�ت�ابة والتفا�ل لها، فلهذا ٔ�رى إالحجاف يف حق النصوص 
 .الورق�ة عندما �س�تعمل ا�ٔدب التفا�يل

مل تظهر القصیدة التفا�لیة يف الثقافة العربیة �ىل مس�توى املفهوم وال  -  12
�ة فاطمة �ىل مس�توى املصطلح، وال �ىل مس�توى التطبیق حسب الباح 

الرب�يك، فقد و�ت القصیدة التفا�لیة يف مطلع ال�سعینات �ىل ید الشاعر 
(أ�مر�يك رو�رت اكندل  Robert Kendall ا�ي حتث عن جتربته ) 

عندما رشعت يف كتابة القصیدة إاللكرتونیة مل ٔ��ن  1990يف العام « :قائالً 
�لشعر (اكن ٔ�عرف ٔ�ي خشص ميارس الك�ابة إالبداعیة �ىل الش�بكة، وال 

مرح البقاعي، القصیدة الرمقیة، ٔ��ریل (»�سمیة اصطالح�ة ) إاللكرتوين
انظر الرابط . 2004

htt://www.himag.com/articles/art8.cfm?top

icld.( 
  .83 -  81: فاطمة الرب�يك، مد�ل ٕاىل ا�ٔدب التفا�يل، ص - 13
دار احلوار، عبد الرحامن بو�يل، : ٔ�مربطو ٕا�كو، الرث املف�وح، �ر - 14

  .42، ص 2001الطبعة الثانیة، سور� 
ٕا�راهمي محمود، صدع النص وارحتاالت املعىن، مركز إالمناء احلضاري،  - 15

  . 55، ص 2000الطبعة أ�وىل �لب 

16 - www. Nisaba.net/3y 
studies3/hyper.htm 

، مؤسسة دمحم )التارخي الرسي لمكوش(دمحم س�نا��، ظالل العاشق -17
 2016 �لتصممي وال�رش �لیكرتوين، س�نا��

  .40ٕامرب�و ٕا�كو، أ��ر املف�وح، ص  -18
  :املراجع

ٕا�راهمي محمود، صدع النص وارحتاالت املعىن، مركز إالمناء احلضاري،  -
  .2000الطبعة أ�وىل �لب 

عبد الرحامن بو�يل، دار احلوار، الطبعة : ٔ�مربطو ٕا�كو، الرث املف�وح، �ر -
 2001سور� الثانیة، 

عبد النور ٕادر�س، الثقافة الرمقیة من جتلیات الفجوة الرمقیة ٕاىل ا�ٔدبیة  -
  .2005إاللكرتونیة، دفا�ر �خ�الف، الطبعة ا�ٔوىل، املغرب 

فاطمة الرب�يك، مد�ل ٕاىل أ�دب التفا�يل، املركز الثقايف العريب، الطبعة  -
  . ،2006أ�وىل، املغر�ن 
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عبد الوهاب �لوب، ا�لس أ��ىل : القراءة، �ر فولف�اجن ٕا�رس، فعل -
  .2000، )د ب(�لثقافة 

كامل بوم�ري، : مارك جمينزي، امجلالیة املعارصة، �جتاهات والرها�ت، �ر -
  .2012دار ا�ٓمان، الطبعة أ�وىل، املغرب 
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   :امللخص

�لشاعر یوسف اخلطیب، من " هذي املالیني"هتدف هذه ا�راسة ٕاىل الكشف عن جاملیات البناء أ�سلويب يف قصیدة     
ق عهنا من تفریعات �ین�  املس�توى الصويت، واملس�توى ا�اليل، واملس�توى الرت�یيب، وما: �الل مس�تو�ت الت�لیل أ�سلويب، ويه

  .ٔ�سلوبیة
 ٕان يف أ�سلوبیة �شفا عن مالمح ا�متزي  يف �ر�یب ا�وال واملدلوالت،  وصوال ٕاىل إالحلاح �ىل ذهن املتلقي ل�س�تك�ه ا�الالت الاكم�ة

ٍن شعري � مالمح فارقة �شد� املتلقي من �ة، وتصدمه من �ة  �سهم مضن م�ظومة �سق�ة يف �شك�ل لبنات النص وتضا�ا يف  مكّوِ
  .وتعالقات نصیة ا�ز��ات ٔ�خرى مبا فهيا من
  ، التكرارأ�سلوبیة، التناص، یوسف اخلطیب، ��ز�ح :لكامت مف�اح�ة

    
Abstract : 
This study aims at accentuating the asthetic aspect embodied in the stylistic construction of 
the poem labelled as"These Millions", constructed by the poet Yosuf Al-khatib. The method 
adopted in doing so is by utilizing the varied levels of stylistic analysis and this includes 
accoustic, semantuc  and structueal levels, in addition to what might appear as a stylistic 
variation observed  to occur between such levels. 
In  stylistic manifestations  there are of excellence in the composition of signifier and 
significance, to the insistence on the mind of the recipient for the inherent connotations 
within the poitic of coordination contribute to the formation of the blocks of text and their 
integration into a poetic component has a distinguishing features that attract the recipient , 
including the shifts and textual interactions. 

Keywords: stylistic, textual, Youssef Khatib, deviation,. repetition. 
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�لشاعر یوسف اخلطیب ) هذي املالیني(�متزي قصیدة 
بنربة قویة مفعمة �س�تلهام الواقع يف س�نوات الس�تني من القرن 
العرش�ن املايض يف ضوء التارخي العريب القدمي، ويه مبثابة رص�ة 

قدمية �دیدة، �اكد یرتدد صداها م�ذ كتا�هتا حىت ا�ٓن مبا حتم� 
ٕان� القصیدة   .لعريب املفكك املهزوممن ٔ�مل ی��اىم يف �ربة الواقع ا

اس�رشاف ورؤیة اكشفة، رمغ خطاب�هتا املنربیة العالیة، اليت ال تعد� 
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م�لبة فهيا، بل ميكن ٔ�ن �س�ت�لص املتلقي مهنا مالمح ٔ�سلوبیة 
  .ممتزية

�اول الشاعر �اللها اس�هناض اهلمم �س�ت�الب مالمح العزة  
الريموك، مرورا بف�ح أ�ندلس والكرامة يف �رخي أ�مة م�ذ معركة 

 - اليت تدور �ىل أ�لس�نة واحلاك�ت –وحاكیة طارق �ن ز�د 
�ني ٔ�حرق السفن، وف�ح معوریة، ومالمح النخوة والن�دة يف 

  .أ�مة �ني اكن لها رایة مو�دة
هذه القصیدة مل حتظ ��رس والت�لیل؛ بل مل تقع بني یدي 

اخلطیب، �ال   الباحث دراسة ٔ�سلوبیة �شمل شعر  یوسف
رسا� ماجس�تري قدمت ونوقشت يف �امعة أ�زهر بغزة �ام 

التناص يف شعر یوسف اخلطیب دراسة وصف�ة (،  بعنوان 2015
وقد اعمتد الباحث مهن�ا وصف�ا حتلیلیا ومل یقارب  1)حتلیلیة

النصوص من الناح�ة أ�سلوبیة،  وفهيا  �د� القصیدة من �ب 
ف�ح معوریة ٔ�يب متام، وتناولها  يف ٕاطار املعارضة الشعریة لقصیدة 

�� متزيت ا�راسة احلالیة �ملهنج . املهنج ا�ي �دده لنفسه سلفا
  .أ�سلويب يف املقاربة والت�لیل

  :سرية الشاعر/ ٔ�والً 
و� یوسف اخلطیب يف قریة دورا من ٔ�عامل قضاء 

م، ويف مدرس�هتا �بتدائیة تلقى 1931اخللیل يف فلسطني س�نة 
دراس�ته يف املر�� أ�وىل، وواصل دراس�ته �لمر�� الثانویة يف 
مدرسة اخللیل الثانویة، ووقعت الاكرثة يف غضون ذ�، 
فاضطرته �لزنوح ٕاىل دمشق، ح�ث واصل دراس�ته العالیة يف 

  .م1955لكیة احلقوق جبامعهتا وخترج س�نة 
وقد اجته یوسف ٕاىل العمل يف م�اد�ن إالذا�ة 

ٔ�ثناء دراس�ته �لكیة احلقوق، وبعد ختر�ه  معل والص�افة، فعمل 
يف ٕاذا�ة دمشق والر�ض والقاهرة والكویت، ويف خ�ام مسريته 
إالذاعیة معل مد�را �اما لٕالذا�ة والتلفزیون يف سوریة �ام 

م، وشغل  ملدة م�صب أ�مني العام الحتاد الك�اب  1965 -1964
ن الصحف والصحف�ني الفلسطین�ني  واشرتك يف حتر�ر �دد م

وا�الت العربیة، ؤ��ش�ٔ يف دمشق دارًا �لطبا�ة سامها دار 
  .فلسطني �لت�ٔلیف والرتمجة وال�رش

یعد یوسف اخلطیب من الشعراء ا��ن صنعهتم امل�ٔساة 
ا�ام�ة اليت ٔ�صابت الشعب الفلسطیين �ىل ٕا�ر النك�ة وضیاع 

م، ٕاذ اكن معره �ني ذاك س�بعة عرش �امًا، 1948فلسطني �ام 
برصت عیناه ٔ�شالء شعبه املمزقة يف ا�روب، ووعى فؤاده ما ف�ٔ 

اكبده ٔ�بناء وطنه من ٔ�هوال، وقد جرف�ه الاكرثة فمين جرفت من 
الشعراء والك�اب من ٔ�بناهئا، واضطرته �لزنوح عن وطنه ٕاىل 

  .دمشق الف��اء

، 1950، �ام "العیون الظامء �لنور"ٔ�صدر دیوانه أ�ول 
م، ؤ�صدر دیوانه الثالث 1958س�نة  "�ائدون"ودیوانه الثاين 

م �راسة تضم 1965م، مث ٔ�صدر س�نة 1964س�نة " وا�ة اجلحمي"
واليت حنن بصدد دراس�هتا ٔ�سلوبیًا، " ٔ�اكد ٔ�ومن"قصیدتني أ�وىل 

م دیواً� مسعیًا 1983، مث ٔ�صدر س�نة "ما شع� البعث"وأ�خرى 
رٔ�یت هللا "م دیوانیه 1988، مث ٔ�صدر س�نة "جمنون فلسطني"

، وقد ٔ�صدر مع� "�لّشام ٔ�هيل والهوى بغداد"و " يف غزة
صدرت ٔ�عام�  )2( .م1964" عنارص هّدامة"القصيص الوح�د 

الاكم� عن دار فلسطني �لثقافة وإال�الم يف دمشق، �لتعاون مع 
  .م�2011حتاد العام �لك�اب وأ�د�ء الفلسطینني يف رام هللا �ام 

كام مسى نفسه جمنون  ر�ل شاعر فلسطني و�اشقها  ٔ�و
م، ولكن 16/6/2011فلسطني یوسف اخلطیب یوم امخل�س 

شعره بقي شاهدا �ىل مسرية �اف� �لعطاء أ�ديب، شاهدة �ىل 
  .مرا�ل خمتلفة مرت هبا القضیة الفلسطی��ة

  :الفكرة العامة �لقصیدة/ �نیًا 
من القصائد اليت متزي فهيا " هذي املالیني"تعد� قصیدة   

یوسف اخلطیب ٕ�ظهار موقفه النقدي اجلريء، ا�ي  الشاعر
: �سعى من �ال� ٕاىل اس�هناض أ�مة العربیة، مقارً� بني عهد�ن

املايض ا�ي ا�سم ��هنوض والشموخ و�نتصارات العسكریة 
�ىل ید قادة عظام، واحلارض ا�ي ٔ�صاب أ�مة ف�ه الضعف 

هذي املالیني : "وا�ل وا�متزق واخلضوع �لق�ود أ�ج�بیة، وقو�
  .شاهد �ىل ذ�" ل�ست ٔ�مة العرب

  الب��ة أ�سلوبیة يف القصیدة  
�ر�كز هذه املقاربة النقدیة �ىل مهنجیة ا�راسة 
أ�سلوبیة اليت س�متحور حول ثالثة مس�تو�ت يه الصويت 

  :والرت�یيب وا�اليل �ىل النحو التايل
  املس�توى الصويت/ املبحث أ�ول 

سلوبیة الصوتیة مد�ال  قوميا ؤ�ساسا تعد ا�راسة ا�ٔ   
م�ینا يف بناء هیلكیة القصیدة؛ مبا ت���ه من اس�تك�اه عنارص 
أ�سلوب وحتدید �القاته ا�ا�لیة اليت م�حته مستا �اصا ممزيا، 
: وقد �ٓ�رت ا�راسة احلالیة  تقس�مي املس�توى الصويت ٕاىل  منطني

 الب�ت ٔ�و ا�منط إالیقاعي الثابت ا�ي ی�سم ب��ات موقعي يف
امجل�، وا�منط إالیقاعي املتغري ا�ي ال مي� ثباً� موقعیًا يف الب�ت 

  .ٔ�و امجل�
  ا�ٔمناط إالیقاعیة الثابتة/ ٔ�والً 

 من ت��ع اليت العاطف�ة لالهزتازات جتس��ً  الوزن یعد: الوزن - 1
 يف ميكن ال �ا السامع؛ ان��اه شد يف قو�ً  وم�رياً  الشاعر، خ�ال

 .والشعر الوزن بني الفصل العربیة القصیدة
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 البحر، ٕاىل وصوالً  العرويض التقطیع �الل من الوزن و�متثل
  :الشاعر یقول
ةَ  لَ�َْسْت  املََالِینيُ  َهِذي   َجعَِب  وِمنْ  َشكٍ  منْ  ��وِمنُ  ��َاكدُ    3الَعَرِب  ��م�
 - / -ب  - / -ب  - -     -ب ب/ -ب  - - /  -ب ب/   -ب-ب
  -ب ب/ -ب  -

َتْفِعلُن فَِعلُن تَْفِعلُن فَاِ�لُن ُمس�ْ تًَفِعلُن فَِعلُن  ُمس�ْ   ُم�َْفِعلُن فَِعلُن ُمس�ْ
بىن الشاعر قصیدته �ىل وزن البحر ال�س�یط يف   

صورته التامة أ�وىل خمبونة العروض والرضب، كام تبني من 
جرس أ�بیات وتقطیعها، ، وال�س�یط من البحور املر�بة ا�ل�� 

قوته من حبر الطویل فهام ی�متیان �ا�رة وا�دة يه  �اكدیقرتب يف
ا�تلف، وهناك توافق �بري بني الغرض ا�ي �اءت من ٔ��� 
القصیدة والبحر ا�ي نظمت �لیه؛ ٔ�ن البحر ال�س�یط ميت� قوة 
يف اجلرس ت��اسب مع طبیعة الرص�ة ا�ل�� اليت تتضمهنا 

ن معاين العنف شدید الصالح�ة �لتعبري ع"فال�س�یط . القصیدة
  4"والتعبري عن معاين الرقة

وهذا یعكس احلا� النفس�یة �لشاعر؛ ٕاذ متكن من بلورة        
مشاعره املوارة، وعواطفه اجلیاشة، وانفعاالته جتاه أ�مة املت�اذ� 
يف �سق ٕایقاعي جمل�ل، ال س�� ؤ�ن لرنة إالیقاع امل�سارع يف 

  .  �ث القوة والهدوءالقصیدة �القة �لعاطفة وطبیعهتا من ح 
 الثابت، إالیقاعي ا�منط يف الثانیة الركزية القاف�ة تعد: القاف�ة - 2

 يف ا�ات حركة عن یعرب وٕاحيائیاً  داللیاً  بعداً  القصیدة متنح فه�ي
 من حرف �ٓخر بني ما" اخللیل عند والقاف�ة الشعري، النص
 ،)5("السا�ن ق�ل ا�ي املتحرك مع یلیه سا�ن ٔ�ول ٕاىل الب�ت

 ثالث فهيا یتعاقب اليت املرتا�بة املطلقة القاف�ة نوع من وقد�اءت
 یظهر كام القاف�ة �كون هذا و�ىل وم�حرك، سا�ن بعد م�حراكت

 يف القاف�ة �كون وقد ،)o///o/ تلعرب: (يف سلفاً  التقطیع يف
 روهيا و�ٔن خصوصا وخصبه اجلرس بقوة متزيت �� .وا�دة لكمة
  .املكسورة الباء اكن

 ولعل القصیدة، يف العرويض �لبناء �رتبط �اصة سامت و�لقاف�ة
  :السامت ت� ٔ��رز

 فه�ي روهيا؛ يف الباء حرف �ىل القصیدة بن�ت: الروي حرف  -  �ٔ 
 ميتاز الباء حرف ٕان ٕاذ ٕاحيائیة؛ طبیعیة القصیدة مينح وهذا �ئیة،
 وانفرا�ام انطباقهام بعد الشف�ني من خيرج ح�ث و�نف�ار �جلهر

 مع ی�ىه النفس يف احنباس وف�ه قویة، واحضة بقلق� مصحو�
 �ىل  الشاعر حرص ما وهو الشاعر، مك�و�ت يف ا��الم احنباس

 من غرضه مع وم�المئاً  مؤ�راً  الشعري خطابه �كون ليك ٕا�رازه
 .القصیدة

 �نف�اري الباء صوت �ىل الشاعر اعمتد : الروي حركة   -  ب
 مطلقة قاف�ته الشاعر وجعل رو�، لیكون �لكرس احملرك  ا�هور

 الروي وجميء وأ�مل، احلزن �سودها �االت عن لیعرب مكسورة؛
 لنربة املصاحب والتوجع ��كسار �س�یطرة یو� مكسوراً 

 �يش قلق� مع املكسور الصوت ام�داد لرنني املصاح�ة التوجع
 ووضو�ا قوة الصوت وقدزاد واحلزن، �ضطراب من حبا�

 صوت يف �جلهر مصحو� صفاته يف و�نف�ار اجلهر اج�ع
 یقول  وخصبا، ووضو�ا قوة زاداه ممزيان ف�ه ف�ضام�  حركته
 :الشاعر

ِيت   ��ِس  ُمشُوخَ  �َ  ����م� كَِب؟ أ�قْدامِ  ِيف  َر��َسكِ  �َل�  َمنْ    ُم�لََعةً  الر�   والر�
لَ�ْت  قَاِح�لَ�ةٌ  ا��ْرَح�امُ  ��مِ  ��نْتِ  ����نْتِ    6لَــهَ�ِب؟ ��بَ�ا َذرٍ  ��ِبـــي َعنْ  َوبُّدِ

 النص فضاء تف�ح دال� � املطلقة القاف�ة الشاعر اس�ت�دام ٕان
 الرسا� انتاج معلیة �ىل املهمين وأ��ر النفيس؛ العمق مسا�ة �ىل

 جواً  النص ومينح العربیة، أ�مة غف� �س�مترار یو� ٕاذ الشعریة،
ي تضافر �الل من �لخطاب التداولیة الوظیفة مع م�سجامً   ُعْنُرصَ
 هنایة يف التعبريیة ا�وال تالف�ف يف ا�زتن واملعىن املمتدّ  الصوت

  .ب�ت لك
  :ا�منط إالیقاعي املتغري/ �نیًا 

 املعىن یؤكد ٕاذ النص؛ بناء يف م�ني ر�ن  التكرار: التكرار - 1
 وز�دة املوس�یقي، الرتدید  عن فضالً  الشاعر �لیه ٔ�حل ا�ي
 والتكرار القصیدة، ٔ�بیات مضن النصیة املسا�ات يف إالیقاع در�ة

 .لفظیاً  ٔ�و حرف�اً  �كون قد
 :ومن ٔ�م�لته: التكرار احلريف  -  �ٔ 

َذا اِ��نَ  َمــنِ 
�
��ْت  ا �َدِت  َ�فَا،    ِلـــــنَاِزل�َةٍ  ��ن   7َ�لَِب  يف ا��ْصَداءُ  �ََهن

 وهو الشعري، الب�ت يف مرات ست النون حرف �كرر فقد
 احلنك �ار من حياذیه ما مع ا�لسان طرف من خيرج حرف

 حرف ٔ�یضاً  وهو اخل�شوم، من غنة خرو�ه ویصاحب أ��ىل،
 اليت �ح�اك�یة أ�صوات من و�متزيب�ٔنه م�ف�ح، مس�تفل جمهور
 نََفُس  ا�ز�ح لوال �نف�اریة، أ�صوات من وضو�ا قوة يف تقرتب

وت  هذا �كرر الشاعر انفك وما  من أ�نف، من قلیال الص�
 اليت أ�مل وخ�بة وا�لو�ة أ�ىس مقدار عن لیكشف احلرف

  :ٔ�یضاً  أ�م�� ومن ٔ�صابته،
�َما ن   ُمْرتَقَِب  َمهْدَ  َهــــــز�ْت " َ�ِلميَةُ " َوَال     " �ِٓم�َةٌ " الُیْمتِ  يف تَِ�ْ  لَمْ  َ��
�َما ن َمنُ  َ�� قَةً   ا���َْىل  الص�   َوالن�ُصِب  ا��ْزَالمِ  ُزْمَرةِ      يف َعْینَاهَ      ُمَ�ّدِ
ْیلَمةٍ  َوَمكْ    8الكَِذِب  ِشــْر�َةَ  دیناً  ال���اَس  و�َمل�َ      َوارِقُهُ َخـ َمع�ْت  ُمس�َ
 واملمي السابقة، أ�بیات يف مرة عرشة مثاين املمي حرف �كرر فقد 

 مع السفىل الشفة �طن مع العلیا الشفة �طن من خيرج حرف
 ومما م�وسط، جمهور حرف ٔ�یضاً  وهو خمر�ه، يف اخل�شوم ٕارشاك

 یتفق وا�ي الروي يف الباء وجود داللیاً  ٕایقاعیاً  جرساً  أ�بیات زاد
 فهذا ٔ�كرب؛ الباء عند التصادم وقوة الشفة، من ا�رج يف املمي مع
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 قلت اليت الصام�ة أ�صوات البیاين والرمس اجلدول
 النحو �ىل صو� عرش ٔ��د ويه مخسني عن
 والزاي) مرة 29( وا�ال) مرة 26( واخلاء) مرة
 12( والضاد) مرة 25( والصاد) مرة 34( والشني

 والاكف) مرة 28( والغني) مرتني( والظاء) مرة
 ا��ساب عند الصوتیة ا�مو�ات مضن وس�تحس�هبا

 من و�نف�اري و�ح�اكيك واملهموس، ا�هور
 أ�صوات اس�ت�دام مرات �دد یبني التايل 
مرة مخسني من ٔ�كرث 

  ي  و  ه  ن  م  
283  198  233  87  116  83  

  ال�س�بة املئویة
%  
%  
100%  

  

  اعتبار �ىل اهلمزة مع  1647 ا�هورة أ�صوات
 فقد املهموسة أ�صوات ٔ�ما ،%75 و�س�هتا  

 نربة يف وقوته الصوت �لو س�ب یوحض وهذا

 :التايل النحو
 أ�صوات مضّ  مرا�اة ومع 952) معر لن( محمو�ة
 ،1653 �نف�اریة أ�صوات مجموع یصبح. النطق

 ا�موع اكن ��.  اح�اكك ٔ�و �نف�ار توصف

خضر حممد  أبو جحجوح. د                               للشاعر يوسف اخلطيب" هذي املاليني

01 اد 04ا   04ا            درات ة                                                    

 ا ة اا دوا ت اراا . اا 

 جيب وما الواقع بني م��ٔرحجة قلقة نفس

 ا�راسة ٔ�حصت الصويت، التكرار 
 �ىل موز�ة القصیدة يف ا�لغویة أ�صوات
 مع واجلهر، واهلمس و�ح�اكك، 

 يف ا�رها وبیان �كررت اليت الصوتیة
  
 القصیدة ٔ�صوات من صوت للك العام
 �س�ت�ين وسوف) 2702( واثنني 

اجلدول من ا�راسة
عن اس�ت�دا�ا مرات
مرة 12(الثاء:  التايل

والشني)  مرة 21(
مرة 24( والطاء)  مرة

وس�تحس�هبا ،)مرة 47(
ا�هور بني الفروق

 واجلدول أ�صوات،
 املس�ت�دمة

  ل  ق  ف  ع  س  ر  د  ح
58  76  138  63  100  81  56  283

  واملهموسة ا�هور ا�ٔصوات اس�ت�دام �س�بة یبني) 1( رمق
ال�س�بة املئویة  مرات �س�ت�دام  الصوت
%75  2031  ا�هور

%25  671  املهموس
100  2702  ا�موع
  

أ�صوات اس�ت�دام مرات �دد فٕان) 1( رمق البیاين والرمس)  1( اجلدول،رمق
  2031 �ددها ف�صبح الصائتة أ�صوات ٕا�هيا یضاف ، �لمجهور

وهذا ،%25 ب�س�بة مرة، وس�بعني وٕا�دى س��ئة) 671( اس�ت�دا�ا
  .�رددها يف ؤ�قوى ٔ�وحض ا�هورة أ�صوات
النحو �ىل مهنا لكٍّ  �س�بة یبني اجلدول فهذا و�ح�اكك �نف�ار ح�ث

محمو�ة) املتوسطة( الس�یا� أ�صوات)  701) (ض تطبق ٔ��دك( �نف�اریة
النطق طريف انطباق ح�ث من مهنا لقرهبا �نف�اریة أ�صوات مع الس�یا�

توصف ال ٔ�هنا التصنیف من الصائته أ�صوات اس��عاد مع. 665 �ح�اك�یة
    

  و�ح�اك�یة �نف�اریة ا�ٔصوات من لك اس�ت�دام

٧٥%

٢٥%

ااألصوات المھموسةااألصوات المجھورة

نسبة استخدام كل من األصوات المجھورة 
والمھموسة 

هذي املاليني"البنية األسلوبية يف قصيدة 

                                                     ة تدرا

 ا ة اا دوا ت اراا 

 

نفس من خرج الصويت التكرار
  .�لیه �كون ٔ�ن

 ٔ�سلوبیة توضیح من و�لمزید
أ�صوات �كرار مجموع احلالیة
 �نف�ار من ا�تلفة، صفاهتا
الصوتیة ا�مو�ات ٔ��رز �ىل الرتكزي
  .ومتیزيه ال�سق ٔ�سلوبیة تفعیل
العام التكرار مرات یبني �دول

 وس�بعامئة ٔ�لفني بلغت اليت
  
  ج  ت  ب  �ٔ 

113  158  158  57  
رمق �دول

الصوت
ا�هور

املهموس
ا�موع

  )1(رمس بیاين رمق 

  
اجلدول،رمق من یتضح كام
�لمجهور ٔ�قرب  اهلمزة ٔ�ن

اس�ت�دا�ا مرات بلغت
أ�صوات ٔ�ن القصیدة،

ح�ث من أ�صوات ٔ�ما
�نف�اریة أ�صوات
الس�یا� ٔ�و املتوسطة

�ح�اك�یة  أ�صوات ٔ�ما
  2318 هو هنا العام

  )2( رمق �دول
اس�ت�دام �س�بة یبني

٠%

٢٠%

٤٠%

٦٠%

٨٠%

ااألصوات المجھورة

نسبة استخدام كل من األصوات المجھورة 
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71%  
29%  

100%  

  

 �مككن سابقا تبني كام ا�هورة أ�صوات �س�بة
 .أ�سلوبیة وخطاب�هتا القصیدة يف

  :ومن ٔ�م�لته: التكرار ا�لفظي
 �دید، من الوالدة ف�عين الثانیة ا�لفظة ؤ�ما

  .أ�مة حاكم من 
  :ٔ�یضاً  ا�لفظي التكرار

لَ�ْت        قَاِح�لَ�ةٌ  ا��ْرَح�امُ  ��مِ    ��ِبـــي َعنْ  َوبُّدِ

 ٔ�م�ه به �اطب ا�ي" ٔ�نت" ا�اطب مضري
 الشاعر ف�ٔن داللیًا، بعداً  القصیدة التكرار هذا
 ب�ٔسلوب ٔ�ميت؟ ٔ�نت هل ٔ�ميت؟ ٔ�صابك ا�ي

 �كون ٔ�ن ونف�ه ٔ�م�ه، �ال من الشاعر تعجب
 والتعجب و�س�هت�ان أ�مل معق �ىل ا�ال�

 :ومهنا: التجمعات الصوتیة
 الرضب تفعی� مع العروض تفعی� تتوافق ٔ�ن
 شعر لك ٔ�ن وا�مل: "احلسن ٔ�بو ویعرفه النقصان،
 ویظهر )12("لفظه و�ىل الرضب زنة �ىل ف�ه العروض

 :القصیدة من أ�ول

ةَ  لَ�َْسْت  املََالِینيُ  َهِذي    َجعَِب  وِمنْ    13الَعَرِب  ��م�
َتًفِعلُن   فَِعلُن      ُم�َْفِعلُن   فَِعلُن                                ُمس�ْ

َتْفِعلُن   فَِعلُن َتْفِعلُن   فَاِ�لُن   ُمس�ْ   ُمس�ْ
ِب ( العروض تفعی�  الرضب تفعی� مع) َجعَ

 ز�اف ٔ�صاهبا ح�ث ،)فَِعلُنْ ( وزن �ىل مبجیهئا
 أ�صلیة التفعی� ٔ�ن مبعىن الثاين، السا�ن حبذف

نسبة استخدام كل من األصوات االنفجاریة واالحتكاكیة

خضر حممد  أبو جحجوح. د                               للشاعر يوسف اخلطيب" هذي املاليني

01 اد 04ا   04ا            درات ة                                                    

 ا ة اا دوا ت اراا . اا 

71  1653  �نف�اریة
29  665  �ح�اك�یة

100  2318  ا�موع
 

 قوة ٔ�ن) 2( رمق البیاين والرمس) 2
 �نف�اریة أ�صوات اس�ت�دام �س�بة
 �ح�اك�یة، أ�صوات مع مقارنة �دا

�س�بة ارتفاع ومبرا�اة
يف النربة �دة تفسري

التكرار ا�لفظي  -  ب
 الشعري �لب�ت �امتةً  مفرداٍت  القاف�ة

 ویظهر إالیطاء، عیب عن خرج 
 احلجب،( ٔ�ما مرات، مثاين �كررت
 الشهب، اخلرب، الغضب، الطنب،

 ٔ�ن مبعىن مرتني، �ىل مهنن لفظة لك
  .القاف�ة يف لفظاً  عرش ٔ��د محلت القصیدة
  :ٔ�یضاً  ا�لفظي
ةَ  لَ�َْسْت  املََالِینيُ  َهِذي      9الَعَرِب  ��م�

 ست قصیدته به بد�ٔ  ا�ي الب�ت
 يف یضع عهنا التعبري �رید فكرة لك
 إالیقاع نربات بني �لتنقل الزمة 
 ٕاىل یعید ٔ�ن �رید الشاعر ؤ�ن�  
 االتصال لیبقى واخرى، ف�نة بني �لیه
 أ�مة ضیاع ت�ٔ�ید ٕاىل ٕاضافة  واملس�تق�ل،
 هذا حيم� ملا ا�اليل والبعد املوس�یقي

:  
ْبحِ  ُشْعَ�َ   ي الص�   10احلُُجِب  َ�اَ�ِ  ُرّدِ
اً  القصیدة، يف مرتني الب�ت  لفظة ُمغّريِ

 الب�ت �رر عندما" البعث" بلفظة
 من الشاعر �ریدها اليت التغري �ا� 
 هبا قاصداً  �لت�دد، یو� ا�ي 

ؤ�ما العربیة، الشعوب
 املت�اذلني هبا قاصداً 

التكرار ٔ�م�� ومن
 ��نِْت  ����نِْت      

  11لَــهَ�ِب؟ ��بَ�ا َذرٍ 
مضري الشاعر �رر
هذا م�ح وقد العربیة،

ا�ي ما القول ٔ�راد
تعجب ٔ�ظهر اس�تفهايم

ا�ال� وتنف�ح. ٔ�م�ه هذه
  .احلال سوء من
التجمعات الصوتیة - 2
ٔ�ن وهو: الترصیع  -  �ٔ 

النقصان، ٔ�و �لز�دة
العروض فٕان مرصع

أ�ول الب�ت يف الترصیع

وِمنْ  َشكٍ  منْ  ��وِمنُ  ��َاكدُ 
                            

َتْفِعلُن   فَِعلُن َتْفِعلُن   فَاِ�لُن   ُمس�ْ ُمس�ْ
تفعی� توافقت فقد

مبجیهئا نقصاً  )َعَرِب (
حبذف اخلنب �سمى مفرد

٧١%

٢٩%

االحتكاكیةاالنفجاریة

نسبة استخدام كل من األصوات االنفجاریة واالحتكاكیة

هذي املاليني"البنية األسلوبية يف قصيدة 

                                                     ة تدرا

 ا ة اا دوا ت اراا 

 

�نف�اریة
�ح�اك�یة

ا�موع
 )2(رمس بیاين رمق 

  
2( رمق اجلدول من �س�ت�لص

�س�بة ارتفاع من �جتة القصیدة
�دا مرتفعة �س�بة شلكت اليت

القاف�ة يف الشاعر اس�ت�دم
 لك�ه القصیدة، يف �كررت
�كررت) العرب: (اكلتايل التكرار
الطنب، ا�هب، النقب، الك�ب،
لك �كرار فاكن) القضب ا�لهب،

القصیدة من ب��اً  وعرش�ن مثانیة
ا�لفظي التكرار ٔ�م�� ومن

  َجعَِب  وِمنْ  َشكٍ  منْ  ��وِمنُ  ��َاكدُ 
الب�ت هذا الشاعر �رر فقد

لك مع الشاعر ف�ٔصبح مرات،
 بوصفه الب�ت، هذا مقدمهتا

 التواصيل، أ�داء ومس�تو�ت
�لیه ویلح به بد�ٔ  ما املتلقي ذهن

واملس�تق�ل، املرسل بني مس�مترا
املوس�یقي اجلرس وٕا�رة العربیة،
  .الب�ت

:ومن ٔ�م�� التكرار ا�لفظي ٔ�یضاً 
 �َ   َ�رِقَةٌ  ا�ل�یلِ  ُجسُوَف  �َُشق�  لَْوَال 

الب�ت هذا الشاعر �رر
بلفظة الثاين الشطر يف" الصبح"

 ف�عين أ�وىل ا�لفظة ٔ�ما �نیة،
 الصباح ٕاىل والظالم ا�لیل

٠%

٢٠%

٤٠%

٦٠%

٨٠%

نسبة استخدام كل من األصوات االنفجاریة واالحتكاكیة
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 ا ة اا دوا ت اراا . اا 

 

 تفعی� مع العروض تفعی� وتوافقت ،)فَاِ�لُنْ ( وزن �ىل اكنت
 إالیقاعیة املوس�یق�ة داللته � وهذا الروي، حرف يف ٔ�یضاً  الرضب

  .غرضها �ىل والتعرف القصیدة لسامع الشوق من جو �لق يف
 ا�لفظني ٔ��د ُجيعل ٔ�ن الشعر يف وهو: "الصدر �ىل العجز رد    -  ب

 يف وا�ٓخر الب�ت، �ٓخر يف امللحقني ٔ�و املت�ا�سني ٔ�و املكرر�ن
  وهو 14"الثاين صدر ٔ�و �ٓخره ٔ�و حشوه ٔ�و أ�ول املرصاع صدر

 سامه ا�ي وهو" العرب، بال�ة يف ا�لفظیة احملس�نات من
مه وقد التصد�ر، املت�ٔخرون  ما أ�ول ٔ�قسام ثالثة  املعزت ا�ن قس�

 وافق ما والثاين..صدره يف لكمة �ٓخر الب�ت يف لكمة �ٓخر وافق
 لكمة �ٓخر وافق ما والثالث.. م�ه لكمة ٔ�ول الب�ت من لكمة �ٓخر
 القصیدة يف ویظهر ، 15"اكن موضع ٔ�ي يف لكامته بعض الب�ت من
 :الشاعر قول يف

یجُ    16ِيب  فَ�َْقُعدُ  َحْوِيل  ا��َىس  ویَْعَرتِیِين    َ�اِمَ�ةً  الت�اِرخيِ  ِذْكرُ  ِيب  َهتِ
 ٔ��د �كون ،)يب( وا�رور اجلار من امجل� ش�به �رر فقد
 ویُذ�ر أ�ول، الرصاع حشو يف وا�ٓخر الب�ت، �ٓخر يف ا�لفظني

  :قو� ٔ�یضاً  وم�ه م��ا�سان، ا�لفظني ٔ�ن
  17َعتَِيب  ُسدى لَْوِمي وُسدى ُجْرِ�َا يف  َوتَْذُكُرِين  ُجْرِ�  ِيف  َوْهَرانَ  �َاتَ�ُْت 

 ٔ��د جبعل نفسه، �ش�تقاق حيمالن ا���ن ا�لفظني �رر فقد
  .أ�ول املرصاع صدر يف وا�ٓخر الب�ت، �ٓخر يف ا�لفظني

ن هذا ٔ�ن ویُذ�ر  یقول، ما به لیؤكد الشاعر به ی�ٔيت املُحّسِ
 و�ُسمى الغرض، ٕاىل مشدوداً  القارئ جيعل ويك فكرته، ویدمع
  ".التصد�ر" بـ ٔ�یضاً 

  :املس�توى ا�اليل/ املبحث الثاين 
اك�شاف ٔ�رسار �ر�كز حتلیل املس�توى ا�اليل �ىل 

ا�لغة ودالالهتا، واليت �شلك ٔ�داة اتصال اج�عي ب�ٔسلوب یصل 
، هذا أ�سلوب )ا�ال واملدلول(املرِسل �ملس�تقِ�ل يف ٕاطار 

حياول الشاعر ٔ�ن ی��ق�ه بدقة؛ يك �متزي عن �ريه ب�ٔسلوب �اص، 
و�شد املتلقي ٕاىل دا�رة احلا� الشعوریة املهمينة �ىل القصیدة، 

تلقي بوصفه مس�تق�ال يف ٔ�جواهئا م��ٔمال ممتعنا يف ف�ع�ش امل 
دالالهتا، وبذ� تتاكمل معلیة التواصل والتوصیل بني ا�وا�ر 

  .الثالثة املرسل واملس�تق�ل والرسا�
ٕان� الشاعر هيدف ٕاىل ٕاهبار املتلقي وشده : ��ز�ح البیاين/ ٔ�والً 

وما  لقصیدته، مس�تعمًال �ددًا من الوسائل يف حتق�ق �ایته،
��ز�ح ٕاال وس�ی� من هذه الوسائل، بل هو ٔ�شهرها ؤ�مهها، 

�كون خرقًا �لقوا�د " وبوتقهتا اليت تنصهر ف�ه، ٕاذ �رى ریفاتري 
ح�نًا، وجلوًءا ٕاىل ما ندر ح�نًا �ٓخر، ف�ٔما يف �الته أ�وىل، فهو من 
مشموالت �مل البال�ة، ف�ق�يض ٕاًذا تق�ميًا �الع�د �ىل ٔ�حاكٍم 

ة، ؤ�ما يف صورته الثانیة، فالبحث ف�ه من مق�ضیات معیاری
  .)18("ا�لسانیات �امة، وأ�سلوبیة �اصة

لقد حشد الشاعر يف قصیدته ٔ�لواً� خمتلفة من 
��ز��ات، تنوعت ما بني اس�تعارة و�ش��ه وجماز وكنایة، وميكن 
ٔ�ن �لمتلقي ٔ�ن �كشف عن  فضاء دالالت الشاعر ؤ��اس�سه يف 

  :ایة القصیدة، ح�ث یقولالقصیدة م�ذ بد
ةَ  لَ�َْسْت  املََالِینيُ  َهِذي  َجعَِب  وِمنْ  َشكٍ  منْ  ��وِمنُ  ��َاكدُ    19الَعَرِب  ��م�

نقُد الشاعر �اَل ٔ�م�ه  مبثابة رص�ة تتضمن حمك یصدم 
املتلقي بطبیعة الن���ة اليت تضمنهتا رسا� الشاعر،مبا فهيا من 

بني �شظیات شّكٍ صادم، ضیاع أ�مة ومتزقها،  وأ�مل املفقود 
ا�ي  –) ٔ�اكد(واس�تغراق يف دهشة مر�رة، فٕان اس�ت�دامه الفعل 

یف�ح الفضاء واحضا �لیا �ىل هذه الشكوك، وكام  –یف�د الشك 
یبدو فٕان الوعي هنا یتد�ل بقوة لك�ح جامح الغلیان العاطفي 
�لشاعر، فال تصل شكوكه جبامهري شعبه ومه جزء من مكو�ت 

د ضیاع أ�مل بصحوهتا وقدرهتا �ىل �نبعاث أ�مة، ٕاىل �
فهو �اقد أ�مل �ىل مقاومة الشعب الفلسطیين املنكوب، . جمدداً 

وسط  �ا� التدهور القويم، واكن ��ز�ح هنا مب�الفة املتوقع 
من قوة إالميان، ح�ث �س�تدرج املتلقي ٕاىل ٔ�نه س�یقدم جحًة و�رها� 

ا�ال� �ارج ٕاطار التوقع،   �ىل ٕاميانه بصیغة ٕاجيابیة، فا�زاحت
  :ومن أ�م�� �ىل ��ز�ح البیاين ٔ�یضاً 

ْزِم�لَ 
�
ِب  ولَمْ  الن�ْجَوى �َُ  وُسْقَت  َر��ً   َحَجرٍ  ِمنْ  َصنَْعَت  َمنْ  �َ  َشْعِيب  ا   ُجيِ

ْخرِ  َجِ�نيِ  يف ِمْعَوالً  كُنْ  مِ    ةً َ�نِ�َ� الص� َت  وَحّطِ   20وثُِب  مرةً  واْرُشدْ  الال�
�س�تدعي الشاعر احلا� اليت اكن �لهيا العرب يف 
اجلاهلیة من صنا�ة أ�صنام وعبادهتا، وتقدمي القرابني لها، يف 
مقابل من نبذ هذه أ�فعال، وحطم أ�صنام اليت ال ترض وال تنفع، 
و��ٔهنا رسا� من الشاعر ٕاىل أ�مة ٔ�ن �س�تف�ق من غفلهتا، خماطبًا 

اليت تقرع خصوممك، ولك�مك �س�تعملوهنا ٕا�مك متتلكون أ�داة : ٕا�مه
  .يف �ري موضعها، و�س��ون اس�ت�دا�ا

لید�ل هبام �ىل ) ٕازم�ل، معوالً (اس�تعار الشاعر لفظيت 
لید�ل هبام �ىل العدو، ويه ) الصخر، الالت(السالح، ولفظيت 

دعوة من الشاعر �لت�لص من هذا أ�ذى املق�ت، بعودة أ�مة 
  :م�� �ىل ��ز�ح البیاين ٔ�یضاً ومن ا�ٔ . ٕاىل رشدها) مرة(

عُ  ��� ��منا ُب    َوغَـىً  َس�یُف  اثننيِ  َمجْ �دٍ  فـي الروحِ  ُمَع�ذ�   اخلََش�ِب  من ِمغْ
��ةً " ��غزو  يف الطريِ  ِ�ذاءُ  ��خ�ـي لْوُ وشِ   رِقُها��ح ا�لیلِ  يف" َع�ُموِری

الن�قَِب 
21  

، )ٔ�منا(يف الب�ت �ش��ه متثیيل، ح�ث ذ�ر أ�داة 
وصور الشاعر نفسه وهو ح��س النفس معذب الروح �لس�یف 
ا�ي یُصحب ٕاىل احلرب لكن مغده من اخلشب، ورمبا كىن 
الشاعر من وراء هذا ال�ش��ه عن �ال أ�مة القادرة �ىل 

الثاين �نتصار والعودة، لكهنا �امثة �ىل ذ�، مث ی��قل يف الب�ت 
ٕاىل بیان �ال ٔ�خ�ه بعد التفرق والِبىل، فقد ٔ�صبحت ٔ�شالؤها 
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ومن أ�م�� �ىل ��ز�ح البیاين . املمزقة يف الصحراء �ذاًء �لطري
  :ٔ�یضاً 
نَا بُْق�َا �ََىل  َعْرٍش  فَُلك�  �َ�ِب  ُمْختَا�َ  قََوائَِمهُ  ��ْرَىس     َمجَاِمجِ   الط�

  22الغََضِب  َسا�َةَ  تَُدّوِي ثَ��رٍ  ��لْغَامُ    ِب�ه ِرَ�ءاَال�ْ  ِعَظامَ  ��ن�  یَْدرِ  ملْ 
�رسل الشاعر وعیدًا �لملوك ٕان مه مل حيس�نوا بناء 
عروشهم، ٔ�و ا��ن بنوا عروشهم �ىل ٔ�نقاض ٔ�بناء شعهبم، مث 
یدعو وحيرض ٔ�بناء ٔ�م�ه أ��ر�ء �لق�ام �لثورة �ىل ظاملهيم من 

احلاكم ا��ن یظنون ٔ�ن  احلاكم، وهذا �كشف عن بالهة وبالدة
الشعوب املسحوقة س�تخضع ٔ�و س�سكت عن حقوقها ٕاىل أ�بد، 

  .فال راد� لعزمية الشعب وغضبه ا�ي البد ٔ�ن ینفجر
يف الب�ت أ�ول كنایة عن الظمل ا�ي یتعرض � 

) فلك(الشعب، وف�ه جماز �حلذف ح�ث �ذف �رب املبتدٔ� 
قوة الب�ٔس واجل�  ، والب�ت الثاين كنایة عن)زائل(وتقد�ره 

�لشعب، وف�ه جماز مرسل �الق�ه اعتبار ما س�یكون من انف�ار 
  :ومن ��ز�ح البیاين ٔ�یضاً . وثورة الشعب وأ�مة

اِم َذوو  وِيف الش�
  بَ��ٍس ُمَرس�َ�ةٌ 

ُخ�ُولُهُم ِقْ�َ�َ املَْیَداِن   
هُِب    اكل�ش�

ُج�ُْد الّرَِســـــاَ�ِ 
  َمْعُقوٌد ِلَواُؤُمهُو 

�لَبْعِث َعز� �َىل   
  23َمْسُعوَرِة الن�َوِب 

یذ�ر الشاعر ٔ�ن �لشام ٔ��سًا یعدون العدة والعتاد �لقاء 
�دومه، ورا�هتم مو�دة، مث یذ�ر ٔ�ن الس�یاس�یني ا��ن ی��افسون 

ج�ود الرسا�، بل ٔ�هيم ی�ٔ�ذ �رس�یًا يف جملس النواب بعیدون عن 
  .وید�رون هلم املاكئد

كنایة عن �س�تعداد ) مرس�ة خ�وهلم(يف الب�ت أ�ول 
�ش��ه ح�ث ش�به ٔ�حصاب الب�ٔس ) اكلشهب(�لحرب، وف�ه 

يف ) معقود لواؤمه(�لشهب جبامع الكرثة والقوة ب�هنام، وكىن عن 
الس�یاس�یني ) مسعورة النوب(الب�ت الثاين بو�دهتم، وش�به 

جملس النواب �ل�ب املسعورة اليت ت��ازع مع بعضها يف ٔ�عضاء 
 :ومن ��ز�ح البیاين ٔ�یضاً . الوصول ٕاىل الفر�سة

اِم َذوو بَ��ٍس ُمَرس�َ�ةٌ  هُِب    وِيف الش�  ُخ�ُولُهُم ِقْ�َ�َ املَْیَداِن اكل�ش�
الن�َوِب  َمْسُعوَرةِ  �َىل َعز�  �لَبْعِث    ِلَواُؤُمهُو َمْعُقودٌ  اَ�ِ الّرِسَ  ُج�ْدُ 

24  
یظهر يف هذه أ�بیات غرض بالغي ممتثل بت�ٔ�ید املدح مبا      

�ش�به ا�م، فهنا یصف الشاعر يف الب�ت أ�ول اجلنود يف الشام، 
مث ی��قل يف البی�ني الثاين والثالث ٕاىل ٕاهيام القارئ ٔ�نه س�یذ�ر عیبًا 

تلقي، وهذا لهؤالء أ�بطال، ولك�ه �زرع أ�مل بعدها يف نفس امل 
يف البی�ني موصو�، ٔ�ما ٕاذا اكنت �ف�ة فٕان ) ما(�ىل اعتبار 

  :ومن ��ز�ح البیاين ٔ�یضاً . الغرض البالغي �ري موجود
اِم ُروُح الَبْعِث �َْسكُ    25ٌق هذه بَْل َكْعَبُة الَعَرِب ُهنَا  ما ِج�ل� �َٓم�ُْت �لش�

ام يه �عبة خيمت الشاعر قصیدته ٕ�ميانه املطلق ٔ�ن الش      
  .العرب، وروح أ�مة، وعنوان جمدها، ؤ�ملها �لنرص و�نبعاث

، وهو ا�ز�ح خفي )�عبة(ویظهر ��ز�ح يف لفظة 
بعید عن إالدراك �لوه� أ�وىل، فقد �دل الشاعر عن املعىن 
املتعارف حول �عبة املسلمني ٕاىل جعل الشام �عبة العرب، فكام 

املسلمني وو�دهتم ٕامياً�، ف�نبغي ٔ�ن �كون مجعت الكعبة املرشفة 
  .�لعرب �عبة تو�دمه وتقودمه ٕاىل النرص �ىل ٔ��داهئم

هو مصطلح نقدي "يف ٔ��سط صوره ؤ�شاك� : الت�ناص/ �نیًا 
، )26("یقصد به وجود �شابه بني نص و�ٓخر ٔ�و بني �دة نصوص

فالنص ی�رشب دالالت �ريه من النصوص ومينح املتلقي دال� 
وما "ة �زید معقا �ىل النص املتناص معه فزيداد النص م�عة ٕاضاف�

،فزتواج 27"مل جيمتع هذا الن�ّص بنّصٍ �ٓخر فٕانه یقع �ارج ا��ة
ا�الالت ي  وقد جل�ٔ الشاعر يف قصیدته ٕاىل نو�ني من التناص 

  :هام
 وا�زون الثقاف�ة املرجعیة ا�یين التناص ميثل: ا�یين التناص
 ا�ي ا�یين �لنص الثقايف املرجعیات وتتعدد الشاعر، �ى الرثي

 ا�یين التناص و�كون هيودً�، ٔ�و مس�یحیاً  ٔ�و ٕاسالم�اً  �كون قد
 .املعنوي اكالق�باس م�ارش �ري وٕاما ا�لفظي، اكالق�باس م�ارشاً  ٕاما

  :ومن أ�م�� �ىل التناص ا�یين قول الشاعر
َ�ٍ  ب��ْصنَامٍ  فَ��نِْذرْ  َوقُمْ    28َاك�ل�َعِب  ا��قَْدامِ  يف تَُدْحَرجُ  �َداً      ُم�َ��

: وهذا تناص دیين م�ارش نق� الشاعر من قو� تعاىل

 ْقُْم فَ��نِْذر )29( وداللته �يش �هتاوي أ�و�ن املهمينة �ىل واقع ،
أ�مة من احلاكم املت�اذلني، ا��ن اس�تخفوا ٔ�قوا�م ف�ٔطاعومه، 
حىت جي�ٔر احلق بدعوته فهتب أ�مة من غفوهتا، وتعودلها مواطن 
العزة اليت وا�بت دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ومن أ�م�� �ىل التناص ا�یين 

  : ٔ�یضاً 
ْزمِ 

�
ِب  َمْن َصنَْعَت ِمْن َحَجٍر  �َل َشْعِيب �َ ا ً وُسْقَت َ�ُ الن�ْجَوى ولَْم ُجيِ َر��

30  
وهذا تناص دیين �ري م�ارش نق� الشاعر �ملعىن من 

َوَال یَت�ِ�َذ بَْعُضنَا بَْعَضًا ��ْرَ�َ�ً ِمْن : نصوص م�عددة من قو� تعاىل

تََ�ابُوا لَُمكْ َولَْو : ، وقو� ٔ�یضاً ) )31ُدوِن هللا ُعوا َما اس�ْ : ) )32َمسِ
يف �دیثه عن أ�صنام، یف�ح التناص فضاء النص �ىل دعوة 

  .�لثورة وا�مترد،و�يش بقوة الشعب القادر �ىل حتطمي أ�صنام
 �دیثة، ٔ�و قدمية خمتارة ٔ�دبیة نصوص تدا�ل هو: أ�ديب التناص

 قدر دا� �كون حبیث أ�صيل، القصیدة نص مع نرثاً  ٔ�و شعراً 
 .الشاعر یطر�ا اليت الفكرة �ىل إالماكن

  :ومن أ�م�� �ىل التناص أ�ديب قول الشاعر     
َهِب  َرص�افَةِ  ِمنْ  ا�ل�ِق�َطةِ  بَنُو    َوَطِين  �َْس�َِ�حْ  لَمْ  َماِزنٍ  ِمنْ  ُكْنُت  لًوْ    33ا��

وهذا تناص اس�تد�اه الشاعر من موقف مشابه حصل مع       
الشاعر اجلاهيل قریط �ن ٔ�نیف ا�متميي، ح�� اس�ترصخ ق�یلته متمي 
لن�دته بعدما ٔ��ارت ق�ی� بنو ش��ان �ىل ٕاب� وهنبت ثالثني 
مهنا، لكهنم �ذلوه، فاس�تغاث ب�ٔبناء معه من بين مازن ا��ن 
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من إالبل، والتناص من  ٔ��اروا �ىل بين ش��ان ؤ��ادوا � م�ة
  :قو�

بِيل لًْو ُكنُْت ِمْن مَ 
�
�ِق�َطِة ِمْن ُذْهِل �ن َش�ْ�َا�َ  اِزٍن لَْم �َْس�َِ�ْح ا   )34(بَنُو ا�ل

ال� �ىل معق أ�مل ح�ث یفقد الشاعر  وف�ه تنفح اّ�ِ
ثق�ه ب�ين قومه من ٔ�مة العرب، ا��ن یتق�ون ال�سامح مع ٔ��دهئم 

 �ملواد�ة و�س�سالم، وهذا وشایة ویقابلون اح�الل فلسطني
  .یلمحها املتلقي من ٔ�صل احلاكیة املتناص معها

  التناص مع التارخي - ج
ومن أ�م�� �ىل التناص التارخيي قول     

  :الشاعر

َماُن ِهبَا   َهِذي املََالِینيُ  ْت َرایََة الغَلَِب  لَْم یَْدِر الز�   35َوَال بِِذي قَاَر َشد�
یوممن ٔ��م عزة العرب و�رامهتم وهو یوم وهذا تناص مع 

، وهو یوم هزمت ف�ه العرب، الفرس، ویذ�ر صاحب )ذي قار(
أ��اين ٔ�هنا معركة �دثت زمن النيب يف مدینة ذي قار يف العراق 

  ، یقول أ�عىش )36(بني العرب والفرس
ُف ِيف یَْوِم ذي قَاَر ما ٔ�ّْخَطاُمهُ   ُلك� َمَعٍد اكَن َشاَركَنَا لَْو ��ن�  َ   )37( الرش�

والشاعر یوسف اخلطیب �س�تدعي موطن انتصار 
العرب �ىل الفرس مبعركة ذي قار، ويف مفارقة مؤملة �سحب 
دال� العزة عن واقع أ�مة املعارصة �لسلب فه�ي مل تت�ٔس �ٔ��داد 
يف عزهتم وانتصاراهتم؛ ولكهنا ركنت ٕاىل اخلنوع وا�ل، �� �اب 

  .عهنا الرشف واملروءة
مز/ �لثًا  یعد الرمز مسة �البة بني خمتلف الشعراء، وقد : الر�

س�یطر �ىل لغة القصیدة احلدیثة و�را�یهبا، والرمز �ش�ىت صوره 
ح�ث ٕان . ا�ازیة والبالغیة وإالحيائیة تعمیقا �لمعىن الشعري

اس�ت�دام الرمز  يف الس�یاق الشعري یضفي �لیه طابعا شعر�، "
ل املشاعر املصاح�ة �لموقف وحتدید مبعىن ٔ�نه �كون ٔ�داة لنق

كام ٔ�نه یف�ح ٔ�فق التلقي �ىل فضاءات  38"ٔ�بعاده النفس�یة
  .الت�ٔویل،مبا حيم� من مشحون داليل كثیف

لقد وظف الشاعر الرمز يف قصیدته �شلك جاميل   
م�سجم، وا�ساق فكري دق�ق مق�ع، ٔ�سهم يف �رتقاء �شعریة 

يف املتلقي، ومن أ�م��  القصیدة ومعق دالالهتا، وشدة ت�ٔثريها
  :�ىل الرمز قول الشاعر

َ   قَاِ�َ�ٌ  امُ ا��ْر�َ  ��مِ  ��نِْت  ����نْتِ  - 1 ل   �39ِب؟لَـهَ ا��بَ� َذرٍ  ��ِيب  َعنْ  ْت َوبُّدِ
 ورمز ،)ذر ٔ�يب( بـ العظمية التارخيیة الرموز ٕاىل الشاعر رمز

 واملسلمني العرب عند املنبوذة التارخيیة والرموز العرب ساسة ٕاىل
 �ىل ��اكء معق �مكن إالشارة هذه ،وفهيا)لهب ٔ�يب(  ب�شخصیة

 الشامل ملام� �بعٍ  من العريب حولت اليت والكرامة العزة مفاهمي
 صفات ف�ه تتحقق قوي مسمل خشصیة ٕاىل وغساس�نة، م�اذرة من

 رمز) لهب ٔ�يب( خشصیة �لیه تنضوي مبا  �ج�عیة، العدا�

 ف�ه اللكمة ق�يل، جممتع دا�ل وظمل �سلط من والظمل، التبعیة
 تتوزع �ادل قوي خشص مع مقارنة �لقوة، بل �لعدا�؛ ل�ست
 القوة �د یق�دها ال مطلقة بعدا� املسلمني �ىل یدیه بني الرثوة

 من ٕالیه املرموز  خشصیة يف احلال هو كام  والنفوذ،  والبطش
  .املهني العريبّ  الواقع خشصیات

َعْت�ــي - 2  40الُك�ُِب  يف والعلیاءُ  الناِس، يف ال�ذل�    لـه�ا ِلق�اءَ  ال ُدروبٌ  تَــَوز�
 دال� تنف�ح وقد). الك�ب( بـ املُِرشّف التارخي ٕاىل الشاعر رمز

  قال �ني متام ٔ�يب قول معكوس �ىل الرمز
  وا�لعِب  اجلد بني احلد �ده يف الك�ب  من ٔ�بناء ٔ�صدق الس�بف

 أ�مة �ىل �س�یطر ا�ي ا�ل واقع ٕان یقول ٔ�ن ٔ�راد الشاعر ؤ�ن
 �ت املصريیة،ح�ث القاضا� ٕاىل النظر مزيان يف اخ�الل عن �جت

 ٕاىل یل��ٔو ٔ�ن بدل واملفاوضات املراسالت �ىل یتك�ون املتنفذون
  .احلقوق حتصیل يف القوة

َهِب  َرص�افَةِ  ِمنْ  ا�ل�ِق�َطةِ  بَنُو    َوَطِين  �َْس�َِ�حْ  لَمْ  َماِزنٍ  ِمنْ  ُكْنُت  لًوْ  - 3  41ا��
 ٕاىل ورمز ،)مازن( ب�ق�ی� ا�امعني املنارص�ن ٕاىل الشاعر رمز

 ٕا�ادة يف ) ا�هب رصافة(و) ا�لق�طة بنو( املغتص�ب العدو
 املب��ة املفارقة جبو مفعمة دال� وٕانتاج القدمي، العريب �ل�سق صیا�ة

 يف الفلسطیين، الشعب نرصة �ىل قادرة ويه  أ�مة �ذالن �ىل
 دال� ويف فلسطني، اغتصبوا ا��ن العامل لقطاء من احملتل موا�ة
 العاملیة �لت�ارة التالعب �ىل العدو هذا اع�د ٕاىل ٕاشارة الرمز

  .ا�هب سوق يف بتحمكهم
�َما ن ْت هَ " َ�ِلميَةُ " َوَال   "  �ِٓم�َةٌ " الُیْمتِ  يف تَِ�ْ  لَمْ  َ��  42ُمْرتَقَِب  َمهْدَ  ز�
 رسول ٔ�م وهب ب�ت) �ٓم�ة( بـ الطاهرة أ�ر�ام ٕاىل الشاعر رمز

 مرضع ذؤیب ٔ�يب ب�ت) �لمية( بـ السلمية الرتبیة ٕاىل ورمز هللا،
 ا�ال� الرمزتف�تح هذا ويف وسمل �لیه هللا صىل هللا رسول

 �ري ٔ�جنبت اليت أ�مة رمح يف املمثر اخلري معاين �ىل أ�سلوبیة
 ٔ�مة قاد ح�ث �ر�ایته، وقامت وسمل �لیه هللا صىل دمحم ال�رش

 وم�حهم وال�رشذم الضیاع وهدة من العرب وان�شل إالسالم
  .لعدومه فاس�تلموا عزهتم �رخي �سوا ولكهنم والكرامة، العزة معایري

ْیلَمةٍ  َوَمكْ  - 4  43الكَِذِب  ِشــْر�َةَ  دیناً  ال���اَس  و�َمل�َ   َوارِقُهُ خَ  َمع�ْت  ُمس�َ
) مس�یلمة( بـ الصدق تدعي اليت الكذابة أ�نظمة ٕاىل الشاعر رمز

 ذ� �ىل وزاد.  دمحم النيب زمن النبوة ادعى ا�ي الكذاب،
  .ومهن�ه احلق رش�ة �ري رش�ة ٔ�مهتم �ىل احلاكم فرض ب�ٔن

ْخرِ  َجِ�نيِ  يف ِمْعَوالً  ُكنْ  - 5 مِ   ةً َ�ِن�َ� الص� َت  وَحّطِ  44ِب وثُ� مرةً  واْرُشدْ  الال�
  ).الالت( بـ العدو ٕاىل ورمز ،)معوالً ( بـ السالح ٕاىل الشاعر رمز

 45الَغَضِب؟ َحصـوةَ  �لیهِ  تُـِح�س�  مفا  َدِمها يف ونِ ا��ف� َدرُ �َ  ىَرسَ  د��ق - 6
 خمدرة مادة ويه) أ�ف�ون �در( بـ العربیة أ�مة غف� ٕاىل رمز

 مفهوم ٕاىل متتد ال هنا وا�ال�. اخلش�اش نبات من �س�تخرج
 ذ�ر الشاعر ٔ�ن مار�يس؛ مفهوم وهو الشعوب، ٔ�ف�ون ا��ن
 ولك�ه القومي؛ ا��ن �ىل املؤسسة والكرامة العزة معایري سابقا
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 ختد�ر �ىل قادرة ٕا�الم ووسائل  سوء، د�اة �لحاكم ٔ�ن یؤمن
  .الشعوب

 46تَـِخِب  مل ا��رِض  اةِ ُطغ يف وَءيتنَبُ   وِ�لَف�ِهِ  نُوري عن ببغدادَ  واس�ٔل - 7
 الكريس وراء یلهثون ا��ن والزعامء القادة ٕاىل الشاعر رمز

 شغل ا�ي السعید،) نوري( بـ الشعب ٔ�مور تدبري عن ویغفلون
 ضده قامت وا�ي مرة، عرشة ٔ�ربع العراق وزراء رئاسة م�صب

 الشاعر، عهنا یت�دث اليت النبوءة ويه مق��، ٕاىل ٔ�دت ثورة
 اعتربها ح�ث
احلقل  تتضام أ�لفاظ ذات ويف هذا : احلقول ا�اللیة/ رابعًا 

املس�توى ا�اليل واملعجمي املتقارب وامل�شابه، �لكشف عن فضاء 
النص واجتاهاته أ�سلوبیة اليت شلكت لبنات بن��ه ال�سق�ة، 
ویؤكد الباحث ٔ�ن أ�بیات اليت س�یذ�رها هنا م�تقاة من ٔ�بیات 

  .القصیدة ول�ست م�تابعة، بغرض �س�تقصاء والتوضیح
 : ا�ام�ة وا�ٔ�داث املعارك ٔ�سامء �ىل ا�ا� أ�لفاظ - 1

تش�َ  قارَ  ِب�ذي وال   بـها الزم�انُ  یَ�درِ  مل املالینيُ  َه�ذيِ  َ  رایةَ  د�   ِب الغَل
  ينَ�ــ �َل��لَ  مهن�ا َرَوْت  تَ�ُ�ـوكٌ  وال    اَمراِبِعه�    فــي َوْحـيٌ  تَ�ــز�لَ  وال
  ِب اِحلقَ� �ىل تَی�اه�اً  الصبحُ  تَوه�ـجَ     َدِمه�ا ِمن الَريُموكِ  َط��َ�ِف  �ىل وال

��ةً " ��غزو   الن�قَِب  يف الطريِ  ِ�ذاءُ  ��خيت وِش�لْوُ     ��حـرِقُها ا�لیلِ  يف" َع�ُموِری
َوَةال�َعَرِب  �َرثـي ِب اخلرائ� �لــى    ةً ه�امئ� ِب�ا��رواحِ  �س�نيَ  بِ�َدیــرِ    َخنْ
 رش�یدُ الـ اكن وال راُق،الع وال  َوَطين ِمن بغدادُ  ال ِ�شـــر�َن، لعنُت 

 47ــي��ب
 الريموك، تبوك، قار، ذي( املعارك ٔ�سامء الشاعر ذ�ر     

 � وهذا ،)ا�لطرون �رش�ن، حرب �سني، د�ر مذحبة معوریة،
 املسلمني بتارخي أ�مة یذ�ر ٔ�ن ٔ�راد فالشاعر املنطق�ة، داللته

 ٔ��داث یعرض الوقت نفس ويف املعارك، يف وانتصاراهتم والعرب
 عىس �سني، د�ر مكذحبة وا��الف املئات حضیهتا راح دام�ة واق�ة
  .الراكدة وعزامئهم النامئة، مهمهم �س�هنض ٔ�ن ذ� وراء من
 :واملدن الب�ان �ىل ا�ا� أ�لفاظ - 2

ي َصْنعاءُ  � جمنون�ةَ  هب� تَصیحُ  ا�ف   هُ ساَح� ��نِت  ام اً دم ُرّدِ   غَِب الس�
ن�ْت  ال   رِِب اخلَ  حمراِهبا ـيف تَ��ُدب وا�ّ��      ِم�ذنةٌ  اءُ َصْنع � ف�یكِ  ��ذ�
بـَ  اجللیلِ  ويف �ائِ���ةٌ  الُعْرِب  س�امءِ  يف ��مـَطـَرْت  ال ُحِب ال  حمبوس�ةُ  ىالر�   س�

  الهُُدٍب  يف ا�معُ  حىت القدِس  يف َوَجف�   ُرهُ تَفج�  انٍ ق َم���رٍِب  من ـنَ تبك�
  ُم�َْسكِِب  ا�ل�طرونِ  �ىل ُجرحٍ  و�س�مِ      ��لع�ُ�هُ  ا�ّ�ِّ  �س�مِ  ِ�شـــر�نَ  لَعنُت 
  ��بـي رش�یدُ ال ناك� وال العراُق  وال   َوَطين ِمن بغدادُ  ال �ِشـــر�نَ  لعنُت 
  الن�قَِب؟ عن ��نغوال القوافلَ  �ُزِ�      هبا الس��لُ  �ادَ  هل َوْهرانُ  وِق�ل

  48الَعَرِب  كَعَبةُ  بل هذه ِ�ل�قٌ  ما �َسُكُهنا البعثِ  ُروحُ  ِب�الش�امِ  �ٓم��ُت 
: يه أ�ما�ن �ىل دا� ٔ�لفاظاً  قصیدته يف الشاعر ذ�ر

 العراق، بغداد، ا�لطرون، القدس، اجللیل، ا��، �فا، صنعاء،(
 انتقال الباحث والحظ ،)�لق الشام، النقب، ٔ�نغوال، وهران،
 وتفسري م�ظم، �ري عشوايئ �شلك �ٓخر ٕاىل ماكن من الشاعر

 الفوضوي الواقع مع متاهیاً  يك ا�هنج هبذا سار الشاعر ٔ�ن ذ�
 وت��غي العربیة، أ�قطار اكفة يف املشالك تلو املشالك املصحوب

 أ�مة شظا� ململامً  القصیدة هنایة يف �اد الشاعر ٔ�ن ٕاىل إالشارة
 �نتصارات، يف العرب �عبة الشام �الل من الو�دة ٕاىل بدعوة

 ی��قل وهو وانفعاالته، مهومه مركز ٔ�صبح لكه العريب فالوطن
 ٕاخل...  وهران ٕاىل الشام ٕاىل بغداد ٕاىل �فا ٕاىل ا�مين من ب�ٔبیاته
  .العريب الب�ت و�دة مؤكداً 

 :  أ�لفاظ ا�ا� �ىل الصوت - 3
�ِفُني اش�تعاٌل يف املُح�ـطِ    �اِمـُح اخلَ�َ��ِب َجواُد ُع�ْق�َ��َة ف��ِه   وال وال الس�
 ��لغ�اُم ث��ٍٔر تُ�َدّوِي س�ا�َة الغََض�ِب    ل�م یَ�دِر ��ن� ِعظ�اَم ا���ری�اِء ِبهِ 

ي دم�اً م�ا ��نِت ساَح�َ�هُ  غَِب    َصْنعاُء ُرّدِ   �ف�ا تَصیُح ب�ه جمنون�َة الس�
ن�َْت ف�یِك � َصْنع�اُء ِم�ذن�ةٌ    �د� تَ��ُدب فــي حمراِهب�ا اخلَرِِب وا�لّ   ال ��ذ�
�هَ�ِب  ال والُعروب�ِة ��و ُشل�ت سـواِ�ُدن�ا  ـر مدى الصحراِء ��ل ن ل�م نَُفّجِ

�
  ا

  �ِلفاحتَني ول�م تَـْز��ر ومل تَ�ِِب   ما �ِلجامهِري ل�م تَف�َـح َجـهَ�ن�َمه�ا
ـَوَة الَعَرِب �ل  بِ�َدیــِر �س�َني ِب�ا��رواحِ ه�امئًة     ـى اخلرائ�ِب �َرثـي َخنْ

 و�ُريه�م ِبضج�ــِج القـــولِ   م�ا َع�اَهبُ�ْم ��هن�م ِ�لس�یِف َخنوُهت�م 
  واخلُـَطِب 

  وب��ُت ��هلـي َعـِوی�ُل الرِحي يف اِخلَرِب   واَخْ�لَتا َوبُ��ُـوُت الناِس ��رفُُعه�ا 
 َ �ٍة ی�اف�ا     تَ��َـه��دت ا��ص�داُء يف َمــن ال�ذیــن ٕاذا �ٔن��ت لِ��ازِل

  49َ�لَ�ِب 
لقد ذ�ر الشاعر يف قصیدته ٔ�لفاظًا دا� �ىل الصوت،   

اخلبب، تدوي، تصیح، ٔ�ذنت، تندب، نفجر، �زٔ�ر، �ريث، : (مهنا
�ت، �هندت   ).جضیج، عویل، ٔ�ن

ویُذ�ر ٔ�ن هذه أ�لفاظ يه بعض ما ورد يف القصیدة،   
م�ل هذه أ�لفاظ، ٕاذ اعمتد الشاعر �ىل ومل �كد ب�ت خيلو من 

  .م�دٔ� التك�یف يف هذه أ�صوات
ؤ��لب أ�لفاظ الواردة يف القصیدة دا� �ىل احلزن   

والباكء، وال جيد القارئ �لقصیدة ٔ�لفاظًا موح�ة �لسعادة ٕاال ما 
ذ�ره الشاعر يف عرضه ٔ�جماد املسلمني والعرب، و�لنظرة العمیقة 

� فعل، ٕاذ ٕانه جيسم صورة م�طق�ة واقعیة جند الاكتب حمقًا ف
  .لٔ�مة يف الوضع الراهن، واليت تنئ وترصخ يف لك حلظة

  :أ�لفاظ ا�ا� �ىل الهزمية - 4
ِيت  ��ِس  ُمشُوخَ  �َ  ����م� كَِب؟ أ�قْدامِ  ِيف  َر��َسكِ  �َل�  َمنْ  ُم�لََعة الر�   والر�
ْبحِ  ُشْعَ�َ  �َ  َ�رِقَةٌ  ا�ل�یلِ  ُجسُوَف  �َُشق�  لَْوَال  ي الص�   احلُُجِب  َ�اَ�ِ  ُرّدِ
یجُ    ِيب  فَ�َْقُعدُ  َحْوِيل  ا��َىس  ویَْعَرتِیِين  َ�اِمَح�ةً  الت�اِرخيِ  ِذْكرُ  ِيب  َهتِ

َعْت�ـي   الُك�ُِب  فـي والعلیاءُ  الناِس  يف ال�ذل�  لـها ِلق�اءَ  ال ُدروبٌ  تََوز�
�ِق�َطةِ  بَُنو ِين َوطَ  �َْس�َِ�حْ  لَمْ  َماِزنٍ  ِمنْ  ُكْنُت  لَوْ  َهِب  َرص�افَةِ  ِمنْ  ا�ل   ا��
ن�َْت  ال   الـَخرِِب  حمراِهبا فـي تَ��ُدب وا�لّ�د�   ِم�ذنةٌ  َصْنعاءُ  � ف�یكِ  ��ذ�

  ُم�َْسِكِب  ا�ل�طرونِ  �ىل ُجرحٍ  و�مسِ  ��لعُنهُ  ا�ّ�ِّ  �مسِ  �ِرش�نَ  لَعنُت 
َوةَ  �َرثـي اخلرائ�ِب  �لــى ه�ائةً  ِب�ا��رواحِ  �س�نيَ  ِب�َدیــرِ      الَعَرِب  َخنْ
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بَ�دُ  �ََهيْ�ِدرُ    50احلـَـَرِب  س�ا�ةَ  ُجف�اءً  َو�َس�تحیلُ  ُمصَطِخ��اً  املَحُمومُ  الز�
لقد ذ�ر الشاعر يف قصیدته ٔ�لفاظًا دا� �ىل الضعف   

�ل� رٔ�سك، جسوف ا�لیل، أ�ىس، ا�ل، �س��ح : (والهزمية، مهنا
تندب، اخلرب، جرح، م�سكب، �ٔ�رواح هامئة، وطين، 

  ).اخلرائب، �ريث خنوة العرب، الزبد احملموم
ومل یل��ٔ الشاعر ملثل هذه أ�لفاظ والصور ٕاال لیعرب عن   

واقع أ�مة العربیة وواقعها الضعیف، ويك یَُذكِّر ٔ�م�ه �لهزامئ يف 
احلروب اك�لطرون ود�ر �سني واليت بی�ت ضعف خنوة العرب، 

  .ؤ�ثب�ت �ش�هتم وتفرقهم
ویُذ�ر ٔ�ن القصیدة  �زخُر مبثل هذه أ�لفاظ، وال ینفك�   

الشاعر عن توظیف دالالهتا، ويه رسا� من الشاعر ٕاىل ٔ�م�ه ٔ�ن 
  . سالحمك بو�د�مك، وٕان مل تفعلوا مفصريمك الهالك والضعف والهزمية

  :املس�توى الرت�یيب/ املبحث الثالث 
ًال و�امً يف معلیة إالبداع یعد الرت�یب عنرصًا فا�  

الشعري، فهو ميثل �ا� رصد قامئة �ىل التفا�ل إالجيايب بني 
: مكو�ت ا�لغة، و�شري ٕالیه اجلر�اين يف نظریة النظم بقو�

وأ�لفاظ ال تف�د حىت تف�د رضً� �اصًا من الت�ٔلیف، ویعمد هبا "
  .51"ٕاىل و�ه من الرت�یب والرتت�ب

  :امجلل �مسیة والفعلیة
وقد اعمتدت الشاعر �ىل التنویع املتوازن بني مس�تو�ت أ�داء 
الرت�یيب �لجمل، ح�ث بلغ اس�ت�دام امجل� �مسیة اثن�ني ومخسني 

  .   مرة، وامجل� الفعلیة ٔ�ربعا ومخسني مرة �ز�دة طف�فة
  :ٔ�سلوب النفي

و�اء ٔ�سلوب النفي بدر�ة ممتزية �رزة  يف املس�توى الرت�یيب 
ح�ث بلغ �دد امجلل املنف�ة بنوعهيا س�تا وثالثني مج�،  بدر�ة �برية

وهذا التنوع یؤكد وقوع . مقسمة �ل�ساوي �ىل الفعلیة و�مسیة
احلا� الشعوریة مضن دا�رة الرتدد والقلق الناجت عن خ�بة أ�مل، 
ح�ث محلت دال� النفي يف �البیة امجلل مفهوم سلب الكرامة عن 

هذي (يف امجلل �مسیة املنف�ة : ٔ�مة م��اذ� من ٔ�م�� ذ�
وال  -وال بذي قار شدت رایة الغلِب  -املالیني ل�ست ٔ�مة العرب

)  وال اكن الرش�ید ٔ�يب -ال بغداد من وطين -تبوك روت �لیل نيب
ويه كام �يش دالالهتا �سلب معاين العزة والكرامة عن واقع أ�مة 

وال تزنل : (ةاملؤمل، وم�ل ذ� �ىل مس�توى امجلل الفعلیة املنف�
  )مل جيُل ا�هناُر د�  -مل �زٔ�ر -مل ت� يف الیمت �ٓم�ة - و� يف مرابعها

ویُقصد به ��ز�ح النحوي ٔ�و ما یُعرف : ��ز�ح الرت�یيب
�لعدول عن القوا�د امل�ٔلوفة، وهو ميثل تق�یة ٔ�سلوبیة یعمتدها 
املبدع ٕال�راء النص داللیًا، واليت �ُك�شف من �الل القراءة 

  :��ز�ح الرت�یيبالعمیقة لب��ة النص و�س�ی�ه، ومن أ�م�� �ىل 
ا�ً  َسواِ�ُد� َلك�ت ال والُعروبةِ  ال نانِ  َصو� ْوعِ  �ِس�ِ   والُقُضِب  الر�

ن سـواِ�ُد� ُشل�ت ��و والُعروب�ةِ  ال
�
ـر ل�م ا  الصحراءِ  مدى نَُفّجِ

  ��52ل�هَِب 
ؤ�تبعها يف  الناف�ة ثالث مرات،) ال(فقد �رر الشاعر 

، ؤ�بقى �ىل )َرّبِ (صدر البی�ني بواو القسم، و�ذف املقسم به 
، مث ذ�ر احلال يف )ال ورب العروبة(املضاف بعده، والتقد�ر 

وقرصه �ىل ش�به امجل� بعده بعد ٔ�ن تقدم �لهيا، ) صوا�(الب�ت 
مرفو�ة يف البی�ني �ىل الفا�ل مرة و�ىل ) سوا�د�(و�اءت لفظة 
�ىل ٔ�داته وفع�، ) شلت سوا�د�(جواب الرشط �ئبه، وقدم 

) ٕان مل نفجر مدى الصحراء ��لهب ُشلت سوا�د�(والتقد�ر 
  :ومن ��ز�ح الرت�یيب ٔ�یضاً . والتقدمي هنا �لتخصیص وأ�مهیة

 وال ِعـرقٍ  يف الـَحِم���ةُ  ي�َرس  مفا یَ��ْ��َـِخ��ـنَ  ع�ذارى لِ لیاجل  ويف
  َعَصِب 

ن�ا
�
ن الزیتِ  بعَض  الش�یخُ  فَلْ�َسِقها َدِم��ا من ال��ارِ  ُخطوَط  س�َقَ�نا ا

�
 ا

  53َهيَ�ِب 
ويه �رب ) يف اجللیل(فقد قدم الشاعر ش�به امجل� 

، مع �ون املبتدٔ� �كرة موصوفة، وهذا )�ذارى(املبتدٔ� �ىل املبتدٔ� 
التقدمي ید�ل حتت ٔ�سلوب القرص بتقدمي ما حقه الت�ٔ�ري، واملعىن 

املتوا�دات يف اجللیل �زداد خنوهتن جتاه رفعة الوطن، ٔ�ن ال�ساء 
ویف�ح دال النحیب فضاء النص �ىل معىن العذاب ا�ي ٔ�صاهبن 
جراء مصیبة النك�ةوالضیاع، بفعل العدوان من �ة، والت�اذل 
العريب من �ة ٔ�خرى، مث انتقل يف الشطر الثاين ٕاىل النفي 

، وتقد�ر )عصب(و) عرق(، و�ذف املضاف ٕالیه بعد )ما(ب
، ٔ�ن� )مفا �رسي امحلیة يف عرق الر�ال وال عصهبم(احملذوف 

الشاعر ٔ�خفى املضاف ٕالیه واكتفى �ٕالشارة ٕالیه يف ا�از املرسل 
ذي العالقة اجلزئیة، مث انتقل الشاعر يف الب�ت الثاين ٕاىل ٔ�سلوب 

) فل�سقها(لیؤكد �ىل التضحیة، طالبًا ب�ٔسلوب أ�مر ) ٕا�� (التو�ید 
من الش�یوخ ٔ�ن �شعلوا ف�یل الثورة بلساهنم، وقدم الشاعر 

�ىل ٔ�داته وفع� ) فل�سقها الش�یخ بعض الزیت(جواب الرشط 
ويف ا�ال .  ، قمية الرشط إالق�اع ��لیل والربهان)ٕان هيب(
يف ٕاشارة ) اجللیل(ت��فح ا�ال� �ىل ج�ل الش�یخ بقرینة ) الش�یخ(

  :يب ٔ�یضاً ومن أ�م�� �ىل ��ز�ح الرت�ی
�َما لَْم تَ  ن ْت َمهَْد ُمْرتَقَِب " َ�ِلميَةُ "َوَال "   �ِٓم�َةٌ "ِ�ْ يف الُیْمتِ َ��   54َهــــــز�

ح�ث رصف الشاعر ما حقه املنع من الرصف ويه 
يف الشطر أ�ول؛ يك �س�تقمي البناء العرويض، ويه ) �ٓم�ة(لفظة 

شاعر من تُمنع من الرصف لعليت العلمیة والت�ٔن�ث، وقد م�ع ال 
�ات العلتني، وهذا من الرضورات اجلا�زة ) �لمية(الرصف لفظة 
ويف ذ�ر �ٓم�ة ٔ�م املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ٕاشارة ٕاىل الربكة .  ٕالقامة الوزن

اليت �لت �ىل أ�مة مبیالد املصطفى، وكذ� يف إالشارة ٕاىل امس 
ته �لر�ایة يف املهد �لمية السعدیة اليت ٔ�رضعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص وتعهد
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والصبا، ٕاشارة ٕاىل النرصة والربكة، ؤ�ن أ�مة اليت ٔ�جنبت �ري 
�لت ٕالیه من ا�كسار وختل  ال�رشیة �س�ت م�بع عزهتا و�رامهتا مبا �

 .عن قضیة فلسطني
  :�س�تفهام

طلب "من املف�د ٔ�ن� �س�تفهام يف البىن أ�سلوبیة یت�اوز مفهوم  
حفسب، ٕاذ ٕان الوقوف  )55("من ق�ل العمل �يشء مل �كن معلوماً 

عند ب��ة القصیدة �ىل مس�توى املفردات والرتا�یب یقود� ٕاىل 
ٕادراك خصوصیة ا�لغة عند الشاعر بواسطة مجمو�ة من أ�دوات 

ومن أ�م�� �ىل . النحویة اليت �ر�كز �لهيا يف بناء امجل� الشعریة
  :�س�تفهام قول الشاعر

 ِب؟ول�م تَــْز��ر ومل تَِ��ا     �ِلف�احتَني ف�َــح َجـهَ����َمـهما ِ�لجامهِري ل�م تَ 
  56وَة الغََضِب؟َدُر ا��ف�ون ِيف َدِمها  مفا تُـِحس� �لیِه َحص ى �َ ��قد َرسَ 
ی�ساءل الشاعر يف الب�ت أ�ول عن �ا� الغف� اليت       

ب�ٔي وصلت ٕا�هيا أ�مة، �ف�ًا عهنا ٕاخراج ٔ�ي صوت ٔ�و التظاهر 
حركة، ؤ�هنا �تت ٔ�مة خمدرة،  وقد خرج �س�تفهام هنا ٕاىل 

ٕاهنا �ا� من الضیاع املزري، املق�ت  ی��قل . غرض التعجب
الشاعر بعدها يف الب�ت الثاين ٕاىل �ساؤل �دید عن �ون أ�مة 
قد ختدرت ؤ�صبحت ال تبايل، ومل یعد �لغضب امجلاهريي حصوة، 

ومن . ا�هشة و�س�تغراب وقد خرج �س�تفهام هنا ٕاىل غرض
أ�م�� �ىل �س�تفهام، ؤ�نه �س�تدعي دال� املوت من قول 

  :املت�يب 
  57مْن ميت �سهل الهوان �لیه      ما جلرح مبیت ٕایالم

، وركنْت ٕاىل الهواِن، فمل تعد  فأ�مة العربیة اس�ساغت ا�ل�
جراح أ�وطان هتمها، و�ىل رٔ�سها جرح فلسطني وشعهبا �ني 

حتت نري �ح�الل ا�ي ذحب ٔ�هلها ورشدمه يف بقاع وقعت 
  .أ�رض

  :ویقول ٔ�یضاً 
  قَِب؟الن�  القوافَل ��نغوال عن �ُزِ�    اهبوِق�ل َوْهراُن هل �اَد الس��ُل 

ىل
�
اٌر ��لُف ُملَهتِ�ِب؟ی�اف�ا ُمَض���ع�ٌة  وِمـن ِدماها َم� ه�ل الطریــُق ا

58  
البی�ني السابقني ٔ�ن� الشاعر یظهر من �الل �س�تفهام يف       

مصاب حبا� من التیه والضیاع، لكن الشاعر واقعي يف ذ�، ٔ�ن 
أ�مة العربیة �ادت عن طریق فلسطني، ؤ�صبحت �هئة، بل 
وصل هبا احلد ٕاىل ال�دي يف ذ�، فقد ٔ�رسلت اجلنود والقوافل 
ٕاىل بالد ٔ�خرى، والشاعر یقصد من وراء ذ� ٔ�ن أ�مة قادرة 

ر قدرهتا يف م�افع ال حتقق طمو�ات  �ىل �نتصار، لكهنا �ُسّخِ
الشعوب يف عزة و�رامة مرتق�ة،تعود �ٔ�مة ٕاىل سدة الر�دة 

  .والتفوق

ع م�ه، ولقد اس�تعان : الندبة/ �لثًا  ع �لیه ٔ�و املتوج� هو نداء املتفج�
الشاعر به �دمة لقصیدته اليت تناسب الغرض، وذ�ره يف 

  :موضعني، هام
 َ ل ـهُ َة النفطِ عن بَی�ا�  ْت ِمهَ�ُم الصحـراِء وا��س�فا تَ�َ��د�   ِب َخ��ال�ِة الش�

  59وب�ُت ��هيل َعـِویُل الرِحي يف اِخلَرِب  واْجخلَتا َوبُ�ُیوُت الناِس ��رفُُعها 
فقد �دى الشاعر نداء املتوجع م�ه يف البی�ني من �الل       

، )واجخلتا(و) وأ�سفا(�الل  اليت �لندبة من) وا(ٔ�داة النداء 
 .و�ذف هاء السكت

  :اخلالصة
 البحر �ىل العرويض بناهئا يف قامئة املالیني هذي قصیدة - 1

 املس�یطرة املشاعر طبیعة مع ت��اسب قویة صاخ�ة بنربة ال�سط
 .الشاعر نفس �ىل

 بصوت املصحوب ا�هور �نف�اري الباء صوت ٔ�سهم - 2
 وا�كسارا قوة إالیقاع م�ح ا�وريف القصري الصائت الكرسة

 �سق �ىل املس�یطرة الشعوریة واحلا� العام، إالیقاع مع ی��اسب
 .القصیدة

 عن �جت وهذا القصیدة، يف مل�ل�ة قوة إالیقاع نربت �رزت - 3
 ،%75 بلغت اليت  ا�هورة أ�صوات اس�تعامل �س�بة ارتفاع
 وكذ�%.  25 بلغت اليت املهموسة أ�صوات �س�بة مع مقارنة

 مع مقارنة% 71 �س�هتا وصلت اليت ح�ث �نف�اریة أ�صوات
 %.29 �س�هتا بلغت اليت �ح�اك�یة أ�صوات

 خمتلفة مواضع يف وا�لفظي احلريف التكرار الشاعر اس�ت�دم - 4
 .خمتلفة داللیة ٔ�بعاد

 .والرمزي ا�اليل البعد يف التك�یف م�د�ٔ  ٕاىل الشاعر جل�ٔ  - 5
 املواقف �س�ت�الب �راء و�زیدها ا�ال� لیعمق التناص �رز - 6

 .�لنص ال�سق�ة الب��ة مضن معها املتناص
 البیاين بصورتیه القصیدة يف ��ز�ح الشاعر وظف - 7

 .ش�یق م�دا�ل ب�ٔسلوب ب�هنام وربط والرت�یيب،
 وإال�شاء، اخلرب بني ما لٔ�سالیب اس�ت�دامه يف الشاعر نو�ع - 8

 .�لقارئ الفكرة ٕایصال يف سامه ٕاحيائیاً  بعداً  القصیدة ؤ�عطى
 ونقل العربیة، لٔ�مة الواقعیة أ�بعاد قصیدته يف الشاعر ٔ�ظهر - 9

ِف  ومل مجیل، ٔ�ديب بثوب يه كام الصورة  .الوطنیة القوم�ة رؤاه ُخيْ
  الهوامش
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 )446ادي، خزانة أ�دب صالبغد (34)
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   :امللخص
�م�ا العريب م�ذ اجلاهلیة،حفظیت �ه�م �بري من ق�ل أ�د�ء ،فقد شاعت يف التّكرار ظاهرة لغویة عرفهتا الرتا�یب العربیة     

عىن والبالغیني،فا�ن رش�یق م�ال يف كتابه العمدة ٔ�فرد � �� اسامه �ب التكرار،وهذا ملا اش�متلت �لیه من ٕاماكنیات تعبريیة هبا یغىن امل
ا�لفظ واملعىن  انصهار،تقوم �ىل تدا�ال بني الشلك واملضمون  ة،ٕاماكنیات ذات �ایة �كرس هبا م�دٔ� �عتباطیة يف ا�لغة حمدث و�رىق
و�لیه �اءت هذه ا�راسة لتقف �ىل هذا أ�سلوب التعبريي ا�ي حيمل يف ثنا�ه خمتلف ا�الالت النفس�یة و�نفعالیة لش�ىت معا،

وقع اخ�یار� مرام�ه والكشف عن ٔ�غراضه ومساعیه ،واس�ت�الء املواقف املعرب عهنا شعرا ٔ�و نرثا،وهبدف اس�تظهار أ�بعاد امجلالیة �لتكرار 
وما  ما يه امجلالیة اليت �ك�زنها التكرار يف لغة النرث؟:�ىل ٔ��ادیث النيب ملسو هيلع هللا ىلص و كذا اخلطابة،وانطالقا من هنا نطرح إالشاكلیة التالیة 

 ٔ�غراضه ودوافعه يف احلدیث النبوي وفن اخلطابة؟
  .احلدیث النبوي ؛اخلطابة ؛الرتا�یب العربیةكرار؛امجلالیة ؛الت :اللكامت املف�اح�ة

Abstract : 
      Repetition is a linguistic phenomenon that the Arabic compositions had known ,it was 
famous in our Arabic speaking since the pre-islamic epoch. It was given great attention by 
writers and linguists. So Ibn Rachik for instance in his book « Al Omda » (chief support) has 
reserved a gate, he called the gate of repetition, and this because it contained expressive 
capacities by which the meaning is enriched and goes up ,capacities with a purpose that the 
random principle is destroyed in language ,it makes a confusion between form  and content, it 
based on the metting of speech and meaning  together .According to that this study has come 
to focus on this kind of expressive style that  carries inside itself different psychological and 
emotional indications for various attitudes expressed on by poems or prose. On the purpose of 
showing the aesthetics of repetition and the clarification of its aims and discovering its 
intents and objective,our choice has come on the converses of the prophet « Mohamed Peace be 
Upon Him »(Mohamed PBUH) and also elocution, and proceeding from here we ask the 
following question :what are the aesthetics that repetition had accumulated in the prose 
language ? and waht are its intents and objectives in the noble converses of the prophet and 
the art of elocution ? 
Key words : repetition, aesthetics, the converses of the prophet,  Elocution, Arabic 

compostions.  
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  مقدمة
ال�ساؤل وجب الوقوف �ىل التعریف ا�لغوي لٕال�ابة عن هذا 

  .و�صطال� �لتكرار
  :التكرار لغة - 1   
الرجوع یقال َكَره و�ر� بنفسه ،یتعدى وال یتعدى :الَكر� :�رر    

: عنه و�ر�  و�كرارًا عطف،:مصدره �ر� �لیه �َُكر� �را و�روراً : ،والَكر� 
، ور�ل �ّرار  رجع، ،و�ًر �ىل العدو و�َُكر� وكذ� الفرس  وِمكر�

املرٔ�ة وامجلع : ٔ��اده مرة بعد ٔ�خرى،والِكرة :و�ّرر اليشء و�ر�ره .
ات ویقال �ررت �لیه احلدیث و�ر�رته ٕاذا رددته �لیه  الُكر�

الرجوع عن اليشء : عن كذا َكرَكرة ٕاذا رددته ،والُكر� : ،وَكرَكته
ُة مبعىن التكرار وكذ التَِكَرةُ : ا�ن �زرج .وم�ه التكرار  � ال�ِرسَ

  .الت�درُة  الت�ِرضُة و
  . �ّررت اليشء �كر�را و �كرار: اجلوهري 

ما بني ِتفَعال و تَفَعال؟ :قلت ٔ�يب معرو :قال ٔ�بو سعید الرض�ر 
ِتفعال امس، وتَفَعال ،�لف�ح ،مصدر و�ََكرَكَر الر�ل يف ٔ�مره :فقال 

دَ  ٕاذا وقفت �لیه الراء ،وذ� ٔ�نّك : واملكرر من احلروف. ٔ�ي �َرد�
رٔ�یت طرف ا�لسان یتغري مبا ف�ه من التكر�ر و�� ا��سب يف 

َد ؤ��اد ،وهو تفعال بف�ح (، 1إالما� حبرفني  ر ٕاذا رد� هو مصدر �ر�
هو مصدر :التاء ،ول�س بق�اس ،خبالف التفعیل وقال الكوف�ون 

َل  وأ�لف ِعَوض من الیاء يف التفعیل،وأ�ّول مذهب س�بویه فع�
2.  

ٔ�ن ی�ٔيت املتلكم  بلفظ مث یعیده بعینه سواًء ( فهو: اصطال�ا - 2  
 ،3اكن ا�لفظ م�فق املعىن ،ٔ�م خمتلفا ،ٔ�و ی�ٔيت مبعىن مث یعیده

ؤ�كرث ما .مبعىن ذ�ر اليشء مرة بعد مرة(ویطلق التكرار ٔ�یضا 
یتحقق ف�ه ذ� املفهوم ٔ�ن یعاد ذ�ر اليشء بلفظه ٔ�و مرادفه من 

وهذا املعىن ال یتحقق يف .يف إالفادة  �ري ٔ�ن �كون هناك �دید
  .4القصص القر�ٓين الكرمي بل ال ميكن ٔ�ن یتحقق ٔ�و �كون

التكرار عرف عريب شائع يف النرث و الشعر و حىت القر�ٓن         
 ،ٔ�نّه سار �ىل س�نّة عربیة معروفة اتّبع هذا العرف ف� �ّرره  ٔ�ي

فقد  –رار وٕان س� هذا املس� امل�ٔلوف يف التك –�ري ٔ�نّه 
قد یلحقه �ادة من قلق النظم    خرج �ل�م املكرر ّمعا

اضطراب أ�سلوب و ضعف الرتابط بني ٔ�جزائه ف�جعل و�ه و 
وقد تعرض العلامء لقضیة التكرار وتعددت . هذا ال�م �اف�ًا اكحلاً 

واكن ٔ�ّول من ٔ�و�د تقس�� � هو . �ٓراءمه حو� ،وتقس��هتم �
  :ا�ي جعل التكرار �ىل رضبني) هـ388(ت  اخلطايب

وهو ما اكن مس�تغىن عنه ،�ري مس�تفاد به :مذموم "ٔ��دهام  -�ٔ 
ز�دة معىن مل �س�تفد �ل�م أ�ّول ف�كون التكرار ح�نئذ فضًال 

  . ول�س يف القر�ٓن يشء من هذا النوع.من القول ولغًوا 

ّن �رك �ٔ  ،ما اكن خبالفه ،وال ميكن جتنبه: الرضب الثاين -ب
التكرار يف املوضع ا�ي یق�ضیه ،تدعو ٕالیه احلا�ة ف�ه مماثٌل 

  .5"لتلكف الز�دة يف وقت احلا�ة ٕاىل احلذف و �خ�صار
 اجلاحظمن ٔ�وائل املتلكمني يف التكرار و �ردید أ�لفاظ       

ول�س التكرار غَی�ا "مفن �دیثه عن التكرار قو� ) هــ255(ت
عىن ،ٔ�و خطاب �لغيب ٔ�و السايه،كام ٔ�ّن مادام حلمكة كتقر�ر امل

�رداد أ�لفاظ ل�س بغّي ما مل یت�اوز مقدار احلا�ة وخيرج ٕاىل 
  .6"العبث
يف كتابه الصاحيب ا�ي بّني ف�ه ) هــ375(ت ا�ن فارسوجند      

ومن سنن العرب التكر�ر و إال�ادة :(سنن العرب يف ��ا یقول 
  :كام قال أ�شعر)رٕارادة إالبالغ حبسب العنایة �ٔ�م

  وكت��ة ل�س�هتا �ك�یبة       حىت یقول �ساؤمه هذا فىت
  .7يف رؤوس ٔ�بیات �ىل هذا املذهب) كت��ة:(فكّرر هذه اللكمة 

) هــ395(تٔ�بو هالل العسكري و صاحب الصناعتني       
ٔ�ّن احلا�ة ٕاىل إالجياز يف موضعه اكحلا�ة ٕاىل إالطناب يف (فريى

ٕاذا مل �كن م�ه بُد� ٕاجياز،وقد فّرق ب��ه و بني ماكنه ،وٕاّن إالطناب 
التطویل ا�ي جيعل من العّي خللوه من الفائدة،وذ�ر �دة مقامات 

اكلك�ب الصادرة عن السالطني يف أ�مور :جيِمُل هبا إالطناب 
اجلس�مية ،والف�وح اجللی� وتفخمي النعم احلادثة ،والرتغیب يف 

اخلطابة املوعظة و :املقامات  صیة ومن هذهالطا�ة ،وا�هن�ي عن املع 
  .8"يف الصلح و املدحي

ف�عّد �كرار احلروف ) هـ466(ت ا�ن س�نان اخلفا�ٔ�ّما       
وٕاذا ث�ت ما :(ال�م يف رضوب الق�ح، ف�قول يف وسط �م �و 

ال�م یذهب �شطر من ه فقد �ن ب�ّٔن �كرار احلروف و ذ�ر�
  .9الفصا�ة

  :ب يف قول ٔ�يب متام وقد اكن بعض العلامء �لشعر یعی
  .�10رمي مىت ٔ�مد�ه ٔ�مد�ه و الورى  معي ومىت ما ملته ملته و�دي

كام �رى ا�ن س�نان ق�ح �كر�ر احلروف الرابطة وٕان اخ�لفت    
ٔ�لفاظها وذ� ٔ�ّهنا ��س وا�د ومشرتكة يف املعىن ،وٕان متزيت 

فرمبا اكنت :(... ویعود ف�س�ت�ين يف قو�. فائدة بعضها من بعض 
و�كر�رها ٕاذا مل تقع ٕاّال ) ت� أ�لفاظ خمتارة �سهل أ�مر يف ٕا�ادهتا 

  . 11نت �ىل �الف ذ�موقعها ،ورمبا اك
�لتكرار : " ا�ي �رى ٔ�نّ ) هــ456(ت ا�ن رش�یقؤ�عرج �ىل      

ف�ٔكرث ما یقع التكرار يف .مواضع حيسن فهيا، ومواضع یق�ح فهيا 
أ�لفاظ دون املعاين ،وهو يف املعاين دون أ�لفاظ ٔ�قل ،فٕاذا �كرر 

  .12"ا�لفظ و املعىن مجیعا فذ� اخلذالن بعینه
�ىل مهنج قّسم ف�ه التكر�ر ) هــ637(ت �ن أ�ثرياوقد سار     
 ،�لفظما یو�د يف ا�لفظ واملعىن و ما یو�د يف املعىن دون ا: "ٕاىل

  .13"م ً� مهنام ٕاىل مف�د و�ري مف�دّمث قسّ 
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كام وا�ه العلامء قضیة التكرار يف القر�ٓن الكرمي وتفرقت �ٓراءمه     
ما بعد امجل� أ�وىل ذو فاكن مهنم من نفى التكرار مج� ،ؤ��لن ٔ�ّن 

معىن خمتلف عهنا ،و ٕاذن فال �كرار موجود ،واكن مهنم من نفاه 
مس��دًا ٕاىل �لل هتدر وجوده ٔ�و تلطف م�ه واكن مهنم من ٔ�قّر 
بوجوده ولك�ّه و�د لعلل جتعل وجوده رضورة ٔ�و مس�تحبا ٔ�و 

  .�ا�زا
 ل�س املعترب: " ف�ٔبو �يل دمحم �ن عبد الوهاب اجلبايئ یقول   

بتكرار ا�لفظ ٔ�نّنا نعمل ٔ�ّن احلروف واللكامت م�كررة يف ال�م 
وٕانّام املعترب �ٔ�غراض و املقاصد، فربّام اكن املش�به يف ا�لفظ �ري 

  .14وهذا بّني .م�كرر،وربّام اكن املتبا�ن يف ا�لفظ م�كررا
ٔ�ّما الرشیف الريض دمحم �ن حسني ٔ��كر يف كتاب حقائق    

يف القر�ٓن ؤ��لن ٔ�ّن ّلك مكرر ف�ه �دید  الت�ٔویل وقوع �كرار
جييء مّرة بعد مّرة ٕاالّ وهو �ٓت  ٔ�راد ٔ�ّن ّلك مكرر ال:طریف 

فّلك �ٓیة �كررت ٔ�لفاظها ٕانّام �اءت .لس�ب �دید وهدف طریف 
  .15الثانیة و الثالثة ملعىن جييء � ما ق�لها 

ح الس�یوطي ٔ�ّن ما يف القر�ٓن یُظن ٔ�نّه �كرار ول�س م�ه     ورص�
وم�ل ذ� بتكر�ر أ�م�ال و القصص وحرف إالرضاب وسورة 

  .16الاكفرون و�دد من ا�ٓ�ت 
ٕاماكن ٔ�ن یقع يف القر�ٓن ما سامه  دمحم الصادق عرجونونفى    

ده التكرار احملض،وعّرفه ب�ٔنّه ا�ي ال یف�د ف�ه الثاين �ري ما ٔ�فا
  .17أ�ّول 

و�ىل العموم فا�راسات حول التكرار بلغت الغایة يف اّ�قة    
والتقيص، والتقس�مي و التفریغ و قد سقت بعض �ٓراء ومواقف 

و اليت تعّددت  -احلرص�ىل س��ل ا��ر ال  –العلامء حولها 
تنّوعت ،لكّهنا تدا�لت ح�نا و توازت ح�نا �ٓخر  و تالقت و 

مجلالیة أ�صلیة �لتكرار،و هذا ما س�ٔ�شفه يف لتربز القمية الف�یّة ا
دراس�يت هذه من �الل لغة النرث كمنوذج من مناذج الرتا�یب 

  .العربیة
 –كغريه من أ�ج�اس أ�خرى  - ینطوي حتت النرث أ�ديب     

ٔ�نواع ش�ىت مهنا ما �اء �ىل لسان �امت أ�ن��اء و املرسلني ومهنا ما 
ففي ظل هذه أ�نواع .امات �راوح بني اخلطب والرسائل واملق

انتق�ت أ��ادیث النبویة الرشیفة واخلطب وحتدیدا الواقع فهيا 
هذا التّكرار ا�ي �اولت اس�تظهار مك�و�ته واس�ت�الء .�كرارا 

  .مرام�ه اليت خيدم هبا املعىن،وحيقق هبا مقصدیة النّص
 :ولنبدٔ� بـــــ

  :التّكرار يف لغة النرث - 3
  :احلدیث النبوي الرشیف -1- 3

ٔ�ن� تلبیة رسول هللا :فعن عبد هللا �ن معر ريض هللا عهنام      
�هَُم لََبیَك ،لََبیَك ال َرشِیَك َ� لََبیَك ،ٕان� احلَمَد "ملسو هيلع هللا ىلص  لََبیَك ا�ل

والنِّعمة َ� واملُ� ،َال َرشِیَك َ� 
18     .  

د ٔ�ي ٕالباً� ٔ�ص� لَبا � ف�ّين �ىل الت�ٔ�ی:(هو لفظ" لََبیكَ : " قو�
بعد ٕالباب ، وهذه التث��ة ل�ست حق�ق�ة بل يه �لك�ري واملبالغة 

  .19،ومعىن هذا  ٕا�ابة بعد ٕا�ابة ٔ�و ٕا�ابة الزمة 
عن ا�ن :يف قو� ملسو هيلع هللا ىلص " احلق"وم�الغة يف الت�ٔ�ید �كرر لفظ     

د اكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٕاذا قام من ا:عباس ريض هللا عنه قال �لیل �هت��
ا�لهّم � امحلد،ٔ�نَت قَّميِ السموات وأ�رض ومن فهيَن،و� :"قال 

امحلد،� مُ� الَسَموات وأ�رض ومن فهيَن،و� امحلد،ٔ�نَت نُوُر 
السموات وأ�رض ومن فهين،و� امحلَد، ��نَت احلَُق وو�ُدَك احلَُق 

نب��ون حٌق ولقَاُؤَك حٌق،وقوَ� حٌق،واجلن�ة حٌق،والناُر حٌق،و ال 
ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌق،ا�لهم َ� ٔ�سلَمت،وبَك �ٓم�ت ،و�َلیَك 
تََوَلكت،وٕالیَك ٔ�نَ�ت،وبَك �اَمصت وٕالیك �اَمكت،فاغفر يل ما 
م،ؤ�نت  قََدمت وما ٔ�خرت وما ٔ�رسرت وما ٔ��لنت،ٔ�نَت املقِدّ

  .20املؤّخر ال ٕا� ٕاالّ ٔ�نَت ٔ�و  ال ٕا� �ريك 
ت�ٔ�یدا م�ه " � امحلد" يف نفس احلدیث عبارة كام  �ّرر ملسو هيلع هللا ىلص      

لتخصیص امحلد � عز� و�ل� وكثريا ما اكن النيب صىل هللا �لیه 
يف احلدیث الوا�د " وا�ي نفيس بیده"وسمل �كّرر القسم �لعبارة 

ٔ�ن� رسول هللا :عن ٔ�يب هر�رة :م�الغة م�ه يف الت�ٔ�ید،كقو� ملسو هيلع هللا ىلص 
وا�ي نفيس بیده، لقد َمهَمُت ٔ�ن �ٓمر حبطٍب :" قال ملسو هيلع هللا ىلص

ف�حطب،ُمث� �ُٓمُر �لّصالة فُ�ؤذن لها،ُمث �ٓمر رُ�ًال ف�ؤم النّاس، مث� 
��َ�الُف ٕاىل ر�ال ف�ٔحّرُق �لهيم بیوهتم،وا�ي نفيس بیده،لو یعمل 

  .21شاء ٔ��دمه ٔ�نّه جيد َُعرقا مسینًا ٔ�و مرماتني حس�ن�ني،لشهَد الع 
ولنت�ٔمل احلدیث التايل وما ورد ف�ه من �كرار �لفظ اجلال�      

هللا هللا يف ٔ�حصايب هللا :"عن عبد هللا �ن مغفل قو� ملسو هيلع هللا ىلص ":هللا"
هللا يف ٔ�حصايب ال تت�ذوهنم غرضًا بعدي،مفن ٔ�ِحهبُم فِ�ُحِيب 

ذاين،ومن ٔ�حّهبُم،ومن ٔ�بَغضهُم ف�بغيض ٔ�بغضُهم،ومن �ٓذامه فقد �ٓ 
 .�22ٓذاين فقد �ٓذى هللا،ومن �ٓذى هللا یوشُك ٔ�ن ی�ٔ�ذه 

ت�ٔ�ید الت�ذ�ر ٔ�و لت�ٔ�ید :"ح�ث ورد هذا التكرار لـــ       
إالغراء،ح�ث �سا�د املعىن �ىل تقر�ر ٔ��دهام،ف�كون �ىل معىن 
ا�ذروا غضب هللا �س�ب النیل مهنم �ختاذمه غرضا،ٔ�و �كون 

ب ٕا�را�م،و�ىل � الو�ني الزموا تقوى هللا �س�:�ىل معىن
فالت�ذ�ر املكّرر ٔ�و إالغراء املكّرر یدل �ىل ٕاعظام الس�ب وٕا�باره 

  23"و�س�تلزم ٕا�بار الص�ابة وٕا�را�م �ىل و�ه الت�ٔ�ید
ٔ�ّن ر�ال :واكن ملسو هيلع هللا ىلص ٕاذا د�ا د�ا ثالث فعن ٔ��س �ن ما�    

 صىل هللا د�ل یوم امجلعة من �ب اكن و�اه املنرب،ورسول هللا
� :�لیه وسمل  قامئ خيُطُب،فاس�تق�ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قامئا فقال 

رسول هللا،هلكت املوايش،وانقطعت الس�بل فادُع هللا یُغی�ُ�ا 
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ا�لّهّم ٔ�سق�ا،ا�لّهّم ٔ�سق�ا، :"فرفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  یدیه فقال :قال .
  .24ا�لّهّم ٔ�سق�ا 

ِّه وٕاحلاً�ا م�ه يف طلبه �لسق�افقد �ّرر      كام .ا��اء م�اشدة لرب
املبالغة :"لــ:يف احلدیث التايل "ٔ�ق�ل ّمث ٔ�ح�ا"ورد �كرار لعبارة    

  .25"يف اليشء والتحریض �لیه
انتدَب هللا عّز و�ل� ملن :وعن ٔ�يب هر�رة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال      

ان يب،وتصدیق �رسيل،ٔ�ن ٔ�رجعه خرج يف س��� ،ال خير�ه ٕاالّ ٕامي
مبا �ل من ٔ�جر ٔ�و غنمية،ٔ�و ٔ�د�� اجلنّة ،ولوال ٔ�ن ٔ�ُشق �ىل ٔ�ميت 
ما قعدُت �لف رسیٍة،و لوددُت ٔ�نّين ٔ�ق�ُل يف س��ل هللا مث� ٔ�ح�ا 

  .26،َمث ��ق�ل 
 :ق�اسا �ىل ما فعلت العرب" قرياطا"�اء �كراره ملسو هيلع هللا ىلص للكمة      

اقسم هذا :ٕاذا ٔ�رادت تقس�مي اليشء �ىل م�عدد �ّررته كام یقال"
  .27" املال �ىل بين فالن درهام،للك وا�د درمه

ٔ�نه مسع رسول هللا :فعن سامل �ن عبد هللا ،عن ٔ�بیه ٔ�نّه ٔ��ربه      
�ام بقاؤمك ف� سلف ق�لمك من :صىل هللا �لبه وسمل   یقول  ٕان
وب الشمس،ٔ�ويت  ٔ�هل التوراِة أ�مم،كام بني صالة العرص ٕاىل غر 

التوراًة،فعملوا حىت ٕاذا انتصف ا�هنار جعزوا،فُاعطوا قرياطا 
قرياطا،ّمث ُاويت ٔ�هل إالجنیل إالجنیل،فعملوا ٕاىل صالة العرص مث  
جعزوا  ف�ٔعطوا قرياطا قرياطا،مث ٔ�وت��ا القر�ٓن،فعملنا ٕاىل غروب 

ٔ�ي : الشمس،فْاعطینا قراطني قراطني،فقال ٔ�هل الك�ابني
ربّنا،ٔ�عطیت هؤالء قراطني قراطني،ؤ�عطی��ا قراطا قراطًا،وحنن 

قال هللا عز� و�ل� هل ظلمتمك من ٔ�جرمك من :كن�ا ٔ�كرث معال ؟قال 
  .28ال،فقال فهو فضيل ٔ�وتیه من ٔ�شاُء :يشء؟قالوا 

وقد �س�شف من �كراره ملسو هيلع هللا ىلص لعبارات بعیهنا غرضه الرايم ٕاىل      
 :يف احلدیث ا�ٓيت" الصبح ٔ�ربعا"ة ٕال�اكر كام يف �كر�ره لعبار ت�ٔ�ید ا

مسعُت ر�ال من أ�زد،یقال � ما� �ن :عن حفص �ن �امص قال
الةٔ�ن� الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:حبینة یصّيل  ، رٔ�ى ر�ال وقد ٔ�قميت الص�

ول ر�عتني،فلام انرصف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الث به الناس،وقال � رس
  .29الصبح ٔ�ربعًا،الصبُح ٔ�ربًعا"هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ٕان مه هتاونوا �ش�ٔن الوضوء "�لویل"حيّذر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٔ�م�ه      
مرتني ٔ�و "ویٌل لٔ�عقاب من النّار"ؤ�نقصوه ،ف��ده  �كّرر عبارة 

عن عبد هللا  :ثالث ز�دة هلم يف الت�ذ�ر و الرتهیب،كام قال ملسو هيلع هللا ىلص
ختلّف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن�ا يف سفرة سافر�ها ف�ٔدركنا وقد :�ن معرو قال

سح �ىل ٔ�ر�لنا،ف�ادى ب�ٔ�ىل ٔ�رهق�ا  العرص،جفعلنا نتوض�ٔ ومن 
عقاب من النار" :صوته   .مرتني ٔ�و ثالث.30"ویل لٔ�ٍ

ا�از املرسل یصّور �ركزي العذاب �ىل جزء :"والتعبري هبذا    
 و خيی� ُم�َصبًا �لیه و�ده لیعّظم ما یرتتب �لیه تصور أ��ر معّني 

البالغ �ّدة ف�كون العنایة عند الوضوء ٔ�شُد والیقظة ٔ�عظم 
  .31"�ٔ�عقاب

ٔ�ن� :كام جنده ملسو هيلع هللا ىلص  يف �دیثه عن عبد هللا �ن مغفل املزين   
�كّرر .32"ملن شاء- ال� ث-بني ّلك ٔ�ذنني صالة"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال 

الة"عبارة  ت�ٔ�یدًا "ملن شاء"مضیفا ٕا�هيا عبارة "بني ّلكِ ٔ�ذنني ص�
  . لالس�تحباب

وممّا ورد من التكرار تنوهيا �ش�ٔن ا�اطب،وٕاشادة بذ�ره قو�   
عن عبد هللا �ن :ملسو هيلع هللا ىلص يف وصف یوسف الصدیق �لیه السالم

الكرُمي �ُن الكرِمي �ن :"قال: معرو ريض هللا عهنام، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
یعين .33"الكرِمي �ن الكرِمي یوسف �ن یعقوب �ن ٕاحساق �ن ٕا�راهمي

ٔ�نّه نيب� �ُن نِيب �ُن نِيب �ُن نِيب،فقد تنوخس من أ�صالب 
�كر�ر �لغ داّل �ىل هنایة "الرشیفة،ٕاىل أ�ر�ام الطاهرة،فهذا 

  .34" بة عند هللالرشف، وٕاعظام املزن�،ورفع الرت 
من التكرار  ما �اء م�الغة يف الت�ٔ�ید،نورد قو� صىل هللا �لیه     

� :ٕان� ر�ال قال :عن عبد هللا �ن معر ريض هللا عهنام قال :وسمل 
م�ىن م�ىن،فٕاذا خفَت الُصبَح : "قال :رسول هللا،�یف صالة ا�لیل

  .35"ف�ٔو�ر بوا�دة
كد�ائه  - وهذا ما س�بق لنا ذ�ره  - �ا ثال� واكن ملسو هيلع هللا ىلص ٕاذا د�ا د   

�ىل كفار قر�ش،ح�� وضعوا �لیه فرث دٍم وسال جزور وهو 
فلام قىض رسول هللا :قامئ یصيل عند الكعبة، فعن عبد هللا قال 

ا�لّهم �لیك بقر�ش،ا�لّهم �لیك بقر�ش،ا�لّهم :"ملسو هيلع هللا ىلص الصالة ،قال
  .36" �لیك بقر�ش

 لبين هشام �ن املغرية �ني اس�ت�ٔذنوه ٔ�ن ینكحوا اب�هتم وقال ملسو هيلع هللا ىلص   
فال �ٓذن،ّمث ال �ٓذن،ّمث ال �ٓذن،ٕاّال ٔ�ن یُطلّق �يل� اب�يت :"�لی�ا، قال 

  .37"وینِكُح اب��مك
من التّكرار ا�ي " فال �ٓذن،ّمث ال �ٓذن،ّمث ال �ٓذن"فقو�    
ت�ٔ�ید القول يف  النصباب العنایة ٕاىل:ٔ�شد موقعا من إالجياز "هو

  .38"م�ع �ّيل ريض هللا عنه من الزتوج �بنة ٔ�يب �ل �ن هشام
ومن �كرار التو�ید ما �اء يف قو� ملسو هيلع هللا ىلص عن ٔ�يب هر�رة ريض    

ٔ��ذ احلسن �ن �يل ريض هللا عهنام مترة من متر :هللا عنه قال 
لیطر�ا،مث� قال " خ ، ِكخكِ :"الصدقة،جفعلها ف�ه، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

الثانیة "ِكخ"فقد �ّرر ملسو هيلع هللا ىلص .39"ٔ�ما شعرت ٔ��� ال ن�ٔلك الصدقة:"
تو�یدا لٔ�وىل من �ب الردع و�س�تقذار،ويه لكمة تقال عند 

  . زجر الّصيب عن تناول يشء ما
كام نلمح من مناذج التكرار الهادف ٔ�یضا ، �دیث الرسول    
قال رسول هللا : عن ٔ�يب سعید اخلذري ريض هللا عنه قال ملسو هيلع هللا ىلص

ٕاذا ُوضعت اجلنازة ،فاحمتلها الر�ال �ىل ٔ�عناقهم فٕان اكنت :"ملسو هيلع هللا ىلص 
قدوموين قدوموين،وٕان اكنت �ري صاحلة،قالت � :صاحلة قالت

ویلها،ٔ��ن یذهبون هبا،�سمُع صوهتا لك� يشء ٕاالّ إال�سان،ولو 
  .40"ان لصعَق مسعها إال�س
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ل " قدوموين"فقد ورد �كرار لفظة     حلمكة مقصودة،اكليت توص�
احلمكة يف هذا التكر�ر ٔ�ن� الرتمجة أ�وىل م�اس�بة :ا�ن رش�ید :"ٕا�هيا 

الش��ل احلدیث "�ب الرس�ة �جلنازة "�لرتمجة اليت ق�لها ويه 
�ىل بیان موجب إالرساع،وكذ� هذه الرتمجة م�اس�بة �ليت ق�لها 

یُبّنيِ ٔ�ن� ابتداء العرض ٕانّام �كون عند محل اجلنازة ٔ�نه ٔ�راد ٔ�ن 
  . 41"ٔ�هنا ح�نئٍذ یظهر لها ما تؤول ٕالیه ف�قول ما تقول

عن عبد الرمحن �ن ٔ�يب �كرة،عن ٔ�بیه ريض هللا عنه قال      
بىل � رسول :ثال� ،قالوا ".ٔ�ال ٔ�ن��مك ب�ٔكرب الك�ا�ر:"قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :

ٔ�ال :إالرشاك �� ،وعقوق الوا��ن،و�لس م�ِّك�ا ،فقال":هللا،قال 
  .42لیته سكت:مفا زال �كررها حىت قلنا :قال ".وقول الزور

وهيدف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من وراء هذا التكرار،ٕاىل ال�شدید �ىل      
ومعوما .رضورة �رك شهادة الزور،والت�ذ�ر من مغبّة الوقوع فهيا 

عن " یعید احلدیث ثال� لیفهم عنه كام ورد اكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
�ه اكن ٕاذا �لكّم �لكمة ٔ��ادها ثال�،حىت تفهم :ٔ��س،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ٔ�ن

  .43"عنه،وٕاذا ٔ�ىت �ىل قوم فسّمل �لهيم،سّمل �لهيم ثال�
ىل ت�ٔ�یدا ،لین��ه السامع �:ثال� "ٔ�َال ٔ�نبؤمك ب�ٔكرب الك�ا�ر"و�ّرر      

  . املراد بذ� �دد الك�ا�ر:ٕاحضار فهمه، وومه من قال 
�ه اكن �سري �ىل مجل � قد ٔ�عیا :عن �ا�ر ريض هللا عنه      ٔ�ن

م��،ّمث ،مفّرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص فرضبه ،فد�ا � فسار �سري ل�س �سري 
 ،ف�ْعُتهُ ) بْعنیه بوق�ّة( :ّمث قال ال،: قلت .)بعنیه بَوِق��ةٍ ( :قال

فاس�ت��یت محالنه ٕاىل ٔ�هيل ،فلّما قدم�ا ٔ�ت��ه �مجلل ونقدين مثنه،ّمث 
ما كنت �ٓ�ذ مجَ�،خفد َمجَ�َ :"انرصفت ف�ٔرسل �ىل ٕا�ري قال 

  .44"،فهو َماُ�َ 
وقع ب�هنام من :"ملا" �ذ َمجََ�َ "یلزم �لیه التكرار يف قو�     

ٔ�حسن  املساومة عند البیع كام تقّدم،قال ا�ن اجلوزي هذا من
التكرم ،ٔ�ّن من �ع ش��ا فهو يف الغالب حمتاج �مثنه،فٕاذا تعّوض 

  .     45"من ا�مثن بقي يف قلبه من املبیع ٔ�سف �ىل فراقه
ٔ�نّه ملا مر� :ويف �ادثة إالرساء واملعراج �ّدثنا ٔ��س �ن ما�     

الصاحل  مرح�ًا �لنيب الصاحل،وأ�خ:"�ربیل �لنيب ملسو هيلع هللا ىلص ٕ�در�س قال
هذا ٕادر�س ،ّمث مررت مبوىس فقال :من هذا؟ قال :فقلت.
هذا :فقلت من هذا ؟قال.مرح�ًا �لنيب الصاحل،وأ�خ الصاحل:

مرح�ًا �ٔ�خ الَصاحل ،والنيب الَصاحل :ُمث� مررت بع�ىس فقال.موىس
مرحً�ا :مث� مررت ٕ��راهمي فقال.هذا ��ىس:قلت من هذا؟قال.

  .46"ٕا�راهمي :قلت من هذا ؟قال.الَصاحل  �لنيب الََصاحل و��ن
عند لك صفة،ٔ�هنم اق�رصوا �ىل " صاحل"�ّرر أ�ن��اء هنا لكمة   

وصفه ملسو هيلع هللا ىلص هبذه الصفة و تواردوا �لهيا ٔ�ّن الصالح صفة �شمل 
  .�الل اخلري وتعم� لك معانیه 

 ٔ��� رسول هللا صىل هللا:عن ٔ��س �ن ما� ريض هللا عنه قال  
ّمث ش��ه  ،حفلبنا � شاة لنا هذه فاس�سقى، �لیه وسمل يف دار�

 ومعر اجتاهه، ، هذه،ف�ٔعطیته ؤ�بو �كر عن �سارهمن ماء برئ�
ف�ٔعطى  هذا ٔ�بو �كر،:فلام فرغ قال معر ؤ�عرايب عن ميینه،

�نوا أ�ميَنُوَن، أ�ميَنُوَن،" :مث قال أ�عرايب فض�، قال .47" ٔ�ال فمي
  .س�نّة ،فه�ي س�نّة ،ثالث مّراتفه�ي :ٔ��س
ف�ه تقد�ر م�تدٔ� مضمر ،ٔ�ي املتقّدم ":"أ�ميُنونَ "�ّرر لكمة    

أ�مينون،والثانیة �لت�ٔ�ید،توجهيه ٔ�نّه ملا بّني ٔ�ّن أ�مين یقّدم مث ّٔ�كده 
  .48"ٕ��ادته ٔ�مكل ذ� برصحي أ�مر به

�اء بالل ٕاىل النيب : عن ٔ�يب سعید اخلذري ريض هللا عنه قال
اكن :قال بالل" من ٔ��ن هذا:" �متٍر �رّينِ ،فقال � النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص

عند� متُر ردُي، ف�عت م�ه صا�ني بصاع،لنطعم النيب صىل هللا 
ٔ�ّوه ٔ�ّوه،�ني الّر� �ني :"�لیه وسمل فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند ذ�
رتي ف�ع ا�متر ب��ع �ٓخر مث الّر�،ال تفعل،ولكن ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن �ش

مرتني لیكون هذا "ٔ�ّوه ٔ�ّوه،�ني الّر�"�ّرر ملسو هيلع هللا ىلص  49"اشرتیه 
ٔ�بلغ يف الزجر،وقا� ٕاّما �لت�ٔمل من هذا الفعل،وٕاّما من سوء "الت�ّٔوه
  .50" الفهم

ٔ�ن� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٔ�ى ر�ال �سوق :عن ٔ�يب هر�رة ريض هللا عنه
قال ٕاّهنا بََدنٌَة، ).ار�هبا:(فقال ٕاهنا بََدنٌَة،فقال ) ار�هبا:"(قالبَدنة، ف
" ار�هبا"يف الثالثة ٔ�و الثانیة �ّرر لفظة . 51"وی�).ار�هبا:(فقال 

ت�ٔن��ًا �ىل مراجعته � و�دم ام�ثا� ٔ�ول أ�مر،قد ٔ�مره �ر�وهبا .52
خمالفة ملا اكن �لیه ٔ�هل اجلاهلیة من �دم ر�وهبم ما ٔ�هدوا ٕاىل 

  . احلرم 
ویذ�ر ملسو هيلع هللا ىلص احلمك بعلّته،ف�كّرره بعد ذ�ر العّ� ت�ٔ�یدا � وتقر�را     

ال حيلَُنب� ٔ��ٌد :"عن عبد هللا �ن معر ريض هللا عهنم:يف قو� ملسو هيلع هللا ىلص 
ُب ���ُدُمك ٔ�ن ت�ٔىت مَرشبَتَُه فُ�كَرس  ماش�یة امرٍئ بغري ٕاذنه ،��ُحيِ

م خزانته ف�نتقل طع امه ؟فٕانّام ختزن هلم رضوُع مواش�هيم ٔ�طعامِهتِ
وجنده صىل هللا �لیه .53" ،فال حيلنب� ٔ�َ�ٌد ماش�یة امرٍئ بغِري ٕاذنهِ 

حتذ�را " ٕاّ�مك والوصال"وسمل يف �دیثه عن الوصا� �كّرر عبارة 
�لمسلمني من �لكف ماال یقدرون �لیه فعن ٔ�يب هر�رة ريض هللا 

ٕانّك تُواصل :،ق�ل "ٕاّ�مك والِوصال مرتني" عنه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ٕاّين ٔ�ب�ت یطعمين ريب و�سق�ين ،فاكفلوا من العمل ما :"،قال

  .54"تطیقون
عن ٔ�يب هر�رة وزید �ن �ا� ريض هللا عهنام ،ٔ�ن� رسول هللا    

ئَل عن أ�َمة ٕاذا زنت ومل حتّصن قال ٕاذا زنت فا��وها :"ملسو هيلع هللا ىلص س�ُ
ا زنت فا��وها ،مث� ٕاذا زنت فا��وها ،مث� بیعوها ولو ،مث� ٕاذ
ٔ��اد الز� يف :"قال ال ٔ�دري بعد الثالثة ٔ�و الرابعة ،ق�ل.55" بضفريةٍ 

�ه موجب  اجلواب �ري مق�ّد �ٕالحصان �لتن��ه �ىل ٔ�نّه ال ٔ��ر � ،ؤ�ن
  . 56" احلّدِ يف أ�مة مطلق الز�

رسول هللا صىل هللا  قال:عن ٔ�يب هر�رة ريض هللا عنه قال    
ا�لّهم :"قالوا و�لمقرص�ن ،قال ".ا�ل�هم اغفر �لُم�لّقنيَ : "�لیه وسمل 
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 :قال و�لمقرص�ن،قالها ثال�، :قالوا ".اغفر �لم�لّقني
  . 57"�لمقرص�نو "

العبارة اليت یدعو فهيا �لغفران �لم�لّقني ثال� :فقد �ّرر ملسو هيلع هللا ىلص    
  .ل احللق �ىل التقصري ،مع جواز التقصري،ت�ٔ�یدا م�ه �ىل تفضی

من ثناء الر�ل �ىل الرُ�ل،حيذر �لویل و�كّرره :وحيّذر ملسو هيلع هللا ىلص     
  .ملا ف�ه من حزن وهالك،وتفّجعٍ،ز�دة يف الت�ذ�ر واملبالغة ف�ه

عن عبد الرمحن �ن ٔ�يب �كرة ،عن :وهذا ممّا �اء يف �دیثه ملسو هيلع هللا ىلص    
وی� :"ٔ�ثين ر�ٌل �ىل ر�ٍل عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال :ٔ�بیه قال 

،مث� قال "،قَطعَت ُعُنَق صاحِ�َك ،قطعت عنق صاح�ك مرارًا 
،وهللا من اكن م�مك مادً�ا ٔ��اه ال حما� ،فلیقل ،ٔ�حسب فال�ً :"

حس��ه وال ٔ�زّيك �ىل هللا ٔ��ًدا ٔ�حس�به كذا وكذا،ٕان اكن یعمل 
  .58"ذ� م�ه

اس�ت�اب .59)ؤ�نِذر عشريتََك ا��قَرِبنيَ :(ملا �زلت ا�ٓیة الكرمية      
جفعل یدعو عشريته أ�قرب فأ�قرب ،فعن ٔ�يب :لها النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

� بين عبد م�اٍف :" قالٔ�ن� النيب ملسو هيلع هللا ىلص"هر�رة ريض هللا عنه 
اشرتوا ٔ�نفسمك من هللا ،� بين عبد املطلب اشرتوا ٔ�نفسمك من 
هللا ،� ��َم الُزبِري �ن العّواِم مع�ة رسول هللا � فاطمة ب�ت 
محمٍد،اشرت� ٔ�نفسكام من هللا،ال ٔ�م� لكام من هللا ش��ا ،سالين 

اشرتوا "يف خطابه ٕاّ�مه عبارة : ف�كّرر ملسو هيلع هللا ىلص. 60"من مايل ما ش��
لیحّهثم �ىل املواظبة �ىل إالميان والعمل " ٔ�نفسمك من هللا

الصاحل،وبنفس العبارة املكّررة اليت حيُهثم فهيا �ىل إالميان ،حيّذرمه 
ال مي� هلم من هللا :من مغبّة ��اكل �ىل قرا�هتم م�ه،ٔ�نّه ملسو هيلع هللا ىلص 

  . ش��ًا
�ا اكن یوم ح�ني :ٔ��س �ن ما� ريض هللا عنه قال عن      مل

ٔ�ق�لت هوازن و عطفان و�ريمه بنعمهم و ذرارّهيم ،ومع النيب صىل 
�الف،ومن الطلقاء ،ف�ٔد�روا عنه حىت بقي   هللا �لیه وسمل عرشة �

� :"و�ده،ف�ادى یوم�ذ ندائني مل خيلط ب�هنام ،التفت ّمع ميینه فقال 
یك � رسول هللا ٔ��رش حنن معك ،وهو لبّ :قالوا "معرش أ�نصار

فاهنزم " ٔ�� عبد هللا و رسو�:"�ىل بغ� بیضاء فزنل فقال
املرش�ون،ف�ٔصاب یوم�ذ غنامئ كثرية ،فقسم يف املهاجر�ن والطلقاء 

ٕاذا اكنت شدیدة ف�حن :ومل یعط أ�نصار ش��ا،فقالت أ�نصار 
جفمعهم يف ق�ّة    ف�لغه ذ�.ف�لغه �ري� .ندعي ،ویعطي الغنمية �ري� 

فسك�وا ،فقال ".� معرش أ�نصار ،ما �دیث بلغين عنمك: "فقال 
� معرش أ�نصار ٔ�ال �رضون ٔ�ن یذهب الناس ��نیا ،وتذهبون :

بىل،فقال النيب صىل هللا :�رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتوزونه ٕاىل بیو�مك قالوا 
صار لو س� الناس وادً� وسلكت أ�ن:"�لیه وسمل 

  .61"شعبا،ٔ��ذت شعب أ�نصار
� "�كّرر يف هذا احلدیث ٔ�سلوب النداء :فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص      

اس�تدرا�ا �لم�اطبني والتلّطف يف اس���هتم "معرش أ�نصار

�لتحّبب ٕا�هيم،ف�نادهيم نداء املشفق املتوّدد،و�كّرر نداءمه بصفة 
  . أ�نصار اليت ٔ�وىل �ك�ساب قلوهبم

قال رسول هللا صىل هللا :عن ٔ�يب هر�رة ريض هللا عنه قال    
س�تكون فنت ،القا�د فهيا �ٌري من القامئ،والقامئ فهيا :"�لیه وسمل 

اعي،ومن �رشف لها  �ري من املايش واملايش فهيا �ٌري من الس�
  .62"�س�رش ف�ة،ومن و�د مل��ٔ ٔ�و َمَعاًذا فلیُعد به

يف –القامئ -امجل� الثانیة ففي هذا احلدیث تتكّرر لكمة من     
يف الرابعة،وهو –املايش  –امجل� الثالثة ،ولكمة من امجل� الثالثة 

�كرار جيعل ال�م يف متاسك واّطراد ،ٔ�ن مج� یدفع بعضها بعًضا 
�لغایة،ٔ�ي ت�ىن لك� �لیة �ىل لفظ من السابقة ،فاكن مقرًرا 

  .�لمقصود طیِّب اجلرس
مسعت رسول هللا :يض هللا عهنام قالعن عبد هللا �ن معر ر   

إالمام راعٍ :سؤوٌل عن رعیِتِه لكُّمك راعٍ ولك� راعٍ م :"یقول : ملسو هيلع هللا ىلص 
مسؤوٌل عن رعیّتِه ،والر�ل راعٍ يف ٔ�ه� و هو مسؤوٌل عن و 

رعّیتِه،واملرٔ�ة راعیٌة يف ب�ت زو�ا و مسؤو� عن رعیّهتَا،واخلادم 
وحس�ت ٔ�ن قال : قال -سؤوٌل عن رعیّتِه راعٍ يف مال س�یّده و م 

الر�ل راعٍ يف مال ٔ�بیه و مسؤوٌل عن َرعّیِتِه ،ُلك�ُمك راعٍ ولك�  - :
  .63" راعٍ مسؤوٌل عن رِعّیتهِ 

–لكّمك راعٍ -�اء التّكرار يف هذا احلدیث �لكشف عن مجمل    
بتفصی� ،ف�كون ٔ�عظم تقر�را من ا�مل ،ملا س�بقه من �شویق ٕالیه 

�ه �كّرر  �س�ب ما يف ا�مل من حتریك النفس لكشف املراد،كام ٔ�ن
أ�ول بتفصی� دفًعا �ل�رية وا�لّ�س �ى ا�اطبني واليت �س�هبا 

  . �شرتاك وإالجامل
بعثنا رسول هللا صىل :عن ٔ�سامة �ن زید ريض هللا عهنام قال   

ٔ��  ٕاىل احلرقَِة فصب�حنا القوم فهزم�امه،وحلقُت :هللا �لیه وسمل 
ا غش�ی��اه قال ال ٕا� ٕاال� هللا :ور�ٌل من أ�نصار ر�ًال مهنم فلم�

ا قدم�ا بلغ  ،فكف� أ�نصاري عنه ،فطعنته �رحمي حىت ق�لته ،فلم�
قلت " � ٔ�سامة ،��قَ�َلتَُه بعدما قال ال ٕا� ٕاال� هللا:"النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

ن�ت ٔ�ّين مل ٔ��ن ٔ�سلمت ق�ل اكن م�عّوذا ،مفا زال �كّررها ،حىت مت :
م�الغة يف " �� قَ�َلتَهُ "�كّرر ملسو هيلع هللا ىلص ٔ�سلوب �س�تفهام .64ذ�  الیوم 

  . ٕا�اكره لفع� ٔ�سامة ،كام ٔ�د�ى هذا التكرار معىن التوبیخ والتقریع
یثه یبعث نف�ة من نف�ات امجلال لقد و�د�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف ٔ��اد  
قات النبوة ،بتوظیفه ٔ�سلوب التكرار يف ٕارشاقًة من ٕارشاو 

  . مقامات �ّدة ؤ�غراٍض ش�ىت
  : التّكرار يف اخلطب -2- 3

لب��ة ت�ٔ�را درج نقاد أ�دب �ىل القول ب�ٔن� أ�دب یت�ٔ�ر �     
یصّورها،و�اكد یعكس واقعها جبوهره،وكذا  –ٔ�و �ٔ�حرى–�ذرّ� 

اكن �ال أ�دیب العريب ا�ي اّختذ من ٔ�دبه وس�ی� �لتعبري عن 
�الم،ٔ�فراح و ٔ�قراح،فاكن الشعر دیواهنم  واقعه مبا حيم� من �ٓمال و�
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ا�ي یق�ّد �لیه م�ٓ�رمه،ویفّخم ش�ٔهنم،وهيّول �ىل �دّومه ومن 
 و �ر�ا�،وحنن �ني كام حصب النرث ٔ�یضا العريب يف �ّ� .غزامه

نت�ّدث عن النرث،نُنحي النرث العادي ا�ي یت�اطب به الناس يف 
شؤون ح�اهتم الیوم�ة،فٕان� هذا الرضب من النرث ال یُعد� يشء م�ه 
ٔ�د� ٕاالّ ما قد جيري ف�ه من ٔ�م�ال،ٕانّام ا�ي یُعد� ٔ�د� حقا هو النرث 

معني،وا�ي ا�ي یقصد به صاح�ه ٕاىل الت�ٔثري يف نفوس السا
م�ه :حيتفل ف�ه من ٔ��ل ذ� �لصیا�ة وجامل أ�داء،وهو ٔ�نواع 

اخلطابة اليت تعد� من ٔ�ّشد أ�نواع أ�دبیة الزتاما،ٔ�ّهنا هتدف ٕاىل 
الت�ٔثري وإالق�اع،معّربة عن عق�دة اخلطیب،ورٔ�یه يف مش�ت 
الوجود،�ش�تّد �ش�تداد أ�زمات املرتبطة مبصري امجلا�ة وتقر�ر 

  .لها و�رحجها بني الزنا�ات والتیارات احملدقة هبا مس�تق� 
و�لخطب ٔ�نواع �دیدة ،ووظائف م�عددة ؤ�سالیب ش�ىت         

- من ب�هنا ٔ�سلوب التكرار ا�ي �ريم اخلطیب من ا�لجوء ٕالیه 
ٕاىل تث��ت ٔ�فاكره يف ٔ�ذهان سامعیه ٕاضافة ٕاىل ٔ�غراض –�ادة 

طب،س�ٔ�اول ٔ�خرى وجاملیات یُبدهيا ٔ�سلوب التكرار يف اخل
الكشف عهنا ٕ��راد بعض ال�ذج من اخلطب ا�ّسدة لهذه 

  . الف�ّیات
بني ُس��ع �ن احلرث : خطبة مرثد اخلري يف ٕاصالح ذات البني - �ٔ   

ٕان� التخب�ط وام�طاء اله�اج واس�تحقاق :"وبني م�یمث �ن م�وب 
دها بوار أ�صی�  ا�لّ�اج ،س�یقفكام �ىل شفا ُهَوٍة ،يف تور�

طاع الوس�ی�،ف�الف�ا ٔ�مَرُكام ق�ل انتاكث العهد،واحنالل العقد ،وانق
،و�ش�ُت ا��لفة ،وتبا�ن الُسمعة ،ؤ�ن� يف فس�ة رافهٍة وقدٍم 

  .65"واطدة واملوّدُة مرثیٌة والبق�ا معرضةٌ 
مكعظم اخلطب اجلاهلیة �لتكرار ابتغاًء :"تتصف هذه املقطو�ة    

یقاع اجلاري �ىل مقاطع و�رس�یخ الفكرة ،ولغرض االٕ " �لت�ٔ�ید
واجلاهيل ال ی�ٔنُف من التكرار ،وهو �اّصة من خصائص .م�وازیة 

أ�دب الشفه�ي ا�ي یعوز السامع ف�ه ا�متعن ،وقد �ل� التكرار 
: التكرار يف م�ل أ�قوال التالیة وظهر.من دونه �س��ل ٕالیه

انتاكث العهد،واحنالل  .ام�طاء اله�اج واس�تحقاق ا�لّ�اج"
  .66"العقد

يف الوعظ اليت ٔ�لقاها يف سوق :  خطبة قس �ن سا�دة -ب[   
  : عاكظ

ٔ�ّهيا النّاس امسعوا وعوا ،من �اش مات،ومن مات فات ،وُلك� ما "
هو �ٍٓت �ٍٓت، �ٓ�ٌت حمكامٌت،مطٌر ونباٌت و�ٓ�ٌء و��َمهاُت،وذاهٌب 
و�ٍٓت ضوء وظالم،و�ٌر و ٔ��م ،ولباٌس ومر�ٌب ،ومطعٌم ومرشٌب 

حبوٌر ال تغوُر،وسقٌف مرفوٌع ،و�اٌد موضوٌع،ولیٌل وجنوٌم متور و 
ٕان� يف السامء خلربًا،وٕان� يف أ�رض ... داجٍ وسامٌء ذات ٔ��راج 

  .67..."لعًربا

ٔ�رى ٔ�ّن اخلطیب ینرصف يف خطبته ٕاىل نوع من التكرار      
ٕان� هذا ... ا�ي یومه �جلّدة من �الل �لُل أ�لفاظ اجلدیدة :"

وهذه ... كرة الوا�دة اليت �شري ٕاىل ٔ�ن� املوت ٔ�زيل� القول �رّدد الف
امجلل املتكررة،ُلك�ها ل�ست يف الواقع،سوى ٔ�شاكل خمتلفة لهذا 

ول�ست أ�بیات الالحقة لتختلف عن امجلل .املعىن الوا�د املتكّرر
أ�وىل يف التكرار و�ع�د �ىل فضی� الصور  لٕالهيام جبّدة 

يف الواقع اجلاهيل ا�ي مل �كن �یه  املعاين،وذ� اكن طبیعیا
خ�ال رّىب املرايم،واسع املدى ،لیبدع الشعور �لزوال،ُصورًا ٔ�بعُد 

  . 68"غوًرا من الصور اليت رٔ�یناها 
   :خطبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دعوة قومه ٕاىل إالسالم  - ت   
ٕان� الرائد ال �كذب ٔ�ه� ،وهللا ،لو كذبت النّاس ،مجیعا ما "

وهللا �متو�ن� كام ... بتمك ،ولو غررت الناس مجیًعا ما غرر�مك كذ
تنامون ،ولتبعنث� كام �س��قظون ،ولت�اسنب� كام تعملون،ولَُتجَزون� 

ا اجلن�ة ٔ�بدا،ٔ�و النّار ٔ�بدا   .69"�ٕالحسان ٕاحساً�،و�لسوء سوء،وٕاهن�
م �� ت�ٔ�یدا يف هذه اخلطبة ٔ�كرث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فهيا من القس   

ونلقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبته اليت خطهبا يف .�لقول وت�ٔ�یدا �عوته 
  !"ٔ�ال هل بلّغت ؟ا�لّهم اشهد "جحة الوداع �كّرر عبارة 

ا الناس "   �ام املؤم�ون ٕاخوة،وال حيّل المرئ مال ٔ�خ�ه ٕاال� :ٔ�هي� ٕان
 �رجعن� فال!عن طیب نفس م�ه،ٔ�ال هل بلّغت ؟ا�لّهم اشهد 

�ين �ر�ت ف�مك ما ٕان  بعدي كفارًا یرضب بعضمك رقاب بعض،فٕان
لوا بعده،كتاب   ! هللا،ٔ�ال هل  بلغت؟ا�لّهم اشهد متسكمت به لن تّضِ

ا الناس     ٕان� ر�ّمك وا�د ،وٕان� ٔ��مك وا�د ،لك�مك �ٓدم و �ٓدم :� ٔ�هي�
  .70!"ٔ�ال هل بلّغت ؟ا�لّهم اشهد ... من �راب 

ا التكرار مضن �كرار التربئة وا�ي �ريم صىل هللا یندرج هذ   
ولتقر�ر   ت�ٔ�ید الرباءة من القصور:"�لیه وسمل من ورائه   ٕاىل 

�زاهة السا�ة من ا�لّوم،و�لتعریض �نتقال التبعة ٕاىل ٔ�هلها وحتملهم 
  . 71حقوقها مع إالشعار بعظم �ا�هبا 

ا النّاس"ب النداء كام �ّرر ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اخلطبة ٔ�سلو     �ذً� "ٔ�هي�
  . لالن��اه

  : خطبة معر �ن اخلطاب يف الوعظ وإالرشاد  - ث   
ٕان� هللا س�ب�انه وحبمده قد اس�توجب �لیمك الشكر واّختذ �لیمك "

ومحلمك يف الرب والبحر ... �حلجج ف� �ٓ�مك من �رامة ا�ٓخرة وا�نیا 
مفا عىس ٔ�ن یبلغ مع ... ،ورزقمك من الطّیبات لعلّمك  �شكرون 

  .72" هذا شكر الشا�ر�ن وذ�ر ا�ا�ر�ن واجهتاد ا�هتد�ن
ر ريض هللا عنه ببعض التكرار يف خطبة دون ویقع اخللیفة مع   
یوهن ذ� و�دة اخلطبة ومتاسكها،ففي املقطع السابق كّرر :"ٔ�ن 

دعوته �لشكر �وس�ی� �لت�ٔ�ید لك�ه ضاف املعىن ؤ�ّكده ٕاذا ٔ�حلق 
ذ� �لب�ّ�ات اجلدیدة والتفاصیل اليت اس�تمكل هبا الب�ّ�ات السابقة 

  .73"وزادها وضو�ًا وت�ٔ�یدًا 
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يف خطبة ٔ�خرى حياسب ّمعا� ف�قول -ريض هللا عنه -ده ؤ��   
ٔ�ال وٕاّين ٕانّام ٔ�بعث ّمعايل لیعلّمومك دینمك وس��مك،وال ٔ�بعهثم :"

لیرضبوا ظهورمك،وی�ٔ�ذوا ٔ�موالمك ،ٕاالّ من رابه يشء من ذ� 
ن�مك م�ه، فقام معرو �ن  فلريفعه ٕايل� فو اّ�ي نفيس بیده ٔ�قص�

ؤم�ني،ٔ�رٔ�یت ٕان بعثت �امال من � ٔ�مري امل:العاص فقال 
ه م�ه قال  نعم،وا�ي :ّمعا�،ف�ٔد�ب ر�ال من رّعیتك فرضبه،ٔ�تق�ص�

ه م�ه ،فقد رٔ�یُت رسول هللا صىل هللا �لیه  نفس معر بیده ٔ�ق�ص�
  .74"وسمل یُقص� من نفسه 

عام� �الق�صاص،ٕان مه فعلوا  –ريض هللا عنه - حيذر معر   
�عث الت�ذ�ر قوّي اكن صداه �كرار القسم  أ�مر احملذور، ومبا ٔ�ن� 

املصحوب بنون التو�ید الثق�� ،واملن� �لوعید،وقد اقرتن هذا 
الت�ذ�ر �لتعلیل لیبلغ ٔ��ره ٔ�عامق و�دان السامع عن طریق 

�ه رٔ�ى النيب صىل هللا �لیه –ريض هللا عنه - إالق�اع ف��رب معر  ٔ�ن
رار معر �لقسم نو�ا من وسمل یُقُص من نفسه،وربّام نلمس من �ك

  . الت�ٔ�ید �ىل تنف�ذ حتذ�ره ووعیده
  :خطبة �يل �ن ٔ�يب طالب ا�ی��ّة  - ج   
امحلد � ا�ي ال یبلغ مد�ه القائلون ،وال حييص نعامءه العاّدون "

ٔ�ّول ا��ن معرف�ه وكامل معرف�ه ... ،وال یدي حقّه ا�هتدون 
ل توح�ده إال�الص التصدیق به،وكامل التصدیق به، توح�ده،وكام

  .75..."�،وكامل إال�الص � نفي الصفات عنه
ٕاذ م�ّلث ... �كراًرا شلكًیا " : "كامل"فلقد �كّررت فهيا لفظة     

هذه ا�لفظة اخلیط الفكري ا�ي تتصل به وت�ساق م�ه الفكرة 
  .76"املتطورة �لنظر والتفكري 

�لت�ٔثري وت�ٔ�ید  كام ٔ�ّن التكرار يف خطبة إالمام �اء وس�ی� دا�لیّة 
  .الرٔ�ي

  : خطبة احلسن يف �ادنة معاویة  - ح   
ؤ�� ٔ�نصح �لقه ِل�لِقه ،وما ٔ�صبحت حممتال �ىل مسٍمل "...   

وٕاّن ما �كرهون يف امجلا�ة .ضغینة ،وال مریًدا � سوء وال �ائ� 
ٔ�ال وٕاّين �ظر لمك �ريا من نظرمك .�ري لمك ف� حتبّون يف الُفرقَة 

  . 77."..ٔ�نفسمك 
فاحلسن �سوق أ��ذار الترب�ریة مكّرًرا ٕاّ�ها ،و�ل� ش�ٔنه يف    

�ه ٔ�راد حقن دماء املسلمني ؤ�ن� امجلا�ة يف الباطل  ذ� ٔ�ن �زمع ٔ�ن
  .،�ٌري من التفرق يف احلق

  :�دًدا �ٔهل مكة : خطبة عبد امل� �ن مروان - خ  
وال �خللیفة ٕاّين وهللا ما ٔ�� �خللیفة املس�تضعف :ٔ�ّهيا الناس "

املداهن وال �خللیفة امل�ٔفون مفن قال �رٔ�سه كذا ،قلنا � س�یف�ا 
  .78" كذا
  . �رهیبا و هتدیدا وتو�دا"ال �خللیفة "فقد �رر   
  : خطبة احلسن البرصي  -د  

رمح هللا ر�ًال : "يف ا�عوة ٕاىل العمل ا�ي حيقّق إالميان     
صال�مك صال�مك،زاك�مك :� ٔ�هيل : "وعظ ٔ��اه ؤ�ه� فقال 

زاك�مك،�ريا�مك �ريا�مك،ٕاخوا�مك ٕاخوا�مك ،مسا�ینمك مسا�ینمك،لعل� 
  .79"هللا �رمحمك 

جند احلسن البرصي �كرث من صیغ التحضیض     
قها بعضا ببعض ،فقد معد ٕاىل صیغ وال�شدید،�كّررها ویلح 

التحضیض املكّررة ،الختاذها ٔ�داة من ٔ�دوات احلركة الباثة �لحیاة 
  . يف جوانب خطبه

فالو�اء الو�اء،و الن�اء :"ويف �انب �ٓخر من خطبه یقول    
قد ٔ�رسع خبیارمك !الن�اء ،�الم تعّرجون ؟ٔ�ت�مت ورب� الكعبة 

"...80.  
وأ�مر �حلّث و التحضیض،ف�ّٔن  ف�جمع بني ال�ساؤل والعجب   

  .معانیه تتجسد يف ٔ�سلوهبا �یه بقدر ما تتجسد يف طبیعة معا�هيا
  :  خطبة احلّ�اج �ن یوسف الثقفي -ذ  
� ٔ�هل العراق :"وقد ٔ�لقاها ٕا�ر موقعة د�ر امجلامج  وما �اء فهيا   

ٕاّن الش�یطان قد اس��طنمك ،خفالط ا�لحم وا�م والغصب واملسامع 
فاف ،مث� ٔ�فىض ٕاىل ا�اخ  و أ�صامخ مث� وا�ٔ  طراف وأ�عضاء والّشِ

  .81..."ارتفع فعّشش ،ّمث �ض ففّرخ ،حفاشامك نفاقا وشقاقا 
حشد احلّ�اج هذه أ�لفاظ لیعّرب عن غیظه وخسطه ،وهذا ما    

شّدة :" یبدو يف املعىن التقر�ري الواحض ا�ي یدرك م�ارشة ،ٕاالّ ٔ�نّ 
�ىل ما �شري ٕالیه وٕانّام �ىل ما یو� به ویثريه يف ت�ٔثريه ال تق�رص 

والتكرار يف هذا ... (النفس بت�ٔثري تعداد أ�لفاظ و�كر�رها 
یتّ�ذ طابعا ف�یّا �اصا ٕاذ ميثل قدرة إالبداع يف انفعاالت )املقطع

... ولو اكتفى اخلطیب ٕ��راد قو� ��ساء واق�ضاب ... اخلطیب 
ت�ٔثري دون ٔ�ن ی�ّث مجیع ما یعِمتُل يف لاكن ٔ�ّدى املعىن قدرة �ىل ال 

  .82"نفسه 
�لتكرار –من اخلطبة نفسها -وحيفل املقطع ا�ي س�نورده     

ا�ي �اء لٕالمعان يف الغلّو وإالرساف يف الت�ٔ�ید ،�كرارا م�بعثا 
� ٔ�هل :"من طبیعة املعاين ا�ا� �ىل التو�ر والت�ٔلب والعنف 

والزنوات  ،رات بعد اخلرتاتالغدو  ،الفجراتوالكفرات و  العراق،
بعد الزنوات ،ٕان بعثتمك ٕاىل ثغورمك �للمت ،وخ�مت وٕان ٔ�م�مت ٔ�رجفمت 
،وٕان خفمت �فقمت ،ال تذ�رون حس�نة ،وال �شكرون نعمة ،هل 

اس��رصمك ما مل ٕاال� تبعمتوه  اس�تخفّمك ��ث ،ٔ�و اس�تغوامك �او ٔ�و
ب شاغب ٔ�و � ٔ�هل العراق ،هل شغ.ٔ�و�متوه ونرصمتوه وزكّیمتوه و 

  .83"نعب �عب ،ٔ�و زفر زافر،ٕاالّ كنمت ٔ�تبا�ه ؤ�نصاره 
يف مقام الوعظ –يف اخلطبة اليت س�ٔوردها -ونلفي احل�اج     

لیؤكد ٔ�ّن لك امرئ ملزم بلجم نفسه "امرؤ"وإالرشاد ،�كّرر لكمة 
عن ٕاتّباع الهوى ،وحماس�هتا  ٔ�فعالها ،خفاطبه هنا قام �ىل ٔ�ساس 
من انفعال النّفس وت�ٔ�رها ،ولیصور هذا �نفعال وهذا الت�ٔ�ید �ّرر 
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امرٌؤ :"السامع و�زید من اه�مه مبدلول ما �سمع  ،وحىت یؤ�ّر يف
ر مع� ،امرٌؤ فك�ر ف�  �ه ،امرٌؤ زو� �اسب نفسه ،امرٌؤ راقب رب
یقرؤه �ًدا يف حصیف�ه ،و�راه يف مزيانه ،امرٌؤ اكن عند مهِّه 
ٔ�مٌر،وعند هواه زجٌر ،امرٌؤ ٔ��ذ بعنان قلبه ،كام ی�ٔ�ذ الر�ل 

ق تبعه ،وٕان قادة ٕاىل معصیة هللا خبطام مج� ،فٕان قادة ٕاىل احل
كف�ُه ،ٕانّنا وهللا ما ُ�لق�ا �لف�اء،وٕانّام �لق�ا �لبقاء ،وٕانّام ن��قل من داٍر 

  .84" ٕاىل دارٍ 
  :  خطبة معر �ن عبد العز�ز ريض هللا عنه -ر   

ا الناس ،ال یطولن� �لیمك :"خطب یوًما يف الناس فقال          ٔ�هي�
ٔ�ال ال سالمة المرئ يف ... لیمك یوم الق�امة أ�مُد ،وال یبعدن� � 

ون  �الف الس�نّة ،وال طا�ة �لوق يف معصیة هللا ،ٔ�ال وٕا�ّمك تعد�
الهارب من ظمل ٕامامه �اصیا ٔ�ال وٕان� ٔ�والهام �ملعصیة إالمام الظامل 

  .85..."ٔ�ال وٕاّين ٔ��اجل ٔ�مًرا ال یعني �لیه ٕاال هللا 
�جرس " ٔ�ال"حلرف التن��ه  نلمس يف هذه اخلطبة �كرارا       

مع ّلك -یدق �لتذكري ب�ّٔن ا�نیا دار زوال وا�ٓخرة دار قرار ف�نهبهم 
–من س�نة الغف� و�ش�ذ قلوهبم مبت�ّدد املوعظة  -�كرار

  .   ویدعومه،ٕاىل رضورة طا�ة هللا و�ده وٕاتّباع س�نّة ن��ّه
                                          :                         خطبة ق�یبة �ن مسمل الباهيل - ز   

  :خطهبا وقد سارت ٕالیه ج�وش الشاش وفر�ان        
ٕان� �دومك قد رٔ�وا بالء هللا عندمك،وت�ٔییده ٕاّ�مك يف مزاحف�مك و "   

ماك�ر�مك ،لك� ذ� یفلحمك هللا �لهيم ،ف�ٔمجعوا �ىل ٔ�ن حيتالوا 
�مك وبیا�مك،واخ�اروا دهاق�هنم وملو�  هم،ؤ�نمت دهاقني العرب غر�

وفرساهنم،وقد فّضلمك هللا بدینه،ف�ٔبلوا � بالًء حس�نا،�س�توج�ون 
  .86"به الثواب من ا�نب عن ٔ�حسا�مك

�ّرر ق�یبة ذ�ر هللا ٔ�ربع مرات يف هذا املقام ٕا�رة محلیة اّ��ن      
والتقوى وت�ٔ�یدا �ىل الصفة ا�ی��ة لق�اهلم وٕا�رة هلم وتوق�نا هلم 

  . فهم اذ یقاتلون یؤیّدمه هللا ویعّززمه. �لنرص
                                   :خطبة ٔ�بو محزة ا�تار �ن عوف أ�سدي الشاري  -س    

اليت ٔ�لقاها يف املدینة بعد ٔ�ن بلغه ٔ�ن� ٔ�هلها یعیبون ٔ�حصابه        
� ٔ�هل املدینة ،قد بلغتين مقالتمك ٔ�حصايب : " حلدا�هتم ٕاذ قال

مث� ُوِيلَ ... وال معرفيت بضعف رٔ��مك وقّ� عقولمك،ٔ�حس�ت ٔ�د�مك ول
بعده ابنه �زید،�زید امخلور،و�زید الصقور، و�زید الفهود،و�زید  

  .87..." الصی�ود، و�زید القرود 
�شهريا لصاح�ه،ٕاذ یقّدمه �ىل "�زید"ح�ث �ّرر امس             

حىت یلتصق ب�ٔذهان ّلكِ مق��ة ویتّكئ يف خطابه �ىل هذا �مس 
�ه املراد �لنق�صة   . السامعني،لئال ی�سوا ٔ�ن

من �الل ما س�بق �س�ت��ج ٔ�ّن اخلطابة هتدف �ٔ�ساس        
ٕاىل إالق�اع و الت�ٔثري يف ا�اطب،ولقد اكن ٔ�سلوهبا أ��سب 
لتحق�ق هذ�ن الهدفني،هو ٔ�سلوب التكرار ا�ي ٔ�ّدى يف ّلك 

ٔ�غراضا -ع و الت�ٔثري يف ا�اطب و ٕاىل �انب إالق�ا–خطبة ٔ�درجهتا
ٔ�خرى و جاملیات زادت من فا�لیة اخلطبة يف ا�اطبني و سامهت 

   .بقوة يف حتق�ق مقصدیّة اخلطیب
 :                                   الهوامش و إال�االت        
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The autobiographic Discourse between  
revelation and abstention. 
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   :امللخص
 - ٕابدا�ا ونقدا- ما زالت كتابة خطاب اّ�ات ٔ�و الّسرية اّ�اتیة يف أ�دب العريب �سري خبطى م�ثاق�، فه�ي ال حتظى �اله�م نفسه        

فهيا اجلانب التّارخيي والواقعي �ىل  یغلب مقارنة بغريها من أ�ج�اس الّرسدیة، فقد رّدت ف�ة من النّقاد ذ� ٕاىل �وهنا م�ارشة وسطحیة،
ٕاىل توّجس ُمدّوهنا من �شف اّ�ات  -�ّ�ر�ة أ�وىل -اجلانب إالبداعي، يف �ني ٔ�ّن الّس�ب احلق�قي واملوضوعي وراء هذا الّشّح یعود 

من ٔ�مام ا�ٓخر؛ �اصة يف ظّل وجود سلطة اج�عیة ودی��ة، �ك�ح ف�ه رغبة ال�ُميض يف قراءهتا وروا�هتا يف مداها البعید الّصادق القریب 
  .ق�قةاحل 

       . البوح،  تّكمتّ الّسرية اّ�اتیة ، الّصدق ، ال : اللكامت املف�اح�ة
Abstract : 
       Writing autobiography in Arabic literature, is advancing slowly ; it is not always 
accorded the priority ranking- on the level of creativity and criticism- comparing to other 
narrative genres .According to a group of critics, it is due to its direct and superficial 
character, dominated by its historical and realistic side, on the expense of the creative one. 
But the real and objective reason of this lack is –of first degree- due to the writer’s suspicion 
toward self revelation to the other, especially within social and religious authority, that bar 
him from reading and revealing self authentic deepness, close to the real situation. 
Key words:  Biography - Honesty - Refrain - Rrevelation. 

 

    مقدمة
ال شّك ٔ�ّن كتابة الّسرية اّ�اتیة ش�ٔهنا ش�ٔن ٔ�ّي �ا�     

ٕابداعیة، ال ت�ٔيت من العدم، بل هناك من اّ�وافع والبواعث ما 
حيّث اك�هبا �ىل تدو�هنا و�رمجة ح�اته، مسّ�ال حمّطاهتا وما سادها 

�خ�الف عرص الك�ابة «من ٔ��داث ومواقف، ويه خمتلفة 
، هذا مع )ٔ�نىث/ذ�ر(الاكتبو�خ�الف ��س ) �دیثا/قدميا(

إالقرار �شرتاك ُكتّاب الّسرية اّ�اتیة معوما يف اّ�وافع املشهورة 
التّرب�ر و�عتذار والبوح وطلب :لك�ابة الّسرية اّ�اتیة؛ م�ل

، وقد �كون هذه اّ�وافع 1»الّشهرة والّرغبة يف النّصح والتّعلمي
ٔ�و �س�شفه املتلقّي من  جممتعة مع همينة دافع یُقّرِه الاكتب ترصحيا

ولكن الّسؤال ا�ي ی��ادر ٕاىل ٔ�ذهاننا يف . �الل قراءته وحتلی�
یاق و یطرح نفسه ٕاىل ٔ�ّي مدى �كون هذا املّدون  :"هذا الس�ّ

معرتفا وصادقا يف كتا�ته؟ وٕان اكن العكس، مفا يه عوائق البوح، 
  ومّربرات �زییف احلقائق ؟

  تّكمتّ خطاب اّ�ات بني ��رتاف وال  - 1
هو يف املقام ) الّسرية اّ�اتیة(احلدیث عن خطاب اّ�ات    

أ�ول �دیث عن انتصارات اّ�ات وا�كساراهتا، و�رش مك�و�هتا 
دون �شویه وبرت وم�الغة ٔ�مام املتلقي؛ حبمك ٔ�ّن مدّوهنا �سعى ٕاىل 

عن د�ائل نفسه وجتارب ح�اته، موقفا ٕاّ�ه  �سب وّده �ٕالفصاح
ىل ٔ�رساره وخ�ا�ه، م�ش�ئا ب��ه �القة وطیدة، موقف أ�مني �



 برقاد أمحد . أ                                                                                                        السرية الّذاتية  العربية بني البوح والّتكّتم 

41                                                          ة تدرا        04ا   د 04ا01 ا/ ول  /دن ام2019 

 ا ة اا دوا ت اراا .اا  

 

، لتكون بذ� الّسرية اّ�اتیة خطا� ا�رتاف�ا 2عامدها ��رتاف
مل یعد  - يف مفهومه ال�س�یط - ��ر�ة أ�وىل، ٕاّال ٔ�ّن هذا ��رتاف

یقف عند عتبة البوح والكشف عن احملظور، بل ٔ�حضى ی�ٔ�ذ يف 
ا، من �الل الّسعي ٕاىل رفض ٔ��ایني كثرية ٔ�بعادا ثوریة �ى اك�هب

أ�وضاع الّسائدة، معرتضا �لهيا، داعیا ٕاىل التّغیري، ف�كون 
ا�رتافاته بذ� �بعة من رصا�ه يف احلیاة ومن ثورته �ىل واقعه 

  . املّر املع�ش
ینطلق من ٔ�عامق ذاته �ارضا ّلك حمّطات ح�اته وما      

الوعي �ّ�ات شاهبا من ٔ��داث دون مراو�ة ٔ�و �كّمت م�ذ حلظة 
يف الوقت - وما حيیط هبا ٕاىل حلظة التّدو�ن، ويه حلظات ا�رتاف

�اته، ولیّمت ذ�، جيب توفّر ثالثة ٔ�راكن؛ النّص املعَرتف  -نفسه
ف�ه و�الق�ه �ملعِرتف، ٕاضافة ٕاىل �الق�ه �ملتلقي، ٕاالّ ٔ�ّن هناك من 

العدید ، وهو الّرٔ�ي ا�ي لقي اس�هت�ان )املتلقي(یقيص هذا أ��ري
، ا�ي �رى خطاب )النّاقد مسري رس�ان(من النّقاد؛ �ىل شالكة

اّ�ات ٔ�ش�به بفضاء مقه�ى، �ر�ُده اكفّة ٔ�صناف النّاس، وهو ما 
ة  ینطبق �ىل أ�دب ��رتايف �رّم�ه، ح�ث تصبح خطا�ته مو��

، ٔ�ّن اّ�ات �ام انطوت وختندقت 3ٕاىل احلیاة وٕاىل جامهري النّاس
ز�، البّد ٔ�ن تنف�ح �ىل العامل اخلار�، َكونُه الب��ة يف خ�دق الع

�را وت�ٔثريا -الطبیعیة اليت �ربّت ف�ه، و�لتّايل �شوء التّاميه ب�هنام -ت�ٔ�
  .ٔ�مر حمتّي ال مفّر م�ه

  ��رتاف بني الّصدق و�نتقائیة - ٔ� 
یعّد الّصدق ٔ�مه د�امة یُ�ىن �لیه خطاب الّسرية اّ�اتیة،     
رمغ ٔ�ّهنا  - الّصدق احملض يف الّرتمجة اّ�اتیة«ل�ّسلمي املطلق بـٕاالّ ٔ�ّن ا

هو جمرد حماو�، وهو صدق  - ٔ�صدق الف�ون أ�دبیة تصو�را
�س�ّيب، ول�س ش��ا م�حقّقا؛ ٔ�ّن هناك عوائق تعرتض س��ل 

، ممّا یؤدي 4»املرتمج لنفسه وُحتول ب��ه وبني نقل احلق�قة اخلالصة
ا من �الل التّضلیل ا�ي ميارسه ٕاىل ال�ّشك�ك يف مصداق�هت

ن م�عّمدا اكلّزتییف والتّنايس، ٔ�و عن �ري قصد اكل�ّس�یان  املدّوِ
 .واخلط�ٔ 

اّ�ا�رة ( ف�ٓفة ال�ّس�یان مرتبطة ارتباطا وثیقا ب��ائیة     
ٔ��ن جند الّسواد أ�عظم ممّن  -؛ �اصة يف أ�دب العريب)الّزمن/

ّ�اكـرة يف هذه املر�� العمریة كتبوا سريمه بلغـوا س�ن�ا م�قّدم�ة، وا
ال �س�تطیع حفظ ّلك اّ��ر�ت، ّمما یضطر املدّون ٕاىل اس�تلهام 
أ��داث اليت �اشها بصورة یَعتِوُرها الشّك والّضبابیة، و�لتّايل 
ميارس فعل التّضلیل واخلداع عن �ري وعي، ف�صبح م�جزه م�نّیا 

شعور، ف�ِتیه احلق�قة �ىل إالحياءات والّظنون القابعة يف سا�ة الالّ 
یاق یعرتف . وتصري ا�رتافاته مطعو� يف صدقها ففي هذا الس�ّ

 Goethe)  Johann "یوهان فولفغانغ فون غوته"أ�دیب أ�ملان 
Wolfgang von( )1749س�ت�ا� ٕا�ادة ٕانتاج ح�اة مماث� ) م1832- م�

�، ومع ٔ�� مل ٔ��ّري ش��ا یتعلّق مبا ٔ�مع«:كت� اليت �اشها یوما، قائال
، هنا 5»ذ�، ال بّد ٔ�ن ٔ��ون قد �ّريت ٔ�ش�یاء كثرية من �ري �لمي

یعّرب عن مدى ن��ه الّصادقة يف تدو�ن سريته كام يه، ٕاالّ ٔ�ّن ما 
  .  ی�ّرسب ٕا�هيا من �شو�ش وشوائب هو �ارج عن ٕارادته

الاكتب الّشاعر الربیطاين  -ٔ�یضا–وهو ما ذهب ٕالیه     
ا�ي �رى ٔ�ّن  )م1933 –مGeorge Moore ()1852(جورج مور

الّسري اّ�اتیة ذ� العمل املس�تحیل، ویقصد �الس�ت�ا� هنا، قول 
احلق�قة لكّها حول اّ�ات وجتنّب �دم اّ�قة رضب من اخلیال، 
ا بذ� من یطالع مايض ح�اته مكن یطالع كتا� قد مزقت  مش�ّهبِ

  .)6(بعض صف�اته، ��تلف م�ه الك�ري
ثّبطات حتّد من در�ة صدق اكتب الّسرية، و�لیه هذه امل      

واضعة ٕا�ه ٔ�مام جعز واحض يف ٕا�راد لك ما تعلّق حبیاته، ففي هذا 
التّنظري واملامرسة، دراسات (الّصدد، یقول محید محلیداين يف كتابه 

ال ميكهنا �ىل ...ٔ�ّن كتابة الّسرية اّ�اتیة«): يف الّروایة املغربیة
نة �مل تفاصیل ح�اة صاحهبا وٕاّهنا إالطالق ٔ�ن �كون ٕا�ادة ٔ�م� 

تعّرب عن توق دامئ لالح�فاظ بوجود مس�متر، وٕاّهنا جتدید ودفع 
،لیكون عنرص الّصدق �س��ّا فهيا، 7»�ٓخر ملرا�ل احلیاة املاضیة

  .نظرا ملا یعرتهيا من حتو�ر م�عّمد ٔ�و انتقاء ٔ�و �س�یان
 ٔ�ضف ٕاىل هذا، صعوبة فهم اّ�ات لنفسها ن���ة �دم     

ثباهتا �ىل �ال وا�د، فه�ي مضطربة �ىل اّ�وام حس�یّا ومعنوّ�، 
حفىت ولو سلّمنا ٔ�ّن املدّون حيرص �ىل ثبات معیار الّصدق يف 
كتابة سريته ا�اتیة؛ �ونه یرتمج حلیاته اخلاصة طواعیة بعد نضج 

لنفسه ٔ�مر «جتربته، وهو ٔ�درى �شعاهبا وخ�ا�ها، ٕاال ٔ�ّن فه�مه 
 اكنت قدرته �ىل فهم ا�ٓخر�ن ٔ�كرب من قدرته مشكوك ف�ه، فربّام

، و�لتّايل صعوبة فهم املدّون �اته، یضفي شكواك 8»�ىل فهم نفسه
  .متس� مبصداق�ة ما یصدر عهنا من ا�رتافات

ٕاشاكلیة ٔ�خرى ميكن مصادفهتا يف كتابة خطاب اّ�ات،      
�مكن يف رفض بعض ُكتّاب هذا اجل�س الّرسدي ��رتايف 

ة، ٕاذ نلمس تغی�ب الك�ري من احلقائق احملر�ة وٕاخفاهئا عن طواعی
ني بذ� عقوهلم يف التّعاطي مع ما �سوقونه من ٔ�خ�ار  املتلقي، حمّمكِ

؛ 9»العقل جيد ��رتاف خم�الً «ومعلومات يف مدّو�هتم، ٔ�ّن 
خصوصا ٔ�مام الغري، ف�توّجسون من بوح مبا �زجعهم ومبا ال یتوافق 

ر صفوها و�زجعها، فُ�غیّب احلق�قة، ویق�نون ما مع �رجس�هتم ویعكّ 
  .یثلج الصدر، لیغدو ��رتاف بذ� معلیة انتقائیة

ق صاحب صدهذه �نتقائیة ال شك ٔ�ّهنا تطعن يف رشط      
، 10»فعىل معیار صدقه �كون ت�ٔثري نّصه يف امللتقى«الّسرية، 

ده والق�ول �ى هذا أ��ري حيصل بتو� املدّون الّصدق يف رس 
حلیاته، لتحصل الفائدة؛ اكلتّ�ٔيس ٕاذا اكن �روم �ق�داء، واملؤا�سة 

فالّصدق بدون شّكٍ �ك�يس ٔ�مهیة �لغة يف . ٕاذا اكن یعاين الّضیق
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نو الّسري  حصول ت�ٔثري الّسرية واس�ت�ابة القارئ، �ا جيد ُمدّوِ
ج �رب  اّ�اتیة ضا�هتم يف �رسیب ح�واهتم جبمیع ٔ�بعادها دون حتر�

- ٔ�ح�ا�–روائیة، وهو ما جعل بعض النّقاد یعتربون الّروایة  ٔ�عامل
ٔ�كرث صدقًا من الّسرية اّ�اتیة اليت یضُعف فهيا عنرص الّصدق، فال 

ٔ�ندریه (، و�ىل هذا أ�ساس یـرى الاكتب الفر�يسّ �11سمى سرية
ال ميكن ٔ�ن �كــون «، ٔ�نّ�ه )م1951- مAndré Gide ()1869() ج�د

صادقة، بل ربّام تقرتب احلق�قة ٔ�كرث يف املذّكرات ٕاالّ نصف 
  .  ، ن���ة الفعل �نتقايئ ا�ي یطال وقائعها12»الّروایة

یّمت ��رتاف بصورتني، أ�وىل �كون ٔ�كرث شفاف�ة،      
یعرتف الاكتب يف سريته ا�رتافا م�ارشا دون حتفّظ وحتّرج، ی��اول 

ام یذ�ر حماس�هنا، ّلك ما یتعلّق حبیاته الّشخصیة، ذا�را مساوهئا م�ل
واضعا احلق�قة نصب ٔ��ني املتلقي، م�فاد� ّلك متویه، ٔ�ّما الّصورة 
الثّانیة؛ مشكوك يف مصداق�هتا، �شوهبا التّحریف، یعرتف فهيا 
مدّوهنا ا�رتافا سطحیا، حيجب ٔ�مورا وحقائق سوداء يف ح�اته، 

  . واضعا ق�ا�ا لهذه اّ�ات
مط أ��ري من ��رتاف من بني اّ��ن هنجوا هذا النّ       

، اعترب ح�اته )قّصة ح�اتـي(أ�دیب عبد القادر املازنـي فـي سريته 
ال متثّل ذاته بصورة ِرصفة، وٕانّام تتعّدى ذ� لتكون ح�وات 

هذه ل�ست قّصة ح�اتـي، وٕان «:ا�ٓخر�ن م�ّدسة يف سريته، ف�قول
، يف 13»اكن فهيا الك�ري من حواد�ا، وأ�ْوىل ٔ�ن تُعّد قّصة ح�اة

هذا التّقدمي جنده �متلّص من بني بعض جوانب ح�اته لی�س�هبا 
حلیوات ا�ٓخر�ن، من م�طلق ٔ�ّن النّاس یتقاطعون يف بعض 

  .  حمّطات احلیاة
وملاذا ٔ�كتب لك� هذا؟ وما صلته مبوضوع «: ویضیف قائالً      

... الك�اب؟ ال ٔ�دري سوى ٔ�ّين لطول اعتباري ٔ�ن ٔ�تد�ّر نفيس
ٔ�س�تطیع ٔ�ن ٔ�عّرِف النّاس بنفوسهم، وٕاذا وسعين ٔ�ن  ٔ�عتقد ٔ�ّين 

ٔ��شف هلم من عیوهبم صورًا صاف�ة، ال مزّورة وال ممّوهة من هذا 
، فهو 14»إال�سان اّ�ي هو ٔ��، واّ�ي هو ٔ�یضا ّلك امرئ و�ريي

�رى ٔ�نّه �س�تطیع الوصول ٕاىل حق�قة ذاته، ت� اّ�ات الغامضة، 
ذا �سا�د ا�ٓخر�ن �ىل فهم ٕاذ �كشف عیوهبا ٔ�مام النّاس، وهب

ٔ�نفسهم ٔ�یضا من �الل احلدیث عن ذاته، ولكن هذا حمك ف�ه 
  .الك�ري من التّعممي، �ون النّفس ال�رشیة ل�ست وا�دة

ّلك ما ذ�ر�ه ال ميكن ٔ�ن حيول دون وجود مواقف �رى      
ٔ�ّن �نتقائیة ٔ�مر ممكن يف خطاب اّ�ات، وقد تصل در�ة احلمتیة 

ة،�وهنا تق�یّة تضفي �لـى العمل ملسة جاملیة اس�ت�ابة �وافع ف�یّ 
حلاس�ة املبدع الف��ّ�ة من �ة، و�وافع �ارج�ة ٕاكمالءات اّ�ات 
املتوّجسة من التّعري والفضح ٔ�مام املتلقي من �ة ٔ�خرى؛ كتناول 
أ��داث املرتبطة �لعالقات اجل�س�یّة، ونقد الّسلطة، و�ا جند 

، اليت �سّ�ل حضورها 15ىل هذه التّقانةمدّوين ذواهتم یلجؤون إ 

ة  ب�سب �الیة يف خطاب اّ�ات العريب، ؤ�ّن فا�لیة اّ�ا�رة مو��
سلفا، �ىل حنو شعوري ٔ�و ال شعوري، ال لٕالفصاح عن ّلك 
يشء، وٕانّام ��ر ما ید�ل يف خضّم املباح، ويف صاحل اّ�ات اليت 

  .  املتلقيتت�ّدث يف الّسرية، لتبدو يف ٔ��ىل صورة  يف �ني
سات واملغالطات يف احلدیث       الشّك ٔ�ّن ّلك هذه التّوج�

عن اّ�ات مرّده ٕاىل ثقافة اخل�ل وال�ّسّرت اليت حتارص املدّون 
العريب ومتارس �لیه نو�ا من القمع أ��اليق و�ج�عي واّ�یين، 
�ك�ح ف�ه رغبة امليض يف قراءة ذاته وروا�هتا روایة صادقة تالمس 

وهذا ن���ة همينة سلطة ا�متع  - حىت ولو اكن روایة �س��ّة-ق�قة احل 
�ىل حری�ة الفرد، واليت ال تعرتف بصوت الفرد، بل �ریده دائ�ام ٔ�ن 

  .، ممّا یؤدي ٕاىل ذو�ن خصوصیهتا)صوت امجلا�ة(�كـون صدى لـ
فا�متع العريب مازال حمافظا، مل ینضج بعد؛ ثقاف�ّا      

ا لیتق�ّل جرٔ�ة كتابة الّسري اّ�اتیة، اليت يه مر�ٓة وس�یاس�یّا واج�عیّ 
لت�ارب اّ�ات يف مجیع ٔ�بعادها، سواء ما تعلّق بعالقهتا مع نفسها 
وما ارتبط مبحیطها، فاكتب الّسرية كغريه من ال�رش، قد یص�ب 
ُ� ال خيتلف عن ا�ٓخر�ن  وقد خيطئ، وقد یقِرتف املعايص، وّجسِ

ئیات املتناقضة من صدق وكذب، من من بين ��ته، ميلء �لثّنا
ٕاالّ ٔ�نّه ال یتجّرٔ� �ىل إالدالء ...انتصار وا�كسار، من ضعف وقّوة

بدلوه يف ما خيّص ح�اته، وهو ما یفّرس عزوف العدید من 
  . أ��الم مبا فهيم أ�د�ء عن كتابة سريمه اّ�اتیة

فهيا  ٕاالّ ٔ�ّن هذا مل مينع  من وجود ٔ�عامل سري ذاتیّة عربیّة،     
لطه حسني، واليت ) أ�ّ�م(الك�ري من ��رتافات �لـى شاك�� 

اس�ت�ابة �لهموم الثّقال الّيت اكن حيّس هبا وق�ذاك، ٕاّ�ن «اكنت 
، فمل 16»�ضطهاد ا�ي وقع �لیه من ٔ��ل حتر�ر الفكر

جمّرد �رمجة ذاتیة ملؤلف حفسب، بل تعّدت ٕاىل ٔ�داء ) أ�ّ�م(تعتّرب
دید من القضا� ب�ٔسلوب نقدّي اكر�اكتورّي وظیفة نقدیّة �لع

، مفن بني املقاطع الّرسدیة النّاقدة املتل�ّسة بنربات ا�ّهتمك، 17ساخر
، �ىل �لف�ة 18»وویٌّْل لٔ�زهریني من �زب أ�زهر«:یقول الب��ه

  . رصا�اته مع ش�یوخ أ�زهر
ولعّل ٔ��رز ٔ�دیب جتّرد من ثوب التّحفّظ و�اض يف      

) دمحم شكري(احملظور �ري �ٓبه بعواقب ا�رتافاته؛ الّرواّيئ املغريبّ 
ا�ي �شّلك ظاهرة ٔ�دبیة ممتّزية يف تدو�ن خطاب اّ�ات العريب، 

�ا� وجودیة وظاهرة ٔ�دبیّة ممتّزية يف حقل أ�دب العريب «فقد �ُّد 
 - �متّزي عن �ريه من الك�ّاب املغاربة واملشارقة احلدیث واملعارص، 

جبرٔ�ته النّادرة يف احلدیث املكشوف عن جتربته  -�ىل �ّد سواء
اّ�اتیة القاس�یة والّشاقة، واليت متثِّل منوذ�ا رصحيا عن جترب�ة 

، فهو جياهر 19»املهّمشني، ٔ�م�ا� مـن ف�ات ا�متع املغريب والعريب
�ا ٕاىل عقل  یة النّفاق اليت ميارسها أ�د�ء ا�ٓخرون، برصاح�ه، ملّمِ
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ال �ك�ب ٔ�دً�، ٔ�ّن أ�دب یتضّمن نو�ًا من الكذب، يف �ني «ٔ�نّه 
  .20»ٔ�نّه �روي لنا احلق�قة �اریة بدون ٔ�ي �زییف

مفن بني الّشواهد الّرسدیة �ىل هذا التّحّرر؛ ��رتاف      
مخلر، وهو ما مبیوالته اجل�س�یّة وارتیاده بیوت اّ��ارة وتناول ا

يف املساء �سكّعت بني خامرات «: یت�ّىل يف هذا املقطع الّرسدي
هیّجين الّسكر احلز�ن والعناد، فعدت ٕاىل دار ....الّسوق اّ�ا�يل

، و�ردف يف مقطع �ٓخر، فاحضا قسوة 21»)رشموطة(القوادة 
كنت «: أ�رسة �لیه، م�ّ�ذا مؤا�سة امل�ّرشد�ن واملنحرفني بدیال

ٔ�ج�د دائ�ام ماك� .لّساكرى، واحلّشاشني وطايف ا�لّیلٔ�تّبع خطى ا
ٕاّن الّساكرى واحلّشاشني ی�شاهبون، ویت�ٓزرون ٔ�ی� ...ب�هنم
، هنا حيامك مضنا العائ�، ٕاذ و�د يف شلّته بدیال عهنا، 22»اكنوا

ف�بدو ٔ�ّن لُحمة هؤالء املنحرفني اكنت مصدر قّوة وجوده، عكس 
  .وا�ه ا�ي اكن یباد� العداءما لق�ه من ٕاهامل �ائيل؛ �اصة 

يف ) بقا� ُصور(يف سريته) ح�ّا م�نة(هذا ا�ّهنج نفسه اتبعه     
تعریة اّ�ات وتصو�رها بصدق ٔ�مام املتلقي، �لّرمغ من ٔ�ّن ذ� 
حيطّ من ش�ٔنه، وهيّز ماكنة ٔ�رسته يف ا�متع؛ فمل یتوان يف 

 ویع�ش ��رتاف بتضحیة ٔ�خواته �كرامهتّن من ٔ��ل ٔ�ن یتعملّ 
لی� �سلمي «: ��شة ر�دة، یقول يف ٔ��د املقاطع اجلریئة

أ�خت،اكنت شق�ًّة بقدر مايه ملعونة، مل تغسل أ�ّم قديم 
، ویضیف 23»...داعبت وج�تهيا ل�س ٕاّال ومل تق�ّلها[...] أ�خت

ما �عهتا بثالثني من الفّضة، ٔ�ّمي مل تبْع ٔ�خيت بثالثني من «:قائالً 
�ذت مقابلها ما هو ٔ�مثن لنا مـن الفّضة، ٔ��ذت الفّضة ومع ذ� �ٔ 

مقاطع �ىل . 24»شعريًا وذّرة، كنّا ج�ّا�ًا واكنت ٔ�خيت فدیة اجلـوع
فضاعهتا تد�ن أ�ّم وا�متع �ىل املتاجرة �لرباءة حىت  ولو اكنت من 

  .ٔ��ل لقمة الع�ش
من �الل ما ّمت عرضه یتّضح ٔ�ّن ا�متع العريب هو جممتع      

وس�یاّيس واج�عّي �ري مؤّهل لق�ول جرٔ�ة مدّوين خطاب ثقاّيف 
اّ�ات، اليت تعّد مر�ٓة لت�ارب ذواهتم يف مجیع ٔ�بعادها، ٕاالّ ٔ�ّن هذه 
أ�س�باب ٔ��ذت تتالىش بفعل العوملة اليت طالت إال�سان العريب 
مبختلف جماالهتا مبا فهيا أ�دبیة، أ�مر ا�ي ٔ�دى ٕاىل اهنیار 

ليت شّلكت سابقا �اجزا ٔ�مام كتابة الّسرية املنظومة أ��الق�ة ا
  .ا�اتیة العربیة

  اّ�ات بني البوح والتّكمتّ  - ب
ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق یعترب خطاب اّ�ات ف�ّا ٔ�دبیا      

ا�رتاف�ا �ّ�ر�ة أ�وىل، یقف فهيا صاحهبا وقفة الاكشف الّصادق 
لنّص عن مك�و�ته وخواطره وتناقضاته ٔ�مام نفسه ق�ل القارئ، فا

أ�ول؛ �متثّل : الّسري اّ�ايت �سعى ٕاىل حتق�ق مس�تویني تواصلیني
يف �دیث اّ�ات ٕاىل اّ�ات،  یتّ�د من �ال� أ�� املنتج 
�لخطاب �ٔ�� املتق�ّل �، الباحث �ربه عن حتق�ق ٕادراك معّمق 

حبق�قة ذاته القابعة يف أ�عامق، ف�فضح الاكتب ذاته املس�تّرتة ٔ�مام 
  .رهيا دون �رجس�یّةنفسه ویع
ٔ�ّما املس�توى التّواصيل الثّاين، ف�نف�ح ف�ه اّ�ات �ىل      

اكئنا اج�عیا �س�متد وجوده وجتاربه ) اّ�ات(ا�متع؛ �عتبارها ٔ�� 
من تفا�� مع التّجربة امجلاعیة، فُ�لغى ت� احلواجز النّفس�یة ب��ه 
وبني ا�متع من �الل املتلقي، ا�ي یقف مجیع حمّطات ح�اته 

. اطن الفشل ؤ�س�باهبا ومواطن النّ�اح وت�ٔثرياهتالیعرف مو 
ولیتحقّق هذا الفعل التّواصيل امحلميي، جيب �ىل مدّون الّسرية ٔ�ن 
�كون جریئا �ىل ��رتاف ب�ٔخطائه وفش� ق�ل �سلیط الضوء 
دا مع ذاته ق�ل  �ىل جنا�اته و�القاته إالجيابیة يف احلیاة م�وّ�ِ

  .القارئ
: د� ٕاىل طرح سؤال جوهري، مفادهاحلدیث عن اجلرٔ�ة یقو    

هل یبوح اكتب الّسرية جبمیع ما یرتّسب يف ذا�رته من ٔ�رسار؟ 
وٕان فعل، هل س�یكون صادقا يف عرض ح�اته جبمیع ٔ�بعادها دون 
مراو�ة وطمس �لحقائق؟ من الّصعب إال�ابة عن هذه أ�س�ئ�؛ 

وهنا ٔ�ّن ٔ�ّن املدّو�ت الّسري اّ�اتیة الغربّیة والعربیّة ٔ�ثب�ت م�
املس�ٔ� ت�سم �لتّبا�ن من مدّون ٕاىل �ٓخر، وهذا وفق ما تفرضه 

اليت �ش�ٔ ... خشصیّة املدّون والّظروف �ج�عّیة والثّقاف�ّة واّ�ی��ّة
  .فهيا

  ��رتاف يف الّسرية العربیّة والّسرية الغربیّة - 2
ٔ�رخت مس�ٔ� ٕالزام�ة توفّر رشط ��رتاف يف كتابة      
اّ�اتیة يف العاملني؛ الغريب والعريب بظاللها �ىل رواج هذا الّسرية 

اجل�س الّرسدي، ولكن ب�سب م�فاوتة،ح�ث جند اكتب الّسرية 
ا�اتیّة الغربیّة یعرتف �لك صدق ودون حرج ّمعا اقرتفه لق�ا�ة 

  .    ذاتیة، يف �ني املدّون العريب حيجم عن ذ� ٔ�س�باب �ّدة
  ربیّة��رتاف يف الّسرية الع - �ٔ 

الفرق شاسع بني خطا�ت اّ�ات العربیة ونظريهتا الغربیة،     
�ون هذه أ��رية ت�ٔيت مضن س�یاقها الثّقايف وأ�یدیولو�، ترضب 
�ذورها يف ٔ�عامق الفكرة ��رتاف اّ�یين الك�يس، ٕاذ تبدو ت� 
التّ�ارب ٔ�كرث غوصا وصدقا يف موا�ة اّ�ات ب�ٔخطاهئا ؤ�بعادها 

كس العربیة املرتبطة �لعق�دة إالسالم�ّة، اليت تُعيل ع. 25ال�رشیة
من ش�ٔن القّمي اّ�ی��ة و�ج�عیة، وحتّد من هامش الشفّاف�ة 

  . والّصدق
فاكتب الّسرية اّ�اتیة ق�ل ٔ�ن �كون م�د�ا، هو يف املقام     

تؤ�ّر ف�ه ویُؤ�ّر  -�ىل �ّد قول ا�ن ��ون -أ�ول ٕا�سان ا�ن بی��ه
و�ام ادعى �نفالت مهنا یبقى ٔ�سريها، وهذا ما �رصده فهيا ٔ�یضا، 

يف اخلطاب الّسري ذايت العريب اّ�ي عرف ت�ّٔخرا يف الّظهور مقارنة 
�لغربیّة، ح�ث اكن ظهورها حم�ّشام لالعتبارات الّسالفة اّ��ر، 
وحىت وٕان اكنت هناك ٔ�عامل ممتّردة جریئة �ىل شالكة ما كتبه دمحم 
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ا اكنوا عرضة لنبذ أ�رسة وخسط ا�متع، أ�مر شكري، فٕاّن ٔ�صاحهب
ا�ي ٔ�فرز كتا�ت هزی� ف�یّا وجاملیّا، حتتفي �ملضمون أ��اليق 
وإالصال�، ٔ�ّن معیار تق�ّلها �ى املتلقي مرتبط �ّ�ر�ة أ�وىل 

  . �لّرسا� أ��الق�ة اليت یؤّدهيا يف ا�متع
ئة بني ٔ�حضان العق�دة ولعّل ٔ�مه ما ُحيول اّ�ات النّاش�      

إالسالم�ة والتّقالید العربیة دون ��رتاف ب�ٔخطاهئا و�شف 
ٔ�غوارها سلطة اّ��ن؛ ح�ّث تدعو العدید من النّصوص القر�ٓنیة 
الّرصحية الواحضة ٕاىل الّسرت، وجعل ذ� من الفضائل اليت ی��غي 

ّز ع(التّ�يل، فال جياهر إال�سان ��م الّسوء وال ٕ�شاعته، كقو� 
ال َمْن ُظِملَ َوَاكَن «): و�لّ 

�
وِء ِمَن الْقَْوِل ا ُ الَْجْهَر ِ�لس� ب� ا�� ال ُحيِ

یًعا �َِلميًا  ُ َمسِ ُفوُه ��ْو تَْعُفوا َعْن ُسوٍء ) 148(ا�� ا ��ْو ُختْ ْن تُْبُدوا َ�ْريً
�
ا
ا قَِد�ًرا  ن� اَ�َ َاكَن َعُفو�

�
  . 26»)149(فا

قر�ٓين، جند ٔ��ادیث نبویّة رشیفة حتّذر ٕاضافة ٕاىل النّص ال     
من النّ�ش يف خ�ا� الغري، مهنا؛ قول الّرسول صّىل هللا �لیه 

ُسوا، َوَال «: وسمل ن� ��ْكَذُب الَْ�ِدیِث، َوَال َحتس� ن� الظ�
�
، فَا ن� ُمكْ َوالظ� ��

�
ا

اَسُدوا، َوَال تََدا�َُروا، َوَال تََباغَُضوا، ُسوا َوَال َحتَ َوُكونُوا ِعَباَد  َجتَس�
ْخَوا�ً 

�
، ف�تب�ع عورات النّاس وفضحهم هو �رش �لّرذی� 27»ِهللا ا

وٕاشا�ة �لفاحشة، ومن هنا �ُّد ��رتاف �خلطیئة يف ا�متع 
إالساليم �روجيا �لفواحش و�شجیعا �ىل ان�شارها، ممّا �س�تعدي 

�اكتب  القصاص من املعّرتف، ٕاّما ت�ٔن��ا ٔ�و جهرا، أ�مر ا�ي یؤّدي
الّسرية ٕاىل احلذر والتّوجس من كتابة ذاته بصدق خوفا من عقاب 

  . اخلالق وعتاب الّضمري ومقت ا�متع
من هنا اكن ��رتاف �ر�اكب ا�ٓ�م وأ�خطاء ٔ�مرا      

ُمحّرما رش�ا م�بوذا ٔ��الق�ا، ممّا یضع مدّوين الّسري حتت ق�ود 
اف وتعریة اّ�ات كام الوازع ا�یّين ا�ي حيّد من هامش ��رت 

درجت يف احلیاة، مفا �� ٔ�ن یقف مدّون الّسرية �ىل ّلك 
حمطات ح�اته اكشفا ذاته جماهرا مبا اقرتفه من ٔ�خطاء؛ �اصة ٕاذا 

ففي ضوء هذا �لزتام اّ�یين . اكنت م�علِّقة جبوانب ٔ��الق�ة
 وأ��اليق تف�قر الّسرية اّ�اتیة يف العامل إالساليم والعريب ٔ�مه

رشوطها الّصدق، وفقد عنرص البوح اّ�ايت اّ�ا�يل الّصادق ا�ي 
  . �راه النّقاد ركنا رئ�سا يف الّسرية اّ�اتیة احلق�ق�ّة

ٔ�ضف ٕاىل هذا العامل املرتبط �ّ��ن، جند �امال �ٓخر؛      
�متثّل يف �ٓفة النّفاق الّسائدة يف معظم ا�متعات العربیة، واخلوف 

ملسكون �روح �ن�ء الق�يل، وا�رتافات اّ�ات من رٔ�ي ا�متع ا
هو خ�انة �لّطائفة اليت ی�متي ٕا�هيا املعّرتف، و�ا وجب التّربؤ م�ه 

دون ٔ�ن نتغاىض عن وجود . وفص� عن ا�متع، �ونه �لب العار
�ائق �ٓخر؛ �متثّل يف العرف، ا�ي �كّرس تغلیب �ربة امجلا�ة �ىل 

ریته يف اّ�لو �رٔ�یه وا�اهرة به، حساب جتربة الفرد وح�ات�ه وح
                                                                .                                                                                                                            و�لتّايل احلّد من هامش ��رتاف

 - اّ�اتیّة مهنا واملوضوعیّة -لقدت �ّذت هذه أ�س�باب    
ظاهرة عزوف أ�د�ء العرب واملسلمني عن تدو�ن سريمه، وحىت 

تا�ت حشی�ة تصل ٕاىل �ّد ٕان كتب البعض مهنم، فٕانّنا جندها ك 
النّدرة �� ومضموً�، فالّسواد أ�عظم مهنم یل��ٔ ٕاىل �رسیب مالمح 

عن  - هامش�یة عن ح�واهتم لی�س�بوها لشخوص روائیّة ُم�خی�� 
بصورة یعرتهيا ال�ّشویه والتّحریف يف ٔ��ایني  -وعي ٔ�و �ري وعي

قعیة وما كثرية، مالمح هامش�یة بعیدة ّمعا �اشوه يف ح�اهتم الوا
،�وهنا الوس�ی� 28ا�رتاها من شوائب م�ّ�ذ�ن الّروایة ق�ا�ا لها

ا�ٔكرث قدرة �ىل اس��عاب ما ال ميكن قو� يف كتابة خطاب 
  .اّ�ات

ممّا یرضب مفهوم كتابة اّ�ات يف الّصممي، �ون خطاب      
معل رسدي �س�تعرض ف�ه اك�هبا التّارخي احلق�قي حلیاته «اّ�ات

واخللق�ّة واملزاج�ّة والفكریّة والّسلو�یّة، ب�ٔبعادها املوروثة النّفس�یّة 
ها، ويف و�دة  واملك�س�بة يف �اكمل، يف مجیع ٔ�طوار منوها وتغري�
تتوافر ال يف التّنظمي والّرتت�ب حفسب، بل تتوافر كذ� يف الّروح 
 العامة �لّرتمجة اّ�اتیة، ويف املزاج الّسائد فهيا، ويف النّق� والتّدرج

من موقف ٕاىل �ٓخر، مع مرا�اة الزتام احلق�قة التارخيیة ف� ینق� من 
زا ٕاّ�ها �لوضوح املعلن ٔ�سامء الشخصیات  ٔ��داث ماضیة ُمعّزِ

، وهذا ما جنده �ائبا ٔ�و ُمغیّبا يف �ّل الّسري اّ�اتیة 29»وأ�ما�ن
  .العربیة
  ��رتاف يف الّسرية الغربیّة  - ب

عربیة املب��ّة �ىل التّكّمت والتّوّجس من �ىل نق�ض الّسرية ال     
�شف اّ�ات ٔ�مام ا�ٓخر لٔ�س�باب الّسالفة ا��ر، جند ��رتاف 
رة يف الّسرية الغربیة؛ �وهنا ولیدة ب��ة، ٔ�فرادها  ظاهرة ٔ�صی� م��ّذِ
�شؤوا بني ٔ�حضان جممتع � خصوصیات؛ �رتبط بثقافة دی��ّة تؤمن 

ر� واقرتاهنا بفكرة إالفضاء احلّر دون �نف�اح اّ�ات �ىل العامل اخلا
حس�ب وال رق�ب �ىل عكس تعالمي اّ��ن إالساليم ا�ي حتّرِم 
ذ�، ممّا وّ� ق�ا�ة �ى مدّوين الّسري اّ�اتیة الغربیّة �كشف 

) احملّرفة(ذواهتم دون حرج عقدّي ما دامت اّ��نة املس�یحیّة
 . �سمح بذ� وال حتامكهم

�لیّا مـن �الل إالرهاصات أ�وىل لظهور ویتّضح ه�ذا      
هذا النوع الّرسدي ��رتافـي من �الل ا�رتافات 

ف�حت ٔ�مام «اليت ،)م430- مAugustin( )354() ٔ�وغسطني(القّد�س
الُك�ّاب جماال �دیدا من الّرصا�ة ��رتاف�ة، وّجشعت املیل ٕاىل 

ا عناء تعریة النّفس، يف �االت كثرية تلت�س ��ٓ�م، ٔ�و یثقل فهي
، ٔ��ن حتّدث عن ح�اته �لتّفصیل، وحمّبته لٔ�ّمة وكفا�ه 30»الّضمري

ضّد الّشهوات واخلطیئة، فاكن قدوة یت�ّٔىس هبا يف هذا 
املفكّر الفر�يس  وهذا ما ذهب ٕالیه ٔ�یضا). ��رتاف(الباب

، �ني اعترب ٔ�ّن )م1984 -م1926( Miche Foucault)(م�شال فو�و 
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م��ّذرة يف العادة املس�یحیة اليت تقيض ٔ�ن یعرتف ثقافة ��رتاف 
املرء مبا ار�كب من ذنب، مث �كفِّر عن ذنبه بناء �ىل ما یقو� 
القّس �، وبعد ذ� مين�ه املغفرة، وهو ما ُو�د عند القد�س 

  .31ٔ�وغسطني
ف�شوء فكرة ��رتاف يف كنف اّ��نة املس�یحیّة بني      

�لّرمغ من وجود بعض  -والاكثولیيكٔ�حضان املذهبني الربو�س�تانيت 
حيرصان �ىل فكرة ��رتاف مكبدٔ�،  -التّ�اذ�ت املذهبیة ب�هنام

حىت ولو ٔ�ّن العق�دة الاكثولیك�ة ال حتفز اّ�ات �ىل ��رتاف 
 -املبارش هبفواهتا و�ٓ��ا، بل تولك أ�مر لوساطة طرف ٔ�ج�يبّ 

و ذ�ر�هتا ا�ي تولك ٕالیه وظیفة تطهري النّفس وحم -القّس 
ال تق�ل  -عكس ذ�- يف �ني التّصورات الربو�س�تان��ة . 32أ��مية

وساطة، بل تدعو و�شجع اّ�ات �لـى �س��طان املبارش، أ�مر 
ا�ي ٔ�دى ٕاىل �سط نفوذها �شلك ملحوظ يف ٔ�ملانیا وٕاجنلرتا بدایة 
من القرن الّسابع عرش، ٔ��ن ٔ�ّسست يف الفكر العقدي أ�ورويب 

ٕال�سان الفردیة ٕازاء �القه، وقلّلت �لتّايل من سلطة ملسؤولیة ا
املؤّسسة الك�س�یّة ونفوذها ا�ي تغلغل حىت يف ح�اة املس�یحي 

، لیكون ��رتاف بذ� �بعا من مصمي اّ�ات بصورة 33»امحلميیة
  .عفویة دون وساطة

م��ائیل (ومن بني الّشواهد �ىل هذا احلافز اّ�یين، جند    
به بُعدان؛ العروبة واملس�یحیّة، ٕاّال ٔ�ّن هذا أ��ري ا�ي جتاذ)نعمية

ٔ��ّر ف�ه، وجع� یعترب الك�ابة الّسري اّ�اتیة يف أ�دب ��رتايف 
ٔ�ّهنا ب�ت من ز�اج، ّلك ما «نو�ا من التّطهر و�شف املس�تور،

ف�ه مكشوف �لعیان، ٕاالّ ما اكن م�ه ٔ�بعد ٔ�و ٔ�معق من م�ناول 
 وجود یبقى � مبثابة قََدٌس من ٔ�بصار النّاس ؤ�فاكرمه، فذ�

  .34»ٔ�قداسه ال ید�� ٔ��د �ريه
ٔ�ضف ٕاىل هذا اّ�افع اّ�یين، جند �اميل اّ�ميوقراطیّة      

واحلریة اليت تنعم هبام ا�متعات الغربّیة، فه�ي توفّر هوامش فس�ی�ة 
�سمح �لمبد�ني �لغوص ٕاىل ٔ�بعد احلدود ف� هو حمظور يف العامل 

مر ا�ي ٔ�و�د م�ا�ا رح�ا ّلك الّر�ابة يف �س�ت�اب�ة العريب، ا�ٔ 
القرائیّة �ى املتلقـي، ف��د �ىل س��ل املثال جرٔ�ة �برية �ى �ان 

يف  )م1778-مJean-Jacques Rousseau( )1712(�اك روسو
تناو� ملس�ٔ� اجل�س، ٕاىل در�ة ٔ�ّن الك�ري خي�ل من قراءة 

 تعود ٕاىل جشاعته فقط، ، فهذه ��رتافات ال35ا�رتافاته لرصاح�ه
 .بل ٕاىل َسالسة تعاطي ا�متع الغريب ا�ي یؤمن حبریة الفرد

من �الل ما ّمت عرضه، یتّضح �لّیا ٔ�ن مس�ٔ� ��رتاف      
، فواقع 36والبوح تعود لتبا�ن الّرؤیة �لعامل وإال�سان يف احلضارتني

كّرِسها اّ�ات املرشق�ة تع�ش بعقلیة حمافظة وم�غلقة �ىل ذاهتا، �
مؤّسسات دی��ة واج�عیة صارمة، حتّد من صوت الفرد، يف �ني 

واقع اّ�ات الغربیة عكس ذ� م�ف�ح، تنعم ف�ه �حلریة 
  . واّ�ميقراطیة

  ��رتاف يف اخلطاب الّسري اّ�اّيت العريب ال�ّسويّ  - ج
لقد س�بق ؤ�ن ٔ�رش� ٕاىل ٔ�ّن الّسرية اّ�اتیة �درة يف      

أ�دب العريب ن���ة عوامل اج�عیة وس�یاس�یّة ودی��ّة، 
فاال�رتافات اّ�اتیة تؤّدي ح� ٕاىل ��رتاف ب�ٔ�داث وسلواكت 

و�ا جند . قد ت��اقض قلیال ٔ�و كثريا مع أ�عراف وأ��الق واّ��ن
احلذر؛ �اصة ٕاذا ما تعلّق أ�مر املضمون ��رتايف �شوبه 

یاسة -�لثّلوث احملّرم مفا �� ٔ�ن �كون  - اجل�س واّ��ن  والس�ّ
  ). املرٔ�ة(��رتاف من ق�ل ٔ�� مقهورة 

فاحلدیث عن الك�ابة كفعل ٕابداعي �ى املرٔ�ة هو �ّ�ر�ة      
أ�وىل تنف�س عن ذاهتا وبوح مبا یُثقل اكهلها، وهو ا�رتاف ممزوج 

یان والتّمّرد �ىل اخلطوط اليت رمست ظلام وجورا من ق�ل �لعص 
ذهنیات ٔ�ساءت ومتادت يف �س�ري اّ��ن والقّمي وأ�عراف لك�ح 

هيدٔ� لها �ل ٕاالّ ٕاذا لفظت ... «فه�ي مل . ذاهتا ٕاك�سان � وجود
: معا�هتا، م�لام �اء �ىل لسان الّروائیة املغربیّة ملیكه مس�تظرف

وجوههم ّلك ما ظّل حمبوسا يف  �ّ�ٔت �ىلولن ٔ�ر�ح ٕاالّ ٕاذا تق 
نني ، ٕاّهنا رغبة يف التحّرر و�نف�ار بعد 37»جويف طوال هذه الس�ّ

  .�بت مدّمر
ٕاّن الّسرية اّ�اتیة ال�ّسائیة �دیثة يف أ�دب العريب �داثة      

انف�ا�ا �ىل جماالت ح�اتیة �دیدة، ٕاّال ٔ�ّن هذا مل مينعها من ٕاحراز 
�ىل مس�توى البناء الفّين واملضمون �ىل �ّدٍ  تقّدم يف كتا�هتا

�ىل غرار  –سواء، ُم�ّ�ذة الك�ابة ٔ�داة �لخروج من �لقة ا�ّهتم�ش
فقّوة اللكمة مكّ�هتا  -امجلا�ات املهّمشة أ�خرى املغلوب �ىل ٔ�مرها

من ��سالخ عن صورة اّ�ات املفروضة �رخيیا �لهيا، وجعلهتا 
  . 38طریق كتابة الّسرية ا�اتیة تبحث عن ذات بدی� م�حّررة عن

فقد عرفت فرتة الثّامن��ات بدایة مر�� النّضج الفّين      
�لّسرية ال�ّسائیة العربیة من �الل �روز كتا�ت ٔ�طوبیوغراف�ة ٔ�و 
روائیّة م�خّی�، ساردة �ّ�ات و�ارضة لٔ�� املك�وت، فاكنت مبثابة 

اللها عن سرية ذاتیة، مقّدمة جتارب ٔ�نثویة �شفت من �
كتا�ت �سائیة ت�سجم ٕالـى �ّدٍ . خصوصیات اّ�ات الاكتبة وت�هتا

�بري مع م�ثاق كتابة الّسري اّ�اتیة؛ كفّنٍ رسدي ا�رتايف؛ �ىل 
- م1917(شالكة سرية الّشاعرة الفلسطی��ّة فدوى طوقان

، وسرية م1985) ر�� ج�لیة ر�� صعبة(، املعنونة بـ)م2003
ٔ�ورايق (املوسومة بـ م 1937نوال الّسعداوي الّروائیّة املرصیة 

  . م1989) ح�ايت
منوذ�ا ًلٔ�دب ) فدوى طوقان( �ُّدت كتا�ت أ�وىل      

، ح�ث مجعت يف رسدها بني اجلانب ��39رتايف عند املرٔ�ة العربیّة
یايس والّظروف �ج�عیة القاس�یة اليت �اش�هتا، ٔ�سفها �ىل  الس�ّ
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أ�طفال مه نقطة «:و ما �ّربت عنه م��ٔ�ّرةفقداهنا لنعمة أ�مومة، وه
، يف هذا 40»الّضعف املركزیّة عندي، حّيب هلم مل یبلغ �د� الوجع

املقطع تُفصح عن حّهبا الّشدید لٔ�طفال، ويه املرٔ�ة الّيت مل �رزق 
  .، وهو بوح حبرقهتا �ىل �دم إالجناب41بطفل

الّروائیة  -�ىل س��ل اّ��ر ال احلرص- ٔ�ّما يف اجلزا�ر، جند     
ذا�رة (ٔ��الم مس�تغامني اليت صنعت التّمّزي من �الل روایة 

) �ا� �ن طو�ل(اليت اس�تعارت فهيا صوت بطل روا�هتا ) اجلسد
�لتّعبري عن ذاهتا ولرفضها �لواقع أ�لمي ا�ي �اش�ته، ممّا �ذا 
ها يف كتابة اّ�ات  �لشاعر �زار الق�اين ٕاىل ��رتاف بقدرهتا ومتّزيِ

ؤ�� «: اس�تعامل الّضمري اّ��وري �لتّعبري عن معا�ة املرٔ�ة، قائال�رب 
�درا ما ٔ�دوخ ٔ�مام روایة من الّروا�ت، وس�ب اّ�و�ة ٔ�ّن النّص 
�ش�هب�ين ٕاىل در�ة التّطابق، فهو جمنون وم�و�ِّر واق��اّيم 

ش وٕا�ساّين وشهواينّ  وج�ون ال ...و�ارج عن القانون م�يل...وم�وّحِ
وهو ا�رتاف �متّرد ٔ��الم �ىل الواقع، �رب ختفِّهيا وراء ، 42»�ّد �

العائد �ىل بطل الّروایة یقول عبد هللا ) هو(الّضمري الرجويل
ِّنا �راعهتا يف التّعبري عن ذوات ال�ّساء ) مس�تغامني(الغذايم ممث

وها يه ٔ��الم مس�تغامني «املقهورات �رب اس�تعارة هذا الضمري،
ث بلسان الّر�ل، �ُسهِّل �لهيا الك�ابة �شري ٕاىل ٔ�ّهنا و�دت التّ�د

، 43»و�سا�دها �ىل الّرسد وجيعلها تقول ما تعجز عن قو� ٔ�نىث
ويه تق�یّة رسدیّة ال جيیدها ٕاالّ ذو مقدرة حاكئیة �الیة، تفلت من 

  .�اللها من رقابة ا�متع القامع �ات املرٔ�ة
ت من الّروائیات اجلزا�ر�ّ " فضی� الفاروق"كذ� جند      

اجلریئات يف ا�رتافاهتا، وقد ّمضنت ذ� يف كثري من روا�هتا، 
م�ذ �ّديت الّيت «:، تقـول)�ء اخل�ل(فعىل س��ل املثال يف روای�ة 

ظلّت مشلو� نصف قرن من الّزمن، ٕا�ر الّرضب املُ�ربح اّ�ي 
تعّرضت � من ٔ�خِ زو�ا وصفّقت � الق�ی�، ؤ�مغض القانون عنه 

وتعرتف بذ� الّظمل ا��رسي اّ�ي اكن سائدًا، ، تصف 44»عی��ه
... عشت ٔ�مجل قّصة حّبٍ يف ذ� الّزمن البا�ر«:وتقول ٔ�یضا

نوات الّيت ٔ�مضیناها ، م��ّدثة عن مغامراهتا 45»��تذكّر ٔ�مجل الس�ّ
  .العاطف�ة

كنت مرشوع ٔ�نىث، ومل «: تضیف يف مقطع �ٓخر، قائ�     
 ّرصحت جبم� من احلقائق كام.46»ٔ�صبح ٔ�نىث متامًا �س�ب الّظروف

يف ا�متع والّيت یعتربها الك�ري من الّطابوهات فغامرت مّرصِ�ة، 
اك�شفت ٔ�ّن الوا� هو اّ�ي رىم �ب��ه من �ىل اجلرس «:تقول

�ِيسَ النّاس �غتصا�ت امجلاعیة، وصاروا یفكّرون �رمية، قال ٕانّه 
  .47»�لّصها من العار ٔ�ّهنا اغتص�ت

متّردها ٔ�یضا، الّزج �حلدث اجل�ّيس يف م�ون من ٔ�شاكل     
، م�لام )مزاج مراهقة(رسودها دون حتّرج، يف روا�هتا الّسري ذاتیّة 

وما ٕان بلغنا خمب�ٔ� املعتاد، حّىت طّوق�ه «هو ُم��ّلٍ يف هذا املقطع 

دت لو رفع رٔ�سه  وغبت يف راحئة عنقه بني احلمل والّشهوة، ووّدِ
ار ذاك اجلسد ا�ا�، �رب شف�یه، لك�ّه قلیًال ٕاّيل، و�ولين ٔ�رس 

كثريًا �دًا دون ٔ�ن ٔ�س�توعب ش��ًا، و�ني ... حتّدث كثريًا،
، 48»اس�توعبت مل ٔ��د ٔ�رى ح�یبًا، اكنت عیناي قد ت�ّٔهبتا �لباكء

جند احلدث اجل�يس جمّسدا يف الّرغبة اجلاحمة ٕاىل ممارسة اجل�س 
ويه �مية اكنت ، )ح�یب(وا�ن معها ) لو�زا(بني بط� الروایة 

حمظورة �ىل الّساردة العربیة ٕاىل وقت قریب، و�ا �ُّد اخلطاب 
الّروايئ الّسري ذاتیّة جرسا ملامرسة فعل التّمرد �رب ما اصطلح �لیه 

، هذا النّمط الّرسدي ا�ي اختذته الّروائیات 49)روا�ت البنات(
شّلكِ العربیات ق�اة �لتّعبري عن ذواهتن يف بدایة أ�مر، ٔ�ّهنا � 

فضاًء رح�ا �لغوص يف احملظور و��رتاف ب�ٔرحيیة، والهروب من 
ع بتقالید ؤ�عراف ختمد صوت أ�نىث، ٔ�ّهنا  عیون ا�متع املُ�ش�بِّ
�ك�ب �ىل اس�تحیاء مقارنة �لّر�ل، ومن ّمث یصري صوهتا هامش�یا 
مضغوطا مقمو�ا ن���ة احملذورات وإال�راهات اليت تعاين مهنا 

  . يف العامل العريب والعامل إالساليم )50(الّسرية �امة
يف روا�هتا ) لیىل ٔ�بو زید(الّروائیة املغربیّة  -ٔ�یضا - جند     

، اليت تناولت فهيا قضیة خ�بة )رجوع ٕاىل الّطفو�(الّسري ذاتیة 
، )زهرة(م�اض� تدعى ٔ�مل املرٔ�ة يف الّر�ل من �الل رسد واقع

، وقفت ٕاىل �انب زو�ا متّر من نفس جتر�هتا، شار�ت يف الثّورة
املسجون يف احلق�ة �س�تعامریة، لیاكفهئا بنكران امجلیل بعد 
�س�تقالل، ٔ��ن �س��دلها بعش�یقة، ف�قوم الاكتبة �لتّعبري عن 
خ�بة أ�مل بعد �س�تقالل، موّ�ة نقدا الذ�ا لف�ة من الّر�ال 

ر يف یتغنون �لنّضال والوطنیّة، يف �ني ال خيتّلفون عن �س�تعام
ؤ�ّي نضال ؤ�یّة  ٔ�یّة ثورة«: معامالهتم ل�ساهئم ؤ�بناهئم بقولها

م�اضلون ال حيتفون �حلالل ال فرق ب�هنم وبني ... مصل�ة وطنیّة
خصو�م، �یف یناضل املرء ٕالقامة احلّد �ىل اّ�و� وهو ال یقميه 

، ففي نظرها �س�تقالل مل �ك�ّمل بعد، ما دامت )51(»�ىل نفسه
  .حتقِّق حر�هتااملرٔ�ة مل 
  اخلامتة  

من �الل ما ّمت عرضه یتّضح ٔ�نّه يف الوقت ا�ي یعرف      
ف�ه خطاب اّ�ات الغريب �شاطا وروا�ا �بري�ن، �سري نظريه 
العريب خبطى م�ثاق� جخو�؛ ٔ�س�باب ال تتعلّق بفقر اخلیال ونقص 

ريب التّجربة �ى مدّونیه، وٕانّام مرتبطة بطبیعة ذهنیة إال�سان الع
املنغلقة والنّاش�ئة يف جممتعات تتفّرد يف س�یاقاهتا �ج�عیة 

ويه عوامل كف�� بتغی�ب معیاري . بطابوهاهتا، ومرجعیاهتا اّ�ی��ة
الّرصا�ة والّصدق يف احلدیث عن اّ�ات، ن���ة همينة ثقافة الّسرت 
والتّكّمت؛ أ�مر ا�ي ٔ�ّدى �لعدید مهنم ٕاىل �رسیب ما تعلّق 

بصورة یعرتهيا ال�ّشویه " روائیة سري ذاتیة"يف ٔ�عامل  بذواهتم
 .والتّحریف يف ٔ��ایني كثرية
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Poetry narrated in Qais Ibn AlMuluah's Memya's 
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   :امللخص

 مثّة وهل محلت هذه القصیدة سامت شعریّة فقط ٔ�و ٔ�ن، وتدا�ل الّرسدّي والّشعرّي فهيا، مميیّة ق�س �ن امللّوح هذا البحثدرس ی
عنارص رسدیّة اس�تعارها الّشاعر لیصوغها يف ٔ�بیاته ؟ وما ٔ��رز العنارص الّرسدیّة اليت ظهرت يف اخلطاب الّشعري؟ ویثري البحث ٔ�س�ئ� 

  : م�عددة ٔ�مهها
افظًا �ىل دا�ل بني الّشعر والنّرث؟ و�یف ميكن �لنّص الّشعري ٔ�ن یبقى حم�یف حتقّق القصیدة رسد�ّهتا؟ وما أ�دوات اليت �سهم يف التّ 

  :وقد درس�نا ذ� من �الل ،شعریّته �ىل الّرمغ من وجود عنارص رسدیّة ف�ه

  .القدمية العربیة القصیدة يف الّرسدیّة �دود - 

 .امللّوح �ن ق�س مميیّة يف الّرسد راك�ز - 

 .مس�تو�ت الّرسد  - 
  .و�ة النّظر ،  املنت احلاكيئّ ، الّرصاع ، الّرسد ، البناء ا�رايمّ  :اللكامت املف�اح�ّة 

  
Abstract : 
The research is based on the study  Qais Ibn al-Muluah(Memya) and the   
Narrative and poetic interplay in it. Did this poem carry poetic characteristics only or did the 
poet borrow narrative elements to mold them in his verse? 
What are the most prominent narrative elements that emerged in the poetic discourse? 
This research raises several questions, the most important of which are: 
How does the poem achieve its narrative? 
What tools that contribute to the interplay between poetry and prose ? 
How can the poetic text remain keeing its poetical sense despite the existence of narrative 
elements in it, and we have studied this through: 
-The limits of narration in the Ancient Arabic poem. 
-The bases of the narration in Qais (Memya). 
-Levels of narrations. 
Key words: Dramatic construction, Narration, Conflict, Plot, View of point  
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  مقدمة
تعّددت اّ�راسات الّيت تفّرق بني الّشعر والنّرث من ح�ث       

اخ�الف اجل�سني، ویعّد ّلك ��س مهنام مس�تقّالً عن ا�ٓخر، 
الّرمغ من ٔ�ّن اّ�راسات النّقدیّة القدمية ٔ�كّدت التّدا�ل بني و�ىل 

اجل�سني لكّهنا اكنت سطحیّة ول�ست معّمقة، �ري ٔ�ّن اّ�راسات 
النّقدیّة احلدیثة اهمتّت �رسدیّة الّشعر احلدیث، ٕاّال ٔ�ّن الّشعر 

  .العريب القدمي قّل َمن حبث يف رسدیّته
ا قّدمه النّقّاد احملدثون، من حتاول هذه اّ�راسة ٔ�ن تف�د ممّ       

عرب وغربیني يف دراسة بناء الّشعر �ىل الّرسد يف مميیّة ق�س �ن 
امللّوح، والغایة من ذ� هو البحث يف ٕاثبات ٔ�ّن ّلك قصیدة جتنح 

  .ٕاىل الّرسدیّة مبس�توى معّني �ام ارتفعت در�ة شعر�ّهتا
  :ٔ�مهیّة البحث ومهن�ه 

تعقّ�ه ٔ��َر الّرسد يف اخلطاب الّشعرّي،  �مكن ٔ�مهیّة البحث يف      
وحماو� الربهان �ىل اح�واء القصیدة البناَء الّرسدّي ٕاذ شّلك رؤیة 
مزجت بني الّشعریّة والّرسدیّة، والّسعي ٔ�ن �كون املتلقّي قادرًا 

  .�ىل متیزي الّسامت الّرسدیّة املتدا�� مع الّشعر، ؤ��رها ف�ه
التّ�لیّيل ٔ�نّه �سا�د يف إال�ابة عن وقد اّختذت املهنج الوصفّي 

مجموع أ�س�ئ� اليت یثريها البحث، و�رصد العنارص الّرسدیّة 
املتعلّقة �ٔ�بیات، وحيلّل بناءها ؤ��رها،كام ميكن إالفادة من بعض 

  .معطیات الب��ویّة من �ة والتداولیّة من �ة ٔ�خرى 
  :مد�ل نظرّي 

اهمي خمتلفة تنطلق من ٔ�ص� �لرسد مف :الّرسد لغة واصطال�ًا  - 1
رسد احلدیث " ا�ّلغوّي اّ�ي یعين م�ًال التّتابع يف احلدیث، یُقال

وحنوه �رسده رسدًا ٕاذا �بعه، وفالن �رسد احلدیث رسدًا ٕاذا اكن 
یاق �   )1("ج�ّد الس�ّ

 : یعين نقديّ  مصطلح والّرسد
  )2("لغویّة صورة ٕاىل الواقعیّة صورهتا من احلادثة نقل" 
احلاكیة / الرسد �ىل اعتبار ٔ�نّه الّطرف أ�ول من ثنائیّة الّرسد "

الّطریقة اليت خيتارها الّروايئ ٔ�و القاّص لیقّدم هبا احلدث ٕاىل " هو
هو �س�یج ال�م ولكن يف صورة ف�ّٔن الّرسد ٕاذن . املتلقي 

  .)3("حيك
والّرسد ل�س حمصورًا �ٔ�دب ؤ�نوا�ه، فقد ٔ�كّد النّقّاد ٔ�ّن         

  وظیفة الّرسد ال تق�رص �ىل أ�دب بل جندها يف التّارخي والّص�افة 
یاسة فهو موجود يف ٔ�ّي ٔ��ر ٔ�ديب ٔ�و �ري ٔ�دّيب  ، والّرسد )4("والس�ّ

  .)5(هو وس�ی� اتّصال تعرض تتابع ٔ��داث
د �ا�هتا التّواصل ونقل ولغة الّرس ، واحليك حيمل مسة الّرسد

أ�فاكر، ويه طریقة يف التّعبري عن الواقع، ف�سویغها �ارّ� ٕاال 
ٔ�ّن ا�لّغة الّشعریّة �سویغها يف ذاهتا، فغا�هتا ل�ست �لتواصل بل 

جند ا�لغة الّشعریّة يف ذاهتا، ٕاهنا �اهتا �ایة ذاهتا، ومل تعد " ذاتیّة
  .)6(" ة الغائیّةوس�ی� ٕاّهنا ٕاذن مس�تقّ�، ٔ�و ٔ�یضًا ذاتیّ 

ٔ�صل املصطلح ا�ّلغوّي العريب یعود  :الّشعریّة لغة واصطال�اً  - 2
وما شعرت ... شعر فالن، قال الّشعر "فـ) شعر(�ل�ذر الثّاليثّ 

، ولسان العرب قریب من هذا )3("ما فطنت �، وما �لمته: به
ولیت شعري ٔ�ي لیت �لمي، .. َشَعَر مبعىن �َمل" املعىن ٕاذ جند ف�ه

  ). 4("لشعر م�ظوم القول، �لب �لیه لرشفه �لوزن والقاف�ةوا

تعّددت دالالت هذا املصطلح حبسب : والّشعریة مصطلح نقديّ 
الّصیا�ة املت��ّاة ٔ�صًال �، وقد تعّددت مصطل�اته يف الّرتاث 

" فالّشعریّة. النّقدي القدمي واحلدیث �ىل الّرمغ من و�دة املفهوم
ة وجمّردة وحمایثة لٔ�دب بوصفه ف�ًّا يه حماو� وضع نظریّة �امّ 

�س�ت��ط القوانني الّيت یتوّ�ه اخلطاب ا�ّلغوّي مبوجهبا  لفظّیًا ، ٕاّهنا
و�ة ٔ�دبیّة فه�ي ٕاذن �شّخص قوانني أ�دبیّة يف ٔ�ّي خطاب 

  .)5("وبغض النظر عن اخ�الف ا�ّلغات، لغويّ 
اخلطاب  مٕاذن هتدف الّشعریّة ٕاىل ٕاغناء النّقد بقوانني تنظّ        

  .أ�دّيب، وتضبطه لیكون ممتّزيًا من بق�ة ٔ�نواع اخلطاب
  : والقصیدة الّشاعر
ح �ن مزامح �ن �ُْدس �ن ربیعة �ن َجْعدة �ن         ق�س �ن امللو�

َكْعب �ن َربیعة �ن �َامر، ٔ�و جمنون بين �امر،كام ُاش�هتر بذ�، 
وهو من شهداء احلب العذرّي ا��ن ّجسلوا يف التّارخي ٔ�روع 

  .)67(قصصه ؤ�نبل عواطفه 
شهد � بين �امر يف بوادي احل�از بني مكة املكّرمة       

  دینة رصاع ق�س العنیف مع ت� العاطفة املش�بوبة اليت مٔ�ت وامل
�لیه قلبه وحّسه، فقىض ح�اته يف هیام ولو�ة، ح�ث ُم�ع من 

ذ� ، ٕاىل ٔ�ن مات وهو مل �شِف قلبه من )8(لیىل و��هدر دمه 

احلب الّطاهر، فاحلّب العذرّي �ىل الّرمغ من ا�ّسامه ��ميومة 
الیقوم �ىل الزهد املطلق يف املتعة " ٔ�نّه والعفّة وصدق العاطفة ٕاّال 

یّة، وٕانّام �ىل ٔ�ساس الّرصاع بني رو�ني یغالبان مطامع  احلس�ّ
أ�ّول م�دان الّرصاع : أ�ف�دة، فهو معركة عنیفة تقع يف م�دانني 

بني الّشاعر وهواه والثّاين م�دان الّرصاع بني الّشاعر وذوي من 
یطارد فر�سة، وٕانّام یطارد ظبیة ال هيواه، وهو يف املیدان الثّاين ال 

  .)9("تنال ٕاّال �ق��ام أ�هوال 
فاكنت هذه القصیدة دلیًال شعرّ�ً �ىل عشق ق�ٍس لیىل، 
وانعاكسًا لنظریّة الغزل العذرّي يف العرص أ�موّي الّيت ٔ�فرزت 

مفن مؤیّد لهذا احلّب ومعارض ، و�ات نظر م�عّددة يف ذ� ا�متع
  .  ) 10( � ورافض لوجوده

جمیبًا عن سؤال ٔ�يب ��ىس من  یقول ق�س �ن امللّوح      
  ) 11(؟ٔ�نت

  ٔ�� الـواِمُق املش�غوف وهللا �ِصـــري    وُم�ْ�تقمي مم�ن جيوُر ویظ�ملُ 
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ّ� واخلَلیّون نُ   ي اّ�    املَهموُم والقامئُ   النّا�ُل     ٔ��   ّومـ��َراعي الرث�
  )12(وحتسـ�ٍر    ؤ�ْرشُب ٔ�سًا ف�ه ُس�م� و�لقمُ   دائ�ٍم    زنٍ حبُ   ٔ�َظل� 

ب� وحتُمكُ  ٌب    �روِ� تقيض ما ُحتِ   حفتّاَم یـــــــــالیىل فُـؤادي ُم�َع�ذ�
  لَعمري م�ا الىق مجیُل �ُن َمْع�مٍر    َكو�دي بلیىل ال َومل یَلَق ُمسِملُ 

  فَصیٌح ؤ�عـَجمُ  ُه قَ�يل�وْمل یلقَ    روٌة   وعُ    ومل یلَق قابوٌس وق��ٌس 
  وال َاكَد داوٌد من احلُّبِ �َْسل�مُ  �هُ ٌف واس�َْشعَر احلُب� ق�ل�ُ �َصبا یوسُ 

  �مُ املُتقَس� اُه الهوى �وتَوبَ�ُة ٔ�ْض�       وواِمـقٌ و�شـٌر وِهْنٌد مث� َسع�ٌد 
ُم  وهاروُت الىق من َجوى احلُّبِ َسْطَوًة    )13(وماروُت فاَ�اُه الَبالُء املَُص�م�

مُ   ُد الورىومل خيُل م�ه املُصطَفى َس�ّ�   ٔ�بو القاُمس الّزايك النّيب� املُ�كر�
ي یف�ُض و�َْسُجمُ    ٔ�ب�ُت رصیَع احلُّبِ ٔ��يك ِمَن الهَوى وَدْمعي �ىل �ّدِ

ـْري و�ُْسِق�مُ  هِ ولوال ُطروُق ا�ل��ِل ٔ�وَدْت ب�نَفس   )14( ُم�َّعمُة ا�لْحِظ�ـن تَ�
  )15(ٕاذا يه َزاَدْت يف الن�وى َزاَد يف الهوى فال قَ�ل�ُ�ُه �َْسلو وال َيه �ْرَح�ُم 

با ب�ِك َصْ�ـــــــَوًة   لها بَ�ـَن جَ    ٌر ُمـَرض�مُ �بیِه َسع�ـٔ��َارتْه ٔ�نفاُس الص�
ّبِ َمع��ا ُجي�  �مُ   ن�ُه     ٔ�ال ٕاّن َدْمَع   الص�   وٕاْن مل یَُف�ْه یَـوم�ًا ب�ه ُم�َ�َلكِّ

  ودمعي فصیٌح يف الهوى وهو ٔ�جعمُ ين عيي� يف الهوى وهو �طـُق   لسا
  )16(ةـَ حزورى َعـْرفُه ی��قّدُم �رام� �َذ�ري من طیٍف ٔ�تـى بعد َمْوِهٍن 

  و�یف یط�ـُق الصب� ك�َن ّرسِِه   وهل �كُمت الو�َد امرٌؤ وهَو مغـرمُ 
  ؤ�طرافُُه تبكـي ال�ّ�دى مث� ت��ّس�مُ  ج�ادُه   م�اء  ُمْزنٍة َرْوٌض    تنفَّس 
  :  القدمية العربیّة القصیدة يف الّرسدیّة �دود

حتمل القصیدة العربیّة القدمية بعضًا من ٔ�راكن الّرسد، فالّشعر حيمل 
الفعل الرسدّي، والّحصة لقائل ب�ٔن ال ٔ�وارص �رابط ب�هنام، ف�ٔساس 
أ�دب احليك، وهو بدوره یقوم �ىل الرصاع بني خشصیات يف 
زمان وماكن حمدد�ن، ويف التعبري عن ذ� خيتلف املبدع، فٕاّما 

�ىل ٔ�دبه ٔ�و الّرسدیّة فال وجود لشعر �الص ٔ�ن تطغى الّشعریة 
وال نرث �الص، فالّرسد قد �كون قاسامً مشرتاكً ب�هنام و�امًال رابطًا 

  . وماّدًة غنیّة هلام
وقد یل��ٔ الّشاعر �لرسد لیحّمل ٔ�بیاته معنیني ٔ��دهام ظاهر، 
ولكن ٕاذا حبثنا يف معقه یوصلنا ٕاىل معىن �ٓخر خفّي، والغالب يف 

ني �روز معاين احلّب و�ف�تان جبامل احلب�ب لكّن هذه غزل أ�موی
املعاين ختفي نقمة الشاعر �ىل ا�متع اّ�ي حرمه من حيب، 

  .و�كمتل معا�ة الشعراء �لطرد وٕاهدار اّ�م 
فالّرسد مبا حيویه من �دث قصيص ٔ�و �رخيّي وما �ر�كز �لیه من 

ق �لشّعر ٔ�و ، هو فعل القّص سواء تعلّ )17(م�ىن ٔ�و منت حاكّيئ 
" الّسارد هو الّراوي ا�ي حيتكر اخلطاب، وهو/ بغريه، فالشاعر

یت�ىل عنه لفائدة موضوع التلّفظ الوح�د احملتكر �لخطاب دون ٔ�ن 
، و�ىل الرمغ من ذ� فقد �روي ما خيّصه )18("ٔ�ي خشصیّة ٔ�خرى

حماوًال اّ�خول يف  ٔ�و ميّرر ما خيّص �ري، والوس�ی� هو بناء رسديّ 
حاكیة، ٔ�ي رسا� حتيك ّلك نّص شعرّي هو " صفة إالخ�ار، فـ

   .)19("صريورة ذات

الّسارد ل�س الّر�ن الوح�د يف البناء الّرسدّي، فقد / والشاعر
حرض من العنارص احلاكئیّة الصور الوصف�ّة و�القات االتصال 

م مالمح ، اليت ت��ج مهنا �القة الّرغبة لرت�س)20(و�نفصال 
حضور العنارص احلاكئیّة ل�س " الّرصاع يف النّص الّشعرّي، فـ

، كام ٔ�ّن �لّرسد يف القصیدة زم�ًا یقوم مقام  )21(�دیدًا �ىل الّشعر 
  .  )22(املبىن احلاكّيئ وال نغفل عن املاكن فال رسد من �ري ماكن 

  : مميیّة ق�س �ن امللّوح 
هيمين �ىل مميیّة ا�ن امللّوح الّرسد واحليك، وا�لغة النرثیّة، فقد 

الّسارد عن نفسه و�الته الو�دانیة، كام �اطب / عّرف الّشاعر
حمبوبته مّرص�ًا �مسها لزيید الوضوح وی��عد عن الرمزیّة، وبلغة 
ٔ�قرب �لحيك �ت یعّد لنا بطریقة الّرسد قّصًا �رخيّیًا م�نو�ًا قصده 

ٔ�م�� �لمرسود � ّمعن س�بقه من العّشاق، فالقصیدة رضب ا
حول الوظیفة إال�الیّة، ٕاذ )23(تث�ت �الف ما �اء به �اك�سون 

رٔ�ى ٔ�ّن م�دٔ� املشاهبة حيمك الّشعر وم�دٔ� ا�اورة حيمك النّرث، والنّرث 
م�ّين �ىل التّعاقب والس�ب��ّة وب��ة الّرسد ب��ة اسرتسال، مفا ٔ�صاب 

رد س��ه لیىل، حفّهبا جع� �ري قادر �ىل النّطق الّسا/ الّشاعر 
وحيتدم الّرصاع يف فؤاده ، رصاع بني احلب ا�ي �رید التعبري عنه 
، وا�متع ا�ي �رفض ترصحي الّشاعر حببّه، وحيرمه ممّن حيّب، فٕاذا 
اكن الّشعر م�نیًا �ىل املشاعر والعاطفة، ف�ٔ�داث هذه القصیدة 

ت�ش�ٔ �القات �سهم يف حتّول ت� ترتابط وفق م�طق �اّص ٕاذ 
  . أ��داث 

ومع ٔ�ّن القصیدة ظلت �رتبط �لّشعر من ح�ث الزتا�ا �لوزن 
، والنّغم إالیقاعي )مسة الّشعر أ�ساس�یّة ( والقاف�ة وت�ّسم �لتّكرار

لك�ّنا جند ٔ�ّن عنارص الّرسد طغت �لهيا، فقد ٔ�سهم الزمن يف تقویة 
یل اكن الّزمن اّ�ي حيمل احلدث أ��رز البناء الّرسدّي، ٕاذ ٕاّن ا�ل 

�ى الشاعر،  ٕانّه فر�ة ٔ�مل �، �ني �زوره طیف احلب��ة �مئ� 
نفسه احلزینة رسورًا، وٕاذا اكنت القصیدة م�نیة بناًء رسدً� مفا 

  الراك�ز اليت قام �لهيا الّرسد ؟ 
  : راك�ز الّرسد يف القصیدة 

لهتا رسدًا مراو�ًا، ومن بُن�ت مميیّة ق�س �ىل راك�ز م�عّددة جع
  : ذ� 

ٕاّن اس�هتالل القصیدة بضمري املتلكّم �رّجح : الضام�ر - 1
الّسارد یتوّىل �ّمة الّراوي اخلارّ� / رسدیّة أ�بیات، فالّشاعر

العلمي مبجر�ت أ��داث، وقد �اء الضمري لريسل �لمتلقّي صفات 
ٕ�بعاد ، ٔ�سهمت ت� الّصفات )24(الّسارد / كثرية عن الّشاعر

ٕان . " أ�بیات عن الّشعریّة، وت�ٔ�ذ النّص ٔ�سوار الّرسدیّة اّ�اتیّة
الّرسد یبدٔ� �رب نقطة ضعیفة و�البًا مع الضمري ٔ��، ّمث ی��وّع مع 

، فقد اكن هدف الّشاعر )25("تنوّع الّضام�ر ممّا ميّد احلدیث 
 لیصف لنا عن طریق إالخ�ار احلال الّيت / ٔ��/�س�تعانة �لضمري 
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�ل ٕا�هيا، فـ �لوصف وظیفة رمزیة داّ� �ىل معىن معّني يف احليك " �
 ")26( . 

الّسارد �شف نوا� النّفس إال�سانیّة بعاّمة، وما /مفهام �اول الشاعر
) حنن(الّيت قد حيیلها ٕاىل) ٔ��(یعانیه خباّصة ال یتحقّق ذ� ٕاّال �ل

بل  لیبحث القارىء عن ت� النّوا� ل�س يف نفس الّشاعر فقط
ٕاّن ّلك معلومة رسدیّة ٔ�و ّلك ّرس من ."عند رشحية �برية من ا�متع 

، /الّسارد/ٔ�رسار الّرشیط الّرسدّي یغتدي مصاح�ًا مع أ��
املس�تحیل ٕاىل جمرد خشصیة من خشصیّات هذا الّرشیط الّرسدّي 
اّ�ي �زدج�ه وجيع� فاقدًا لوضع املؤلّف، ومك�س�بًا لوضع 

  ).27()"الّشخصیّة(املمثّل

  ٔ�راعي الّرثّ� واخللیّون نــــّوُم        ٔ�� النّا�ل املهموم والقامئ اّ�ي
  ؤ�رشب اكسًا ف�ه مس� و �لقُم       ٔ�ظ�ّل حبــزٍن دائ�م وحتســـّـر    

ومل ی�ٔت الوصف ٕالیضاح معامل الّشخصیة فقط بل لیضفي �لهيا 
نص، وقد ٔ�راد بعدًا اج�عّیًا �ّمًا ، وهذا ما �رفع من رسدیّة ال 

ختفّ�ًا مقصودًا، فقد حّول نفسه ٕاىل ) ٔ��(الّشاعر �س�یطرة الّضمري 
ّشاق ا��ن ذ�رمه ف� بعد، فـ قاصدًا سا�ر الع ) مه(سارد لیخفي 

مؤّ�� ملر�� ٔ�خرى من رسده، وجند ٔ�یضًا ٔ�ّن ) مه(ظاهرة و) ٔ�� (
مضري الغائب قد فرض وجوده يف القصیدة ، ؤ�ّن الّسارد 

م� قاصدًا ٕابداء الّرٔ�ي وٕاصدار احلمك من �الل و�ة نظره اس�تع
 .جتاه احلدث والّرسد 

مضري الهو جينُّب الكذب، فهذا الّضمري جيع� جمّرد �اٍك یلقي " 
، ففي الفعل )29)(28("من �ال� ما مسع انطالقًا من املايض

الّرسدّي حيیل مضري الغائب ٕاىل زمن سابق �ىل زمن الك�ابة، 
الّسارد عن نّصه ویومه املتلقّي �ملوضوعیّة ؤ�نّه /الّشاعرف�فصل 

جمّرد �اٍك حييك ال مؤلّف یؤلّف، ؤ�نّه جمّرد وس�یط ٔ�دّيب ینقل "
  .)30("�لقارئ ما �لمه

  صبا یوسٌف واس�شعر احلب� ق��   والاكد داوٌد من احلّب �سملُ 
ساب وتنقل مج� اخلربیّة يف القصیدة أ�بیات حنو الّرسدیّة �ىل ح 

فًا یدفع املتلقّي �لتفا�ل معه الّشعریّة، فقد وصف �ا� وص
والن���ة املتوقعة �� العاشق . 31)املهموم –النّا�ل –املشغوف(

املظلوم يه احلزن ا�امئ واحلرسة الّشدیدة، ويف ذ� ارتباط 
ب��ة،  �لن���ة �لّس�ب يف �القة س�ب��ّة، فالّرسد بن��ه ا�اورة والس�ّ

  . ه املشاهبة والّشعر بن��
�ل ٕالیه �س�ب  :البعد ا�راّيم  - 2 �رسد الّشاعر يف قصیدته ما �

�ل ٕالیه َمْن عشق ق�� ، ح�ّه لیىل  فا�ّسم رسده ، كام رسد ما �
وهذا ما جعل رسده �سا�د يف صنع احلدث ، الّشعري �ٕالخ�ار 

ٕاذ حىك لنا عن �ا� وعّرف�ا ، 32ا�ي یعّد ٔ�ساس الفعل الّرسدي
�ل ٕالیه  حفّهبا �دث يف الزمن املايض لك�ّه قّدم ما �ّل به ، مبا �

فمثّة رسد حلبّه يف املايض مع اس�مترار الزمن �لوقت ، �زمن احلارض 

ّمث �اد ٕاىل املايض لیحيك ، وهو زمن دراّيم ، ا�ي ّمت ف�ه الّرسد
ما القاه �ريه من العّشاق، فاحلّب ل�س حكرًا �لیه ٕاذ جربّه الك�ري 

ه �اصة بقدر ما يه مشلكة ٔ�ج�ال ب�ٔمكلها، ق�� ومل تعد مشلكت
ف�اتت سرية احملبّني تتدا�ل مع سريته، وقد ٔ�سهم ذ� يف تدا�ل 

  . القصیدة مع النّص النّرثي 
القصیدة بدٔ�ت برصاع بني الّشاعر ومن ظلمه، فقد م�عوه ممن 

فالّشاعر " حيّب، والّرغبة يف التواصل مع احلب��ة قابلها املنع 
ع دامئ مع الوشاة ا��ن اكنوا ی�سقّطون ٔ�خ�اره العذرّي يف رصا

، وبذ� قویت درام�ّة القصیدة، وما زاد درام�ّة )33("ویرتبّصون به
القصیدة ورسد�ّهتا هو حتّول الّشاعر من التعبري عن �الته اخلاّصة 

اليت متاثل زمن ) ٔ�ذ�ر(ٕاىل �االت ٔ�خرى، فقد ٔ�خفى حك�ه لكمة 
قف رسدیّة �روي قصص حّب �دیدة اّ�ا�رة، ف��ّٔججت ٔ�بیاته مبوا

)34( .  
  لعمري ماالىق مجیل �ن معمٍر      �و�دي بلیىل ال ومل یلَق ُمسملُ 

 اه الهوى املتقّسمُ و�شـر وهنٌد مث� سع�ٌد ووامـٌق       وتَوبُة ٔ�ض��
ال�م �ارً� يف " فالتفصیل والبیان جعال أ�بیات �شري ٕاىل بقاء

  .)35(" س�یاق رسدّي �الص 
لقد ام�ّصت القصیدة ٔ��ساغ قصص كثرية، لكن ت�ٔطري الّشعر 
الرسد� ظل ت�ٔطريًا قامئًا �لوزن والقاف�ة يف ّلك ب�ت، ف�ٔنقذ بذ� 

وتربز الشحنة الو�دانیّة . ال�م الّشعرّي من التاليش يف النرثیّة 
ف�كرار امجلل قّوى ، و�نفعالیة اليت �ك�ّف املشاعر واملعاين 

) مل یلَق  - ما الىق( ر ملا كتبه، وحقّق الوظیفة التّ�ٔ�ریّة احنیاز الّشاع
ٕاالّ ٔ�ن الّشاعر �اد لٕال�ا� عن طریق الوصف �ني ذ�ر حّب 
املصطفى، ويف ذ� انتقال من الوظیفة التّ�ٔ�ریّة ٕاىل الّرسدیّة ، 

، )مه (ولٔ�� اليت ختّفت �لفها ، وعودة ��رام�ّة و�ضطراب 
وبدا تو�ّره النّفيس ا�ي رمس س��ًا  فقد ظهرت معا�ة الّشاعر

ون���ة ملا �ّل به ،فزاد من البعد اّ�رايم، وانتقل احلدث اّ�رايم 
الّسارد يف / لیقدم ٔ�فاكرًا م�قاب� وعواطف م�ضاربة، فالّشاعر  )36(

رصاع دامئ مع ا�متع ا�ي رفض ح�ّه من �ة، ورصاع مع فؤاده 
ن احلب��ة، و�سهم الّرسد ا�ي �رفض �س�تغناء عن ح�ّه و�س�یا

يف رفد النّص ب�ٔوشاج درام�ّة تقّوي الّرصاع وتو�ّره، فاضطراب 
رو�ه س��ه لیىل، و�ىل الرمغ من ح�ّه يه قاس�یة ال �رمح، وال 
تباد� الهوى وال �رٔ�ف حلا� �ىل الّرمغ من الّرغبة الّشدیدة 

  . بوصالها واالتّصال معها 
قامت �ىل التّقابل بني مشاعره  )37(وهذا ما شّلك مفارقة درام�ّة 

مفا یبدو نقمة ، وحزنه لفراقها ووصفها بعدمية الّرمحة والهاجرة 
فهو ال یقصد ذّمها من ، الشاعر �لهيا هو حّب شدید من �ة

ويف خطاب الشاعر . �الل ذ� بل هيدف لكسب وّدها وعطفها
لك�ّه �ساؤل ال یُ��ظر م�ه ترب�ر  ، لیىل �ساؤل عن س�ب صّدها
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ويف ذ� �ك�یف شعرّي وحوار فكرّي یّمن �ىل ، ن س�ب الصدّ ع
وف�ح الباب �مو�ة ٔ�س�باب وحبث احللول ، الرغبة ٕ�عامل ا�هن 

، لها، فاحلوار يف القصیدة قد �كون مضنیًا جيلوه خطاب الّشاعر
وقد �سهم النداء مع �س�تفهام يف �شف ،و�طّين �كشفه ٔ�قوا�

مجع النداء مع " ح�ّام �لیىل"قو� والّشاعر يف  )38(خطاب املرٔ�ة
لقد ، �س�تفهام إال�اكري لیت�ّىل البعد ا�راّيم يف الطلب والّرفض

�ىل الّرمغ من طبیعة املرٔ�ة ، رفضت لیىل إال�ابة، ومن ّمث احلوار
والعاطفة الّيت �س�توجب التّرب�ر، لكّن ، املیّا� �لنقاش واحلدیث

یا �رفضه الهجر من �ة جهرها من �ة وغضب ق�س، اّ��ن جتلّ 
، نتج مهنام رصاع بني �اشق م�ّمي وحمبوبة ممتنّعة ال تباد� املشاعر

  .ٔ�و ختفي ت� املشاعر خوفًا من جممتع ال �رمح �اشق

إّن وجهة الّنظر :  وجهة النّظر والبناء الّسرديّ  - 3

ه إبداعه من معان ال ميكن حيملترتبط بذات املبدع وما 

لذا تّتسع الرؤ� لدى ، وذاته أن تكون مبعزل عن اآلخر

املتلّقي ألّن التّـأويل �ب ُيشرّع لدى عرض وجهة 

فتتصادم القيم واألفكار ويظهر املعىن من خالل ، الّنظر

نظر ا لغزل العذرّي يف العصر األموّي وجهت، ول)39(املبىن

لذا احتاج الّشاعر لفضاء نّصي لتوضيح ، ن امتقابلت

إجياد حلول للخالف  فهو مل يهدف إىل، وجهة نظره

احلاصل بني وجهة نظره جتاه احلّب ووجهة نظر ا�تمع 

بل كانت غايته إقناع اآلخر بوجهة نظره، ، الرافض له

وذلك من خالل احلديث عن نفسه  لكّنه مل يكن  

كالمًا مع الّذات وعلى الّذات ، بل هو رسالة تواصل 

ر وتوظيف الّشاعبينه وبني اآلخر الكامن يف خطابه ، 

يف قصيدته أسهم يف عرض وجهة نظره فوصف  ةَ السرديّ 

وما آلت إليه هي وجهة ، الّشاعر حاله بعد العشق 

حني كان العشق يف تلك املرحلة مقّيداً ، نظر أوىل 

فإذا أعلن الّشاعر عن حّبه ، بعادات ا�تمع وتقاليده 

وطُرِد من القبيلة ، وأفصح عن اسم احلبيبة ُحرِم منها

إن بقي مصرًّا على ذلك لذا طلب الّشاعر  أُهدر دمه،

 .ن ظلمه وحرمه ّممن حيّب من هللا أن ينتقم له ممّ 

  أ� الوامق املشغوف واّ� �صري   ومنتقمي ممّن جيور ويظلـــــــمُ 

وغضب ممّن ، لقد توّ�ت �یه مشاعر خمتلفة بني حب �لیىل
�ل ، حفبّه وّ� و�ة نظره الّيت متّسك هبا، حرمه مهنا وقد رسد ما �

ٕالیه �ا� ورمس �لمتلقّي خّطًا بیانیًّا ٔ�وحض ف�ه شّدة ح�ّه، لك�ّه 
حّب �اش جتربته الك�ري ق��، ورسد جتارب من س�بقه، لكّهنا 

صلت ٕالیه رو�ه من شّدة العشق، هذا جتارب ال تقارن مبا و 
العشق اّ�ي مل حتّرمه ا�متعات الّيت س�بق�ه، وقد �اض التّجربة 
الك�ري، ولكن جممتعه رفض هذا احلّب وقاب� ��هتدید والوعید ّمما 
ٔ�نتج و�ة نظر معا�سة �رفض ذاك احلب وتقاوم صاح�ه، واكن 

ودة ٕاىل املايض وهذا ما دفعه �لع، ذ� س��ًا ل�سویغ و�ة نظره
فل�س ٔ�ول احملبّني وال عشقه ، وذ�ر ٔ�سامء الك�ري ممّن ٔ�حب ق�� 

ُعروة، یوسف �لیه ، ق�س، قابوس، مجیل �ن معمر(حمرمًا 
 .....). الّسالم

فمثة �الف يف و�ة النّظر بني من حرمه ممن حيب من �ة، 

وقد بىن ، وتعاطف ملن س�بقه وعشق ق�� من �ة ٔ�خرى 
ارد و�ة نظره بواسطة حوار �ارّ�، مع خشصیّة السّ /الّشاعر

صام�ة، ؤ�سقط �لهيا �الته العاطف�ة والنّفس�یّة، وارتبطت قدرته 
�ىل م�ابعة احلیاة �ىل الّرمغ من العذاب بقدرة من س�بقه �ىل 
حتّمل تبعات احلّب، ويه قدرة تقابل الوقوف بو�ه من م�ع هذا 

أ�خرى صام�ة  �ا فالشخصیة، احلب من و�ة نظر الّشاعر
الّسارد لیوحض و�ة نظره وحسب، مما / دورها �س��ع �لشاعر

  . ّمعق معا�ته وجّسدها �شلك ٔ�وحض
وتتعّدد أ�سامء يف القصیدة ، لكن كرثهتا ال حتیل ٕاىل تعّدد  

  . احملبو�ت 
اكن �لزمن دور �م يف جعل النّص ميیل : لّزمن ا - 4

ّ ،�لّرسدیّة  ففي �دیث ، ة أ�ساس�یّة ف�ه وهو من الّراك�ز الّرسدی
وقد تصادمت ف�ه املشاعر كام ، الّشاعر عن الزّمن اخ�ار ا�لّیل 
فاضطراب الّشاعر وثورة ح�ّه ، تصادمت و�ات النّظر هنارًا 

و�اد تنوّع أ�فعال لريمس زم�ًا ، یقابلهام السكون ا�ي ميّزي ا�لّیل
، �دث ماٍض دّل �ىل ) ٔ�ب�ت( فالّزمن املضارع ، رسدً� �اصًا 

والنّظام الوقّيت ل�س وقت القصیدة ٕانّام نُّظم بصیغة املضارع ل�رسد 
وهو ٔ�رق الّشاعر ونومه املضطرب وحزنه ، �دً� اكن وال زال 

وهذا زمن ٔ�دّيب �سهم يف رسدیّة النّّص ٕاذ صنعه ، الّشدید 
وهو زمن �القات م�شا�كة ، الّشاعر خمالفًا الزمن الطبیعّي 

لبعد يف مدة زم�یّة عن احلب��ة قاب� حّب لها يف فا، وم�قاب� 
وقد مّر الّزمن �رب مرا�ل م�عددة ففي بدایة ، أ�وقات لكّها

، ّمث تدا�لت أ�زم�ة، وهو زمن واقعيّ ، أ�بیات زمن احلارض 
لیكون �لزمن املايض دور يف وصف �ال العاشق ف� مىض مع 

 كام اكن �لزمن . ام�داد �ا� ٕاىل وقت �ارض



 الطالبة دالل شحادة                                                                                                    الشعر مسرودًا يف ميمية قيس بن امللوح

55                                                      ة تدرا             04ا   د 04ا01 ا/ ول/دن ام  2019 

 ا ة اا دوا ت اراا .اا  

 

، وذ�ره ٔ��داث حب اكنت )40(ملايض دور من �الل �سرت�اع ا
ق�� ممّا س�ّب تدا�ًال يف أ�زم�ة دّل �ىل �ك�یف رسدّي ٔ�ّطره 

  .الزّمن
�مُ وت الىق من جوى احلّب سطوًة   وهار    وماروت فاجــــــاه البالء املصم�

ٕاذ سا�ده ، وقد حتّرر م�ه �ني جل�ٔ ٕاىل احلمل وطیف احلب��ة لیًال  
وجل�ٔ ٕاىل ما �سّمى �لزّمن النّفّيس ، ذ� �ىل �رس الزمن الواقعّي 

وین�ٔى عن احلركة ، ٔ�نّه زمن جيع� �متًّا �لعامل اّ�ا�ّيل �لشخصیّة 
  .  )41(اخلارج�ّة لها 

  ا�ّلحَظني تربي و�ُسقـــــمُ  م�ّعمةُ وال طروُق ا�ّلیل ٔ�ودت بنفسِه  ول
  :وقد �شّلك الزمن اك�ٓيت

  واقع                     

  احلدث                                  بدایة  

  �رخييّ                    

  

  سري احلدث                  

  

  �مل                   

  

  اس�مترار احلدث             

الّسارد وشعوره �حلرمان �ىل املس�توى اّ�ايت / فقلق الّشاعر
والواقعّي ٔ�فرزا �دلیّة الّزمن اّ�ي �اول ٔ�ن یوا�ه من �اللها 

ودخول الّشاعر �حلمل اكن بدافع اّ�خول ٕاىل �امل رحب ، واقعه 
وحيقّق � أ�بدیّة الّيت جتع� مع احلب��ة من ، یوفّر � �رس الزّمن

زمن احلمل متّرد �ىل اخلطیّة وجتاوز ٕال�داثیات " ـف، �ري رق�ب 
  .  )42(" ٕانّه �ّزي مف�وح �لاك�ن واملمكن ، الواقع

ٕاّن املیل ٕاىل الّرسدیّة �سا�د �ىل معرفة احلق�قة كام يه ٔ�و كام 
ومثّة ، ف��ايك اّ�ات ب�ٔسلوب موضوعيّ ، الّسارد/ �ریدها الّشاعر 

وجعلها تقوم ، ا�د حركة الّرسد تنوّع بني امجلل �مسیّة والفعلیّة س
فقد بدٔ� الشاعر �رسد الهجوم مث رسد ، �ىل ٔ�ساس تصا�دّي 

وقد تعّددت مس�تو�ت الّرسد يف ، الهدوء وا�هت�ى �رسد �نفعال
  :القصیدة 

مس�توى رسدي یق�ّين ٕاذ بدٔ� الّشاعر �مجلل اخلربیّة اليت حتمل  -
تنقل القارئ ٕاىل التّمیزي لینقل أ�بیات ٕاىل التّقر�ریّة و ) ٔ��(الضمري 

الّسارد احملّب وا�ٓخر اجلا�ر / فكرتني م�قابلتني ح�ث الشاعربني 
  .الظامل 

ٔ�� الوامق املشغوف واّ� �رصي    وم�تقمي ممّـــــــن جيــــــوُر 
  ویظملُ 

ٔ�� النّا�ل املهموم والقامئ اّ�ي      ��راعي الّرثیّــــــــا واخلل�ّــــــــون 
  نّومُ 
 اّ�اتیّة الّرسدیّة عن الّشاعر ی��عد ٕاذ تعلیيلّ  رسديّ  مس�توى -

  .�ذا�ً  الناس ٔ�كرث لك�ّه احلبّ  جّرب ق�� الك�ري ٔ�نّ  لیعلن املراو�ة
  ُمسملُ  یلَق  ومل ال بلیىل �و�دي       َمعمر �ن مجیلُ  ماالىق لَعمري

  ؤ�عــــجمُ  حٌ فص�ـ ق�يل یلقه ومل   وعروةٌ  وق�ٌس  قــــــابوٌس  یلَق  ومل
الّسارد الرسد�ن اّ�ايت واملوضوعّي فقد بدٔ� / لقد اس�ت�دم الّشاعر

لیعلن الهجوم من بدایة القصیدة �ىل ) ٔ��(�لّرسد اّ�اّيت بضمري 
مث �بع رسده املوضوعّي بضمري الغائب لكن ، من حرمه ممن حيبّ 

من �الل دراسة النّّص الّشعرّي جند ٔ�ن الّشاعر هو من تقّصد 
�شاركه ) مه(لكن الـ، لتكون أ�� حمور احلدث، ع الّضام�ر تنوی

الّسارد املوضوعي ال یتد�ل يف سري " ٕاذ ٕاّن ، صنع احلدث
/ ٔ�ّما توظیف الّشاعر. )43("أ��داث ویرتك �لمتلقّي اس�ت��اطها

ٕاذ اكنت �القة ، الّسارد �لطبیعة فقد �اء يف هنایة القصیدة 
معق " وذ� �لكشف عن ، الّشخصیّة مع الطبیعة �القة متاهٍ 

ٕاحساسها �لتناقض ف� بني ذاهتا احملبطة والعامل اخلار� احملیط 
ٔ�و ٕاشا�ة روح امل�ٔساة ٔ�و الّسخریة من الظروف احملیطة ، هبا

وٕان اكن �لرسد مس�تو�ته الّيت تبای�ت يف النّص . )44("�لّشخصیّة 
  مفا الوظائف اليت هدف ٕا�هيا الّشاعر الّسارد؟

الیو�د رسد من دون سارد �ا مفن البدهي�ي ٔ�ن : دوظائف الّرس 
  :الّسارد يه الّرسد نفسه/ �كون ٔ�ّول وظیفة �لّشاعر

من ٔ�س�باب ظهور العمل الّرسدي رغبة املبدع  :الوظیفة الّرسدیّة
�رسد �دث ما ونق� خلرب ٔ�و حاكیة وتوصیلهم ٕاىل طرف �ٓخر، 
لیكون ٔ�ي معل حيمل سامت رسدیّة طابعًا ٔ�دائیًّا وظیف�ًّا نفعیًّا، 
فق�س �ن امللّوح �ّرس الظاهرة الّرسدیّة يف ٔ�بیاته �ني رسد مجمو�ة 

ع الك�ري ممن س�بقه من من أ��داث جرت يف الزمن املايض م
العّشاق، ومل �كن رسده عشوائیًا ولكن هدفه من ذ� مقارنة 
معا�ته مبعا�هتم، و�نتفاع من جتر�هتم، لتكون �ربة � ولغريه من 
العّشاق، كام ٔ�راد ٔ�ن یث�ت �لمجمتع ٔ�ن احلب من طبیعة ال�رش 

  .ؤ�نّه مل �كن العاشق أ�ول 
الّشاعر الّسارد �ىل التّحّمك والتنظمي تظهر قدرة  :الوظیفة التحّمكیّة

ٔ�دّق التفاصیل ف� �رسده، ٕاذ ی�ّسق أ��داث مبا یناسب هدفه 
و�ایته ، ف�حّرر ق�س من خطیّة الزمن ورجو�ه �لاميض ، و�دیثه 

  . عن الّطیف ت�س�یق �ل�دث
كام ٔ�ّن تنوّع الّضام�ر یعّرف املتلقّي ب�ّٔن ٔ�ّي معل يف النّص یث�ت 

  . به، ؤ�ّن ت�س�یقه یقع �ىل �اتقه حتّمك الشاعر
و�مهتا توفري ّلك ما من ش�ٔنه لفت ان��اه املتلقّي  :الوظیفة إالبالغیّة

، و�ذبه ملتابعة املرسود �لهنایة، فَق�س نوّع يف الضام�ر وأ�فعال 
وأ�زم�ة، ؤ�طال يف رسد ٔ�سامء العّشاق، لیبقى املتلقّي مشدودًا 
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س�س�سمل �لمجمتع وی��عد عن السارد ، هل /ٕاىل قرار الشاعر 
  لیىل، ویت�ّىل عن حهبا، ٔ�و س�یصمد ویقاوم لیظفر هبا ؟ 

و�لوظیف�ني التّحّمكیّة وإالبالغیّة م�ابعة ما یعمتل يف روح الّشاعر، 
والت�ٔ�ید �ىل تق�یّات الّرسد الّيت �سهم يف ٕایصال هدف الشاعر 

  .و�ایته �لمتلقّي �ىل ٔ�ّمت و�ه
  :اخلامتة 

�ىل فكرة ٔ�ّن الّرسد قد �كون مادة �لشعر كام هو ماّدة قام البحث 
ومميیّة ق�س �ن امللّوح متّزيت ب��اهئا الّرسدي �ىل الّرمغ ،�لنرث ٔ�یضًا 

وقد �اولنا ت��ّع ٔ��ر الّرسد ، من اخلطاب الّشعرّي ا�ي ت�ّسم به 
، يف هذه القصیدة هبدف ت�ٔ�ید الفكرة الّيت انطلق مهنا البحث 

وميكن بناء �ىل ما س�بق ، ّرسد من مكّو�ت الّشعر وٕاثبات ٔ�ّن ال 
  :ٕاثبات النّتاجئ ا�ٓتیة

 الّرسد واكن احملیط �لعامل الّشاعر �القة عن �ّربت القصیدة - 1
، رسد�ًّ  شعره اكن اّ�ي الّشاعر نظر و�ة من قُّدم، ذاتیّاً  فهيا

 اّ�ي احلبّ  من الّشاعر نظر لو�ة انعاكساً  الّرسدیّة الب��ة واكنت
  . متلّكه

، إالخ�ار بطریقة ق�� ومن الّشاعر �ال حكت القصیدة - 2
 النّص فاكن، أ��داث ووصف إالخ�ار �س�تلزم الّرسد وطبیعة
 . ٕاخ�ار�ًّ  مبجم�

 التّعبريیّة مهنا فاكن القصیدة يف الّرسد وظائف ظهرت - 3
 . الّشعريّ  النّّص  يف الّرسديّ  البناء رّخس  ممّا و�نفعالیّة

 بقضیّته الّشاعر ربطت الّيت الّرغبة مالمح أ�بیات رمست - 4
 الّشاعر �ا�ها الّيت الّرصاع مرا�ل بیّ�ت كام،  الو�دانیّة
 راك�ز ٔ��رز بذ� فقّدمت،  الّزمن �ىل طرٔ�ت الّيت والتّغّريات

  . الّرسد
  :املصادر واملراجع 
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 .  2002،  8ط،  القاهرة،  العربیّة
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الر�ط (ّرسدّي من م�ظور النقد أ�دّيب محلیداين، محید، ب��ة النّص ال  -  26
  .  79: ص) 2002،  3، املركز الثقايف العرّيب، ط

سلس� �امل املعرفة، (مر�ض، عبد امل� ،يف نظریّة الّروایة،  -  27
 160:ص) 1998، د�سمرب،)240(الكویت، �دد
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   :امللخص
ة �ٕالشاكلیة املعقدة  اليت یطر�ا توظیف املصطلح واملفهوم يف حبوث التعا�ش ا�لغوي، ییتعلق موضوع هذه الورقة ا�راس�       

بذ� المكّ الهائل من املصطل�ات من �ة،  یذهل  فا�ارس �لعالقات ا�لغویة بني امجلا�ات �ج�عیة والعرق�ة اليت ختتلف دی��ّا وثقاف�ّا،
لشلك مث �ملعاين ا�تلفة اليت حتمل �لمصطلح الوا�د من �ة �نیة، فاخ�یار املصطلح لتعیني وحتدید نوعیة التعا�ش ا�لغوي، مل یعد هبذا ا

ّر الباحث �لف ذات��ه ٕاىل صیا�ة �سمیة �ریئة يف ّلك احلاالت، ما دام حيمل يف مضمونه حكام مس�بقا عن طبیعة هذه العالقة، وجت
  .تصورات ت��اىف مع مق�ضیات املوضوعیة وا�قة العلمیة

    التعدیل ا�س�توري؛ ا�لغة العربیة؛ ا�لغة املازیغیة؛ التعا�ش ا�لغوي؛ املصطلح :اللكامت املف�اح�ة
Abstract : 
 The purpose of this paper is to study the complex problems posed by using the term 
and concept in the search for linguistic coexistence, language-learning relations between 
culturally and culturally different ethnic and social groups and religiously, amazing that the 
huge amount of terms on one side and the different meanings Eventually a second hand one, 
choose the term to identify and determine the quality of linguistic coexistence, is no longer 
like this innocent label in all cases, as long as it possesses in essence prejudging the nature of 
this relationship and no scholar behind their perceptions of writing incompatible with the 
requirements of objectivity and scientific accuracy. 
 Keywords: amendment to the Constitution, Arabic language, coexistence of the language 
almazighih language; end 

 

  مقدمة
ٕاّن العامل الیوم �شهد تطّورا رسیعا يف ش�ّىت م�اد�ن املعرفة،       

وٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن جند ٔ�نفس�نا ماك� ٔ�و موقعا يف هذا العامل املتغّري، 
فواج�نا أ��ذ ب�ٔس�باب الريق و�زدهار، �لقدر ا�ي ميك�نا من 

السلمي يف ظل املرجعیات الثقاف�ة احلفاظ �ىل التعا�ش ا�لغوي 
  .أ�صی� اليت حتمل بذور بقائنا واس�متراری��ا

ويف الواقع یبدو أ�مر يف الوه� أ�وىل �ىل در�ة من   
السهو� وال�رس، ولكن رس�ان ما تتعقد أ�مور ٕاىل ٔ�قىص 

ا�ر�ات عندما ننظر لهذه املصطل�ات واملفاهمي املتعلقة �لتعا�ش 
ا�ات وا�ول يف �القاهتا الس�یاس�یة و�ق�صادیة ا�لغوي بني امجل

و�ج�عیة، وكذا الظروف اليت ٔ�سهمت يف ٕانتا�ا وبلورهتا، 
سواء تعلّق أ�مر �لس�یاسة ا�لغویة، والتخطیط ا�لغوي، وا�هتیئة 
ا�لغویة، والعدا� ا�لغویة يف ظل الرصاع ا�لغوي، والوطننة ا�لغویة 

  .ل�اتوحرب ا�لغات، و�ريها من املصط
صار احلدیث عن مصطلح التعا�ش يف عرص� هذا ٔ�مرا   

من أ�مهیة مباكن، �عتبار اح�ال� موقع املركزیة يف ّلك م�ا� 
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والبحث عن ...) ا�ی��ة -�ج�عیة -الس�یاس�یة -العلمیة(احلیاة 
املعاين ا�ا� عن ت� املفاهمي املصطلحیة الك�رية، واملشاهبة � �ىل 

لغوي، املواطنة والعدا� ا�لغویة،  و�ريها من أ�من ا�: غرار
جعل من مصطلح . املصطل�ات اليت تتقاطع  داللّیا ف� ب�هنا 

التعا�ش ا�لغوي ٔ�داة معرف�ة �مة لضبط ال�ش�ت ا�لغوي وا�لهجي 
يف اجلزا�ر و�ريها من دول العامل، ووس�ی� س�یاس�یة لتنظمي 

وص دس�توریة ا�متعات وفق عوامل مشرتكة وت�ٔطريها وفق نص
  .معینة

ٕاّن التعا�ش ا�ي �سعى ٕاىل بیان مفهومه مصطل�اته   
احملایثة هو ذ� التعا�ش ا�لغوي الشامل واملتوازن، ا�ي تتاكمل 
ف�ه اجلوانب �ج�عیة والثقاف�ة والس�یاس�یة و�ق�صادیة اكفة، 
وٕاالّ فّلك تعا�ش ال یقوم �ىل تفا�ل هذه العنارص و�اكملها فهو 

رج وجتربة فاش�، ومن یعتقد ٔ�ّن التعا�ش ميكن ا�زتا� تعا�ش ٔ�ع
يف اجلانب �ج�عي و�ده دون ٕاعطاء �عتبار �لجوانب 

  .أ�خرى السابقة ا��ر فهو �ىل خط�ٔ 
  :ال�رشیع  اجلزا�ري ا�لغوي

لقد ق�ل عن ا�لغة ٔ�ّهنا مسكن الاك�ن وم�� متاما، تقع    
يف الش�یخو�ة، ٕاذ یو� يف املوت حلظة والدهتا كام یقع إال�سان 

�اهزا �لموت، ويه مقوم من مقومات أ�مة العربیة الوا�دة، تثق 
، ويف مطلع 1خشصیهتا وتؤكد هو�هتا و�شلك ٔ�داة اتصال بني ٔ�بناهئا

م صدر ٔ�ّول قانون لتعممي اس�تعامل ا�لغة العربیة، 1991س�نة 
 وینّص �ىل التعممي التام الس�تعامل العربیة يف مجیع ا�االت يف

اجلزا�ر، وهذه التجربة اليت �اضهتا اجلزا�ر يه جتربة فذة بدٔ�ت 
وتبعا لهذا القانون "توضع ق�د التنف�ذ ٕاالّ ٔ�ّهنا ٔ��ضت ق�ل أ�وان، 

ٔ��شئ ا�لس أ��ىل �لغة العربیة التابع لرئاسة امجلهوریة ل�سهر �ىل 
تنف�ذ هذا القانون، ولكن املرتبصني �لتعریب معلوا �ىل جتمیده 

د حوايل ٔ�ربع س�نوات ٔ�قدم رئ�س ا�و� �ىل رفع التجمید عن وبع
قانون اس�تعامل ا�لغة العربیة رمغ معارضة املعارضني، ولكّن الرئ�س 
ا�ي توىل يف هنایة ال�سعینات �ٓ�ر السكوت �ىل القانون املذ�ور 
وهو ٔ�مر فهم م�ه املعارضون ٔ�ّن رخصة الس�تعامل الفر�س�یة دون 

�س�یة يه لغة النقاش ٔ�مام الشعب يف حرج، وهكذا ٔ�صبحت الفر 
التلفاز، ؤ�صبحت م�دا�� مع العربیة يف الق�وات إالذاعیة الوطنیة 

 .2"واحمللیة ويف إالنتاج السمعي البرصي
لقد ٔ�ظهر الواقع ا�لغوي �جلزا�ر وجود ٔ�ربعة ٔ��ساق  
ا�لغة العربیة الفصحى، ا�له�ة العام�ة، ا�لغة املازیغیة، : لغویة يه

لفر�س�یة، ؤ�ث�ت التارخي ٔ�نّه ال تو�د تعددیة لغویة يف ا�لغة ا
اجلزا�ر، ٕانّام �سامح و�اكمل لغوي، فالعربیة يه ا�لغة الرمسیة يف 
اجلزا�ر، وهذا یعين ٔ�ّهنا لغة ا�س�تور وإالدارة وأ�مور الرمسیة، وال 

یعين ٕاقصاء ا�لغات الوطنیة أ�خرى ٔ�ّهنا مسا�دة لها، فا�ار�ة 
ام اس�تعامل وظیفي ختف�في حمدود البّد م�ه، ؤ��لب واملازیغیة هل

ا�متعات تظّم ا�ار�ة وا�له�ات ٕاىل �انب ا�لغة أ�ّم، ٕانّام اخلطر 
احملدق ��لغة أ�ّم هو غزو ا�لغة أ�ج�بیة؛ ٔ�ّن الفر�س�یة تعمل �ىل 
ٕاقصاء العربیة والتعايل �لهيا، وحتاول اح�واء املازیغیة وحتریضها، �ا 

�ا تالقت . 3من وجود املازیغیة مع بقاء العربیة ؤ�ولو�هتافال م�اص 
وتعا�شت املازیغیة والعربیة ما یقارب امخلسة عرش قر� من الزمن 
دون موا�ة ٔ�و مضایقة من ٕا�داهام جتاه أ�خرى، ومل حيدث ب�هنام 

  .متیزي اج�عي ٔ�بدا
وقد �شف الس�ید ٔ�محد ٔ�وحيىي، مد�ر دیوان رئاسة   

العامصة اجلزا�ریة، مؤخرا عن مرشوع تعدیل امجلهوریة يف 
مادة مشلت قوانني تنظمي �نت�ا�ت  47دس�توري تضمن 

ومشاركة أ�حزاب يف العمل الس�یايس ومعل امجلعیات وحریة 
 .إال�الم

وتعترب هذه التعدیالت ��ورة مشاورات، اكنت   
، عقب ٕا�ادة انت�اب خفامة 2014الرئاسة قد ف�حهتا مطلع مایو 

س  الس�ید عبد العز�ز بوتفلیقة لوالیة رابعة، مع خشصیات الرئ�
وطنیة ؤ�حزاب س�یاس�یة ومجعیات وم�ظامت و�رباء قانون، 

فٔ�ّول مّرة نّصت الوثیقة اجلدیدة �ىل  .وقاطعهتا ٔ�حزاب معارضة
  .�رس�مي  أ�مازیغیة، لكغة �نیة يف البالد ٕاىل �انب العربیة

 ملازیغیة يف فكر صاحل مفهوم التعا�ش ا�لغوي بني العربیة وا
  :بلعید

ٔ�ن یعرتف ّلك طرف ل�ٓخر "لعّل املراد �لتعا�ش هو   
حبقه يف ا�متسك بق�ا�اته ومعتقداته، وممارسة شعا�ره ا�ی��ة، 
والعمل وفق اجهتاداته املذهبیة، ویتعامل امجلیع مكواطنني 
م�ساو�ن يف احلقوق والواج�ات، م�عاونني لتحق�ق املصل�ة العامة 

، هذا �ل�س�بة ملفهوم التعا�ش  ا�ي 4"ة أ�خطار املشرتكةوموا�
  د�ا� ٕالیه دی��ا احلنیف معوما، لكن ما املقصود �لتعا�ش ا�لغوي؟

ٕاّن العربیة واملازیغیة لغتان مشرتكتان يف أ�رومة، ومن "  
ٔ�صل وا�د، وهلام وطن وا�د ومصري وا�د، فهذا هو ��س�ام 

دا�ل الوطن اجلزا�ري، وهذا هو الب�ين ا�ي �ربط ویتفا�ل 
الهویة الوطنیة فٕاذا قویت الهویة قویت ا�لغة والعكس یصّح، فال 
ميكن ٔ�ن حتصل �لامزیغیة مواطنة حق�ق�ة يف ظّل تغی�ب ٔ�و فصل 
العربیة عهنا، رمغ �ون العالقات اليت سادت ب�هنام مل �كن م�اكف�ة 

و�بتالع من  ومل ختل من �زاع معلن ٔ�و مّرض �لهمينة(بفعل فا�ل 
 5)�ة ا�لغة والثقافة التني توافرت فهيام ّلك رشوط الس�یادة ا�لغویة

، املازیغیة لغة مشرتكة ومسؤولیة �رق�هتا وطنیة، والعربیة م�ٔ� 
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املازیغیة فلهام وطن وا�د، ومصري وا�د، يف ب� وا�د، فال ميكن 
  .6"الفصل بني هذا الثنايئ

تعدیل ا�س�توري لقد اس�تطاعت املازیغیة يف ظل ال   
م، ٔ�ن حتصل �ىل ماكنة يف ا�س�تور اجلزا�ري ٕاّال 2014املؤرخ 

ٔ�نّنا ن�ساءل ملاذا �ابت عن احلضور والتوظیف الفعيل يف الواقع، 
هل �س�ب معا�هتا من ال�ش�ت ا�لهجي ا�ي صعب من �مة 

  :التخطیط لها، فه�ي تضّم �ّدة فروع لغویة ويه
  -والشلحیة -الش�نویة -الطوارق�ة -ةاملزيابی -الشاویة -الق�ائلیة(

وله�ة   - و�كر�رن�ت يف ورق� -الز�تیة  يف �ورارة بوالیة ٔ�درار
  7)أ�طلس البلیدي ويه له�ة ٔ�مازیغیة صهناج�ة يف الشامل

هذه ا�لغة املازیغیة صنّفها بعض املتخّصصني ب�ّٔهنا لغة،   
رها ٕاىل وهناك من اعتربها مجمو�ة من ا�له�ات احمللیة �س�ب اف�قا

نظام رمزي ه�ايئ، وقوا�د حنویة ورصف�ة مو�دة بني مجیع 
ٔ�ّن ا�متیزي �ج�عي ٔ��دثته "ٔ�نواعها اجلهویة، و�د�ر �لت��ه 

الفر�س�یة اليت �لقت نو�ا من النخبة الوطنیة املتعالیة، واليت 
وٕاذا اكنت حماوالت ا�راسة يف . 8"ٔ�حضت تعتدي �ىل الثوابت

ا�سمت �لفوىض و�ش�ت املوضو�ات، وكذا  جمال ا�لغة أ�مازیغیة
همينة الفكر الس�یايس �ىل ا�راسة العلمیة ممّا جعل الباح�ني يف 

ا�لغة أ�مازیغیة، حير�هم �نفعال والعاطفة ٔ�كرث ممّا حير�هم الوعي 
  .9العلمي

فغیاب التعا�ش ا�لغوي یعترب اكرثة يف نظر املهمتني   
ٔ�من ا�لغوي والالٔ�من ا�لغوي �لوضع ا�لغوي، وٕاذا طبق�ا مفهوم ا

�ىل واقعنا احمليل �جلزا�ر، فٕاّن الن���ة يف احملص� تعّد اكرثة �ّلك 
املقای�س، ح�ث �لق�اس ٕاىل اس�ت��ا�ات الباح�ة غون��ه فٕاّن املدن 
اجلزا�ریة ويف مقدمهتا العامصة ینعدم فهيا متاما أ�من ا�لغوي، نظرا 

العامصیني، ويه �لیط �در  �لرطانة الق�ی�ة اليت �ش�یع يف لغة
ونفس الوضع تقریبا نصطدم به �ىل مس�توى املدن ...املثال

الكربى، وقد �س�ت�ين من هذه الاكرثة بعض املدن النائیة يف 
ج�وبنا الصحراوي، ما �دا ذ� فٕاّن له�ات مدننا وقرا� تعاين من 

م، بلب� لغویة زادهتا أ�م�ّة واجلهل �كر�سا ورسو�ا مع مرور أ��ّ 
حيدث هذا يف الوقت ا�ي حياول �دد من الباح�ني ا�لغویني 
احمللیني ٕاضفاء نوع من الترب�ر �ىل هذا الوضع بوصفه تنّو�ا و�راء 
ثقاف�ّا جيب احلفاظ �لیه من �ند�ر، �لام ب�ّٔن هذا التنوع والرثاء 
املت�دث عنه �لك�ري من �ف��ار یعاين من ٕاقصاء ش�به مربمج 

ل م�ه حضیة موت بطيء، وهتدید �لزوال اليشء ا�ي جع
  .10الرسیع

 س�یاسة اجلزا�ر يف توس�یع نطاق اس�تعامل ا�لغة املازیغیة: 

ٕاذا نف�نا اجلانب الس�یايس، یالحظ ٔ�ّن ال�زج بني  
العرب وأ�مازیغ ظّل �ىل مّر التارخي بفضل ٔ�خّوة إالسالم، ومل 

املسلمني �شعر ٔ��د �لغنب واحلیف م�ذ وطئت ٔ�قدام العرب 
شامل ٕافریق�ا، فظلوا یتصاهرون وینك�ون �ىل تعّمل ا�لغة العربیة 
و�دمهتا، ومل یدعوا العرب ٕاىل تعّمل ا�لغة أ�مازیغیة فرضا ٔ�و 
طواعیة، ولكن بعد �رمتاء يف ٔ�حضان الفكر ا�لیربايل ا�ي 
یقّدس ا�اتیة والفردانیة، بدٔ�ت ف�ة من أ�مازیغ امل�ش�ب�ني �لفكر 

  .11تطالب حبّق أ�مازیغیة ويف �نفصال عن العرب الغريب
ومن ٔ��ل توس�یع نطاق اس�تعامل ا�لغة أ�مازیغیة سعت   

  :ا�و� اجلزا�ریة ٕاىل اختاذ التدابري ا�لغویة والس�یاس�یة التالیة

 ت�ٔس�س ا�ٔاكدميیة املازیغیة -

 �ه�م �لرتمجة -

 �ه�م �لتق�یة ا�لغویة  -

 س�یايسال�رشیع ا�لغوي وهو قرار  -

 ٕا�شاء م�ظمة ومدارس و�امعة -

 توظیف وسائل إال�الم -

  ختصیص اجلوا�ز أ�دبیة املازیغیة -

 وبعض املصطل�ات احملایثة  التعا�ش ا�لغوي:  
يف حبوث حول مصطلح التعا�ش ا�لغوي ومفهومه جتد  

ا�ارس �لعالقات ا�لغویة بني امجلا�ات �ج�عیة والعرق�ة اليت 
م�فاج�ا ٔ�مام المكّ الهائل من املصطل�ات من ختتلف دی��ّا وثقاف�ّا، 

�ة، مث �ملعاين ا�تلفة اليت حتمل �لمصطلح الوا�د من �ة 
�نیة، فاخ�یار املصطلح لتعیني وحتدید نوعیة التعا�ش ا�لغوي، مل 
یعد هبذا الشلك �سمیة �ریئة يف ّلك احلاالت، ما دام حيمل يف 

قة، وجتّر الباحث مضمونه حكام مس�بقا عن طبیعة هذه العال
�لف ذات��ه ٕاىل صیا�ة تصورات ت��اىف مع مق�ضیات املوضوعیة 

  .وا�قة العلمیة
ٕاّن التعا�ش ا�لغوي ا�ي هو ٔ��د أ�سس الرضوریة   

لضامن جناح التمنیة الشام� واملتوازنة يف بالد� وسا�ر الب�ان 
�ىل العربیة، ال ميكن ٔ�ن یّمت عن طریق لغة ٔ�ج�بیة؛ وٕانّام �رهتن 

لكن هذا یعين "ا�لغة الوطنیة اليت تتوافر �ىل مؤّهالت كثرية ، 
بتا� ٕاقصاء ا�له�ات الوطنیة أ�خرى ومهنا أ�مازیغیات يف �ا� 
ب�ان املغرب العريب ٔ�و هتم�شها، كام ال یعين بتا� �س�تغناء عن 
ا�لغات أ�ج�بیة ٕانّام یعين لو ٔ�رد� ٔ�ن نضع خطاطة ٔ�و تصّورا ملا 

ٔ�ن تضطلع به ا�لغات املس�تعم� يف م�طق�نا املغاربیة، وحناول ميكن 
توزیع ٔ�دوارها حسب مؤهالهتا وما ميكن لها ٔ�ن تقوم به من 
وظائف، ملا و�د� �ريا من العربیة الفصحى لتحتّل املرتبة أ�وىل 
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�ّلك جتّرد وموضوعیة من بني بق�ة ا�لغات وا�له�ات املس�تعم� 
 س�� يف ا�ال العلمي واملعريف وطنیة اكنت ٔ�م ٔ�ج�بیة، وال

والثقايف وا�یين وإالداري، وجمال ال�سك �ج�عي �ىل و�ه 
اخلصوص وهذه املزا� ٔ�هلهتا لتكون لغة رمسیة �م�یاز، ؤ�ّما 
ا�له�ات أ�مازیغیة ويه م�عددة يف املغرب كام يف اجلزا�ر وبق�ة 

وال ٔ��د ميك�ه ٔ�ن املنطقة املغاربیة، فه�ي بال م�ازع له�ات وطنیة 
یزنع عهنا هذه الصفة، لكّهنا ما �زال يف �ا�ة ٕاىل مزید من 
الت�ٔهیل واملعاجلة، ٔ�ّهنا مازالت يف خطواهتا أ�وىل حنو املعرية 
والتمنیط ليك تتوّ�د يف لغة معیاریة مشرتكة بني ّلك الناطقني هبا 
املن�رش�ن يف م�اطق ش�ّىت من الشامل إالفریقي وبعض دول 

الصحراء، لكن هذا ال مينع من ٔ�ن تقوم بوظائف تواصلیة ج�وب 
واج�عیة جبانب العربیة، ؤ�ن �كون لها دور معّني يف التعبئة 

  .12و�رش الوعي وحتریك جع� التمنیة
ويف الواقع یبدو أ�مر يف الوه� أ�وىل �ىل در�ة من   

السهو� وال�رس، ولكن رس�ان ما تتعقد أ�مور ٕاىل ٔ�قىص 
عندما ننظر لهذه املصطل�ات واملفاهمي املتعلقة �لتعا�ش ا�ر�ات 

ا�لغوي بني امجلا�ات وا�ول يف �القاهتا الس�یاس�یة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة، وكذا الظروف اليت ٔ�سهمت يف ٕانتا�ا وبلورهتا، 

  :سواء تعلّق أ�مر ب
  الس�یاسة ا�لغویة،

  والتخطیط ا�لغوي،  
  وا�هتیئة ا�لغویة، 

  �لغویة يف ظل الرصاع ا�لغوي،والعدا� ا
مفا هو . وحرب ا�لغات و أ�من ا�لغوي و�ريها من املصطل�ات 

  القامس والفارق ب�هنا مجیعا؟
  :ا�لغات حرب 

من الیقني ا�ي ال ید�� شك ٔ�ّن ان�شار ا�لغة العربیة   
يف كثري من ب�ان العامل ٔ�صبح �ىل حساب ا�لغات أ�ج�بیة 

�ن خيافون �ىل مصاحلهم ا�لغویة يف أ�خرى هاجسا یعكر صفو ا�
خمتلف الب�ان الفرا�كفونیة أ�جنلوفونیة، كام ٔ�حضوا خيشون �ىل 
ٔ�نفسهم من هذا اخلطر ا�ي ال یعرتف �لتعددیة ا�لغویة والثقاف�ة، 

:" یقول ٔ��د املس�رشقني. وما �زال الرصاع قامئا ب�هنام ٕاىل یوم�ا هذا
� �سلطان احلكومة، بل ومل �كن �لبة ا�لغة العربیة بعد ذ

�الخ�یار واكن ان�شار ا�لغة العربیة يف أ�قوام �ري إالسالم�ة ٔ�مرا 
ال �رغب ف�ه احلكومة كثريا، مفنع �لكّم النصارى ا�لغة العربیة وتعّمل 
ٔ�والدمه يف مدارس املسلمني، ورمغ هذه احلال صار إالسالم دینا 

لمة ا�لغة رغب ف�ه ٔ�كرث الشعب، واختذت الشعوب �ري املس
العربیة لغة لها، وميكن تفسري رواج ا�لغة العربیة هذا الرواج ب�ّٔن 

العرب مل یعمتدوا �ىل قوة السالح فقط اكجلرمان واملغول 
وإال�رانیني القدماء، ولكهنم ٔ��ش�ٔوا م�ذ القرن السابع املیالد لغة 

  .13"ٔ�دبیة م�قدمة يف سا�ة الفكر تقدما واحضا
ٔ�مام ا�لغات أ�ج�بیة الكربى  والسعي ٕالماتة العربیة  

�سعى خصوم العربیة وثقافهتا ٕاىل ٕاذاكء "فرضت �لهيا احلرب؛ ٕاذ 
نرياهنا �رشاسة قد ال تقّل عن رشاسة جهبة ا�له�ات ا�ار�ة 
املتفر�ة عن العربیة اليت �راد لها ٔ�ن حتّل حمّل الفصحى، وجهبة 

املغرب  أ�مازیغیات يف �ا�(ا�له�ات احمللیة الوطنیة أ�خرى 
ٔ�ن جيعل مهنا ٔ�داة حملاربة  -لٔ�سف -اليت �رید بعضهم) واجلزا�ر
لكن التعا�ش ا�لغوي السلمي ب�هنام ببالد� يف ظّل . 14"العربیة

هذه  - �ا�ال ٔ�م �ٓ�ال–التعدیل ا�س�توري اجلدید س�یجعل 
  .احلرب ا�لغویة ا�ا�لیة تضع ٔ�وزارها ٕ�ذن هللا

ا�ر فٕاّن حرب ا�لغات و�لرجوع ٕاىل الوضع ا�لغوي �جلز   
اقرتان املطالب أ�مازیغیة �حلركة الفرا�كوفونیة، م�ذ "هبا تت�ّىل يف 

بدا�هتا أ�وىل، حبیث مل �س�تطع الت�لّص من �رس�باهتا ٕاىل الیوم، 
وجتّىل هذا �قرتان يف معاداة ّلك ما هو عريب، وحتویل درس 
ا أ�مازیغیة ٕاىل درس يف الفر�س�یة، وٕاجناز البحوث عهن

هذا لكه ...�لفر�س�یة، و�لنظر ٕاىل بعض �امعاتنا ) أ�مازیغیة(
بفعل قسم ا�لغات الرشق�ة وأ�اكدميیة الرب�ریة يف �ر�س ا���ن 
ميارسان نفوذهام بصورة ٔ�و ب�ٔخرى �ىل خنبة اجلزا�ر أ�مازیغیة، ٕاذ 
تعمل هذه الف�ة �ىل تغریب أ�مازیغیة �لعمل �ىل تنق�هتا من ّلك 

يب، وكذا ت�ّين رمس اخلط الالت�ين وس�ی� لتدو�هنا، مقرتض عر
  .15واختاذ الفر�س�یة وس�ی� لتعلميها دا�ل الصفوف

 :ا�لغوي التخطیط
یعّد التخطیط ا�لغوي فر�ا من فروع ا�لسانیات   

�ج�عیة اليت تعىن بدراسة �القة ا�لغة ��متع ومدى ت�ٔ�ّر ّلك 
راسة املش�ت اليت مهنام ��ٓخر، ویعىن التخطیط ا�لغوي بد

توا�ه ا�لغة، سواء ٔ�اكنت مش�ت لغویة حبثة؛ كتولید املفردات 
وحتد�هثا، وبناء املصطل�ات وتوح�دها، ٔ�م مش�ت �ري لغویة 

، ويف هذا الس�یاق �شري الباحث 16ذات مساس ��لغة واس�تعاملها
املغريب عبد القادر الفايس الفهري ٕاىل مفهوم التخطیط ا�لغوي من 

ٕاّن العربیة حبا�ة ٕاىل :" وضع معجم ذهين وهذا يف قو� �الل
ٔ�حباث يف خصائص معجمها ا�هين، ومعارضة خصائص هذا 
املعجم خبصائص املعجم أ�ج�يب ٔ�و املعجم العايم، ويه حبا�ة ٕاىل 
دراسات نفس�یة حت�سب رس�ة ٕاجياد اللكامت ٔ�و اسرت�اعها عند 

ٔ�و م�لكم العام�ة،  املتعّمل العريب مقارنة مع م�لكم أ�ج�بیة
وخبصوص وضع العربیة يف حمیطها، ی��غي ٔ�الّ هنمل دروس التارخي، 
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�ل الالتی��ة؛ ٔ�ّن املغريب قلبه  �ل العربیة ال ميكن ٔ�ن �كون م� مف�
  .17"عريب، ولغة دینه عربیة، ولسانه عريب

ٕاّن التخطیط ا�لغوي يف ب� ما یعين قّوة س�یاس�یة و�مة   
ع والغىن ا�لغوي ل�س�تغل ٕاجيابّیا، هو حضاریة ٔ�نتجها فعل التنّو 

�المة انتقالیة �لمواقف ا�لغویة املتغرية، لكن �ىل التخطیط ٔ�ن 
�كون شامال و ال ميّزي النوع الثاين فقط، ٕاّن ّلك س�یاسة لغویة 
مؤسسة �ىل مج� اخ�یارات ن��ظر مهنا نتاجئ يف شلك ا�لغات؛ 

وضعیة ا�لغات يف ٔ�ي املدو�ت ٔ�و يف مس�توى العالقة بني ا�لغات 
احلا� الثانیة ٕاّن اختاذ قرار حول لغة ما يف الوطن الوا�د، س�یؤ�ر 
�ىل ا�لغات املامرسة �ىل التخطیط ٔ�ن �كون واحضا حبیث �كون 
للك لغة ماكنة ووضعیة �رشع الس�یاسة وفقها قانو� للك 

  .18ا�لغات
  :ا�لغوي أ�من

ا�لغوي ٕاذا �از ٔ�ن یعّرج ٕاشارّ� ٔ�ّن مصطلح أ�من   
 Nicole(وضعته العاملة ا�لسانیة الفر�س�یة نیكول غون��ه 

Guennier ( ٔ�ّول من اس�تعملت املصطلح يف حبث لها عن
) sécurité linguistique (مظاهر التعدد ا�لغوي يف ا�متعات 

يف م�ظور التواصل و��س�ام ا�متعي، ؤ�ّن تف�ت ا�متع 19
ا�ل ی�ٔيت من ال�سامح من ا� -�ىل س��ل املثال–اجلزا�ري 

فاحلامك اكن �لیه ٔ�ن �س�متع ٕاىل م�تج أ�فاكر، ومن ّمث "ا�لغوي، 
�زع �حلامك ما ال �زع ( وملّا قّدم صاحب كتاب   ،20"یصنع القرار

حكام مس�بقا ب�ّٔن القرار الس�یايس حيصل أ�من ا�لغوي، ٕاذ ) �لعامل
�لغوي هو الف�صل يف املس�ٔ� ا�لغویة، وعن طریقه حيصل أ�من ا

ا�ي یعادل أ�من املايئ والغذايئ، وّلك هذا مرتبط يف اعتقاده مبا 
اصطلح �لیه �ل�سامح ا�لغوي، ٔ�ّن العقدة واملشلكة اليت تعاين 

مهنا العربیة �مكن يف الب��ة العلمیة والعملیة �ى النخبة، ويف الفعل 
وإالرادة الس�یاس�یة �ى املسؤولني حلّل املس�ٔ� ا�لغویة وهذا 

. لفعل ما �دث فعال يف ظل التعدیل ا�س�توري اجلدید �لبالد�
فأ�من ا�لغوي عنرص ٔ�سايس من عنارص أ�من الثقايف ورشط "

رضوري من رشوط التمنیة الثقاف�ة و�ج�عیة، ویتحقق هذا 
أ�من من �الل التعدد ا�لغوي، ا�ي ال نعين به الضیاع 

معطیات اخلصوصیات وال�رشذم، بل �راد به �س�تفادة من ّلك 
الثقاف�ة وا�لغویة واحلضاریة املوروثة حملّیا وٕاقلميّیا، وكذا معطیات 
احلضارة العاملیة اجلدیدة والتف�ح �ىل ثقافاهتا بتعّمل ّلك ما ٔ�مكن 

  .21"تعلمه من لغاهتا لكن مع س�یادة ا�لغة الوطنیة الرمسیة
 :العدا� ا�لغویة

طرح الباح�ان اجلزا�ر�ن يف ٔ�محد عزوز ودمحم �ا�ن؛ مس�ًٔ�        
يف مؤلف مجع ب�هنام " العدا� ا�لغویة"�دیدًة يف الثقافة العربیة ويه 

بني رشعیة : العدا� ا�لغویة يف ا�متع املغاريب :"حتت عنوان
 172هو كتاب یقع يف  املطلب وخماوف التوظیف الس�یاسوي

یة اليت راحت تفرض نفسها �لتدرجي ، هذه العدا� ا�لغو "صف�ة
�ىل الفكر العريب احلدیث، بعدما ٔ�صبح مفهوم العدا� الثقاف�ة 

وقد �اول الباح�ان يف . حقًال �ًما من حقول �ج�ع والس�یاسة
هذا الك�اب ٔ�ن یصو�ا ٕاطاًرا �لمًیا لهذا املصطلح ویظهرا تطبیقات 

ا الك�اب يه عرض والغایة من هذ. العدا� �ىل القضا� ا�لغویة
الوضع ا�لغوي يف املغرب يف س��ل مقاربة العدا� ا�لغویة يف 

  .�ذورها ومش�هتا واحللول �فرتاضیة لها
والعدا� ا�لغویة يه لزوم ق�ام س�یاسة لغویة ��و� ت�ىن �ٔ�ساس 
�ىل ٕاعطاء أ�ولویة الس�تعامل لغة الهویة والب��ة �ىل ٔ�رضها و�راهبا، 

املواطنني يف لغهتم أ�وىل، ٔ�و ا�لغة أ�م،  حفاظا �ىل حقوق
وٕانصافا و�دال بني ا�لغات وم�لكمهيا ٕان ٔ�مهیهتا �مكن يف حتدیده 

  مواصفات الب��ة ا�لغویة العاد�
 aménagement)هو ما یصطلح �لیه بـ : ا�هتیئة ا�لغویة

linguistique)    یطلق �لیه ��ال� �ىل املعىن نفسه �لتخطیط
ا�لغوي، وهام یدالن �ىل ّلك العملیات اليت جتري �ىل لغة ما 

ومبا ٔ�ّن .  بصفة ٕارادیة لالنتقال هبا من وضع ٕاىل وضع �ٓخر م�شود
العامل الیوم �شهد تطّورا رسیعا يف ش�ّىت م�اد�ن املعرفة، وٕاذا ٔ�رد� 

يف هذا العامل املتغّري، فواج�نا أ��ذ  ٔ�ن جند ٔ�نفس�نا ماك� ٔ�و موقعا
ب�ٔس�باب الريق و�زدهار، �لقدر ا�ي ميك�نا من احلفاظ �ىل 
التعا�ش ا�لغوي السلمي يف ظل املرجعیات الثقاف�ة أ�صی� اليت 

  .حتمل بذور بقائنا واس�متراری��ا
  :الس�یاسة ا�لغویة

الس�یاسة ا�لغویة يف ٔ�ّي ب� مس�تقل �كشف تفا�ل "   
  :عوامل م�دا��، وكثريا ما �كون م��اذبة �ّد التعارض ٔ�ربعة

  الوضع ا�لغوي احلق�قي يف البالد 
  مجمو�ة معتقدات م��ٔ�رة مبطالب الهویة القوم�ة ٔ�و العرق�ة

�س��� اليت متارسها ا�لغة �جنلزيیة يف الوقت الراهن �عتبارها 
  لغة �املیة

 .22"يف ٔ��م�ا هذه الضغوط النامجة عن ٔ�مهیة أ�قلیات ا�لغویة
املعرفة والقوة  - بصورة م�ارشة ٔ�و �ري م�ارشة –ا�لغة تعين 

والسلطة، وا�لغة يه مقّوم ٔ�ساس من مقومات ا�و� واس�تقاللها 
وس�یادهتا، وقد ت��ازل ا�و� عن بعض مزا�ها، ولكهنا ال ت��ازل 
عن لغهتا لوطنیة، ولهذا تعزو خ�رية يف شؤون �حتاد أ�ورويب 

تطّوره ٕاىل �دم اس�تعداد ا�ول أ�عضاء �لتنازل عن س�یادهتا  بطء
ا�لغویة، والق�ول �س�تعامل ثالث لغات ٔ�و لغتني ٔ�و لغة وا�دة يف 

  .لغة �الیّا 22مؤسساته ا�تلفة بدال من 
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والس�یاسة ا�لغویة يه �شاط ممهنج متارسه ا�و� لتنظمي   
اس�تعامل ّلك الش�ٔن ا�لغوي يف البالد، وحتدید وظائف وجماالت 

لغة، وطنیة اكنت ٔ�و ٔ�ج�بیة، وتوفري وسائل �منیة ّلك لغة 
وتطو�رها، ٔ�و اتباع طرائق مضایقهتا وحمارصهتا وتدمريها وتتوصل 
ا�و� ٔ�و املؤسسة املنوط هبا وضع الس�یاسة ا�لغویة ٕاىل هذا املهنج 
العلمي عن طریق ما �سّمى �لتخطیط ا�لغوي القامئ �ىل دراسات 

�عیة واق�صادیة ولسانیة، حتدد مبوجهبا أ�هداف وحبوث اج
املرجوة والوسائل املادیة وال�رشیة الالزمة لتحق�قها، وطرائق 

  .التنف�ذ والتقومي
فالس�یاسة ا�لغویة ال تتوقف عند التخطیط، بل متتّد   

ٕاىل التنف�ذ ٔ�و التدبري ا�ي �س�تلزم ٕاصدار قوانني ؤ�نظمة، وٕا�شاء 
رمسیة تتوّىل التطبیق والتنف�ذ، ومن هنا مؤسسات رمسیة ٔ�و �ري 

�رى �لامء ا�لسانیات �ج�عیة الفر�س�یون ٔ�ّن الس�یاسة ا�لغویة 
politique linguistique   ش�متل �ىل التخطیط ا�لغوي� 

planification linguistique  والتدبري ا�لغوي 
Aménagement linguistique   ىل �ني ٔ�ّن معظم ا�تصني�

 �languageس�ت�دمون مصطلحي الس�یاسة ا�لغویة  أ�مر�ك�ني
policy   والتخطیط ا�لغويlanguage planing  بوصفها

  .23مرتادفني
  :التمنیة ا�لغویة  

ا�لغة الوطنیة يه مكّون ٔ�سايس لك�ان ا�متع، ويه و�اء ثقاف�ه 
ولساهنا الناطق املعّرب، بل يه روح ا�متع و�الصة جتربته 

اليت تصوغ فكره، و�� ال ميكن �متع �ىل هذا وحضارته واملادة 
النحو ٔ�ن یتجّرد من لغته ٔ�و یفّرط فهيا ٕاالّ ٕاذا اكن �رید �نت�ار 
والت�لص من ذاته وذا�رته، وّلك ما �رتبط �ن�ئه الثقايف 

فهبا یّمت �رش الوعي وتعممي التعلمي وتوطني املعرفة ...واحلضاري
ك �ج�عي والتحرر من التبعیة وتعممي املشاركة وتقویة ال�س

و�منیة ا�لغة الوطنیة �كون ...الثقاف�ة و�س�تالب ا�لغوي والفكري
  معنوي مادي: عن طریقني

س��� ��زتاز هبا، وٕارساخ ماك�هتا يف ا�متع، وا�متكني : فأ�ّول
لها، و�ربیة أ�ج�ال �ىل حّهبا وا�رتا�ا وال�ش�ُّث هبا، و��رتاف 

  .یهتا يف التمنیةبدورها ؤ�مه 
س��� �دمهتا وا�هنوض هبا، وٕاصالح ما حيتاج مهنا ٕاىل : والثاين

ٕاصالح، وتطو�رها، وٕاغناء معجمها، وت�س�یط أ�حناء الواصفة لها، 
وتطو�ر م�اجه تعلميها، وطرق تدر�سها، و�رش وتعممي اس�تعاملها يف 

اریة ّلك ا�االت، والس�� ّلك مرا�ل التعلمي، وّلك املرافق إالد
 .24والوسائل إال�الم�ة

 مزا� التعا�ش ا�لغوي �جلزا�ر: 

لقد ٔ�صبح من �ف� القول ٔ�ن نؤكد الیوم ٔ�ّن العربة من   
التعا�ش ا�لغوي بني العربیة وأ�مازیغیة ببالد� هو الرتكزي �ىل 
وظیف�ة ا�لغتني ونفعیهتام، و�كون �لفائدة اليت تعود هبا هذ�ن 

ا�ي �س�تعملهام، والوظیف�ة اليت تقوم هبام وذ� ا�لغتني �ىل جممتعنا 
هو املهم فالعربیة واملازیغیة و�د� لت�دما املواطن اجلزا�ري وا�متع 
�لك، ول�س العكس حّىت لو مقنا مبجهود �بري لرتق�هتام واحملافظة 
�لهيام �ك�ابة أ�مازیغیة واس�تعامهلام يف التعلمي وإال�الم وإالدارة 

  اخل...وإالق�صاد
وسا�ر ا�ول -ومن مزا� التعا�ش ا�لغوي �جلزا�ر   

حتق�ق التمنیة ا�لغویة والثقاف�ة و�ق�صادیة،  -العربیة واملغاربیة
وهذا ما ميكن ٔ�ن �س�شهد به يف �م عبد السالم املسدي �ني 

ٕاىل  - والنفي هنا �ىل و�ه القطع اجلازم –ول�س من س��ل :" قال
املعرفة ٕاّال �الع�د �ىل لغة قوم�ة  أ��ذ ب�ٔس�باب التمنیة عن طریق

... جتمع وال تفّرق، تؤّصل و ال �س�ت�ٔصل، �سزترع وال جتتثّ 
ومن حظّ العرب ٔ�ّن هلم لغة قوم�ة، واّن لها �اهزیة تؤهلها 
الح�ضان الثورة املعرف�ة العارمة، مفىت ندرك ٔ�ّن توطني العمل وما 

دا�رة ا�لغة  ینجم عنه من تق�یات مس�تحیل اس�ت�ا� قاطعة �ارج
اليت هبا �كون، ومعها ن�ىه واليت يه يف الوعي الفردي كام يف 

، و�لیه نقول ٔ�ّن 25"الوعي امجلعي الرمز أ��ىل املعّربِ عن الهویة؟
أ��ذ ب�ٔس�باب التمنیة  ا�لغویة والثقاف�ة و�ق�صادیة والعلمیة ال 

    .یت�ّٔىت ٕاالّ من �الل دسرتة التعا�ش ا�لغوي  يف البالد

 س�بل التعا�ش  ا�لغوي �جلزا�ر:  
ٔ�ّن ا�لغات اكلق�ائل والشعوب حيتاج بعضها ٕاىل "تعز�ز �ن�ء؛  -

، فهذا املؤرخ اجلزا�ري ٔ�بو القامس 26"بعض وال تتاكمل ٕاالّ بغريها
فعلامء الرب�ر ا��ن ٔ�لفوا �لعربیة يف :" یقول) رمحه هللا(سعد هللا 

رثة ب�ٔ�دادمه ا��ن ٔ�لفوا خمتلف العلوم ال ميكن ٔ�ن نقارهنم ك
؛ ف��د مهنم الزواوي والشاوي واملغراوي 27"�ٕالغریق�ة والالتی��ة

والب�ايئ والبوين ويه لك ٔ�لقاب ٔ�مازیغیة �س�بة ٕاىل ق�ی� ٔ�و 
  .م�طقة من م�اطق بالد� احلب�ب

احلرص �ىل السالمة ا�لغویة يف الك�ب واملراسالت؛  ٕاذ تدّون 
العريب، الالت�ين والتیف�ناغ، : ثة خطوطأ�مازیغیة يف اجلزا�ر بثال

ومل ی�ت هذا أ�مر ٕاالّ ا�ٓن، �ر�ة ٔ�ّن ٔ�وراق �م��ا�ت 
تقدم �خلطوط ) يف الباكلور�، وشهادة التعلمي املتوسط:(م�ال

وهذا ل�س غریبا عنّا فالتارخي . 28الثالثة، و�لطالب حریة �خ�یار
قدميا وس�ی� لتدو�ن  �شهد ب�ّٔن أ�مازیغ اختذوا من اخلط العريب

فرمغ ان�شار ا�لغة العربیة بني الرب�ر "أ�مازیغیة وكتا�هتا ، 
وتقد�سهم لها �عتبارها لغة ا��ن، فٕاّن بعضهم �ّرب عن خواطره 
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ٔ�ح�ا� �لرب�ریة، ولكن حبروف عربیة، واكن هذا شائعا بني 
  .، ومل ینظروا �لخط العريب نظرة ازدراء 29"املتعلمني مهنم

د دلیل قوا�د ت�سري إالمالء والقرارات ا�معیة يف أ�لفاظ اع�
وأ�سالیب الصادرة عن مجمع ا�لغة العربیة �جلزا�ر وتوزیعها �ىل 
ا�لس أ��ىل �لغة العربیة واحملافظة السام�ة لٔ�مازیغیة 

  .واملؤسسات الرتبویة والثقاف�ة وإال�الم�ة وسا�ر اجلهات املعنیة
والقرار الس�یايس امللزم محلایة ا�لغتني العربیة تطبیق ال�رشیع 

  .واملازیغیة
الالف�ات (احلرص �ىل سريورة املازیغیة يف م�اد�ن احلیاة اكفة 

ج�با ) وإال�ال�ت، ٔ�سامء املنت�ات، ٔ�سامء احملال الت�اریة و�ريها
  ٕاىل ج�ب مع ا�لغة العربیة

�ىل (امعات جعل ٕاتقان ا�لغة املازیغیة مطلبا ٔ�ساس�یا لاللت�اق �جل
، وهذا یعين ٔ�ّن املازیغیة ال تعامل )غرار ا�لغات أ�ج�بیة أ�خرى

معام� لغة ٔ�ج�بیة، ٔ�و لغة �نیة، وٕانّام تعامل معام� ا�لغة أ�وىل؛ 
  .ٔ�ي ا�لغة الوطنیة الرمسیة سواء �سواء

  :�امتة
ؤ��ريا �ىل ر�ال الس�یاسة والفكر وإال�الم ٔ�ن یقوموا   

�م ٕالشا�ة روح التعا�ش وال�سامح ا�لغوي بتوج�ه �ودمه ؤ�قال
بني املواطنني اجلزا�ریني، مع رضورة حماربة ٔ�شاكل التطرف 
وال�شّدد اليت یغذهيا أ��داء و�منهيا اجلهل والغباء، و�ىل ّلك وا�د 
م�ّا ٔ�ن یعي ویتحّمل مسؤولیته يف صنع الو�دة الوطنیة والتعا�ش 

مع سا�ر ٕاخوانه املواطنني، ا�لغوي �سلوكه ا�لغوي وتعام� السلمي 
فالرصاع بني ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة هو تناحر ینخر جسد 
الب� وهيّدد مس�تق�لها، ویّرض مبصل�ة اجلزا�ریني، وصدق املوىل 

و ال تنازعوا ف�فشلوا : " عز و�ّل �ني قال يف كتابه العز�ز
  ).46أ�نفال،ا�ٓیة "(وتذهب رحيمك واصربوا ٕاّن هللا مع الصا�ر�ن
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  .28:م، ص2011، 1ٔ�سامة، ط
محمود الس�ید، ا�لغة العربیة واقعا وارتقاء، م�شورات الهیئة - 2

م، 2010العامة السوریة �لك�اب، دمشق، وزارة الثقافة، 
 .40:ص
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م�شورات مجمع ا�لغة م، 2009، أ�ردن، 1وس�بل ا�هنوض هبا، ط
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  .44:، ص2012الثقايف، م�شورات ا�لس أ��ىل �لغة العربیة، 
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م، 2009، ط9العربیة، ا�لس أ��ىل �لغة العربیة ، اجلزا�ر، العدد
  .73:ص
ٔ�بو القامس سعد هللا، ٔ�حباث و�ٓراء يف �رخي اجلزا�ر، دار  -27

  .203:، ص4، ج1993الغرب إالساليم، بريوت، لبنان، ط
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  2012مضن ٔ�شغال ملتقى التخطیط ا�لغوي �جلزا�ر، تزيي وزو، 
�رتو� �تو�، زیغرید هو�كه، �رخي احلضارة إالسالم�ة، .4
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أ�مة ولغة أ�ّم، دار الك�ب عبد العيل الود �ريي، لغة .15

  م2014العلمیة، بريوت، لبنان، 
عبد القادر الفايس الفهري، املقارنة والتخطیط يف البحث .16

، 1ا�لساين العريب، دار توبقال �ل�رش، الر�ط، املغرب، ط
  م1998
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  "جشرية ح�اء ومقر" يف روایة  الوظیفة الرسدیة

The narrative function in the novel Henna shrub and Moon" 
    

ايباجلیاليل  ا�كتور                                                                                                        الغَر�
  یةاملغرب اململكة  و�دة                                                                                                       

 jilali.elgharabi@gmail.com 
    

   :امللخص
�لروايئ ٔ�محد التوف�ق، وقد اف�تحهتا �متهید، عرفت ف�ه " جشرية ح�اء ومقر"ت��اول هاته ا�راسة مكوَن الوظیفة الرسدیة يف روایة    

 َ�،الوظیفة الرسدیة، وقسمهتا ٕاىل س�تة عنارص، ف�ناولت يف العنرص أ�ول الرسَد يف املنت املدروس، ويف الثاين احلواَر، ويف الثالث الرسا
وخمتهتا خبالصة �ر�ی��ة، . ويف الرابع القصَة وأ�سطورَة، ويف اخلامس القر�َٓن الكرَمي والشعَر، ويف السادس العام�َة وأ�مازیغیَة وإالس�بانیةَ 

ِّف قد وظف صیغًا خطابیًة ؤ�ج�اًسا ٔ�دبیًة وتعبريیًة خمتلفًة، مما طبع مع� بطابع اِالنف�اح، ؤ��س�  به املصداق�ة ِا�هتیت فهيا ٕاىل ٔ�ن املؤل
لیه املتو�اة، وم��ه نو�ًا من الواقعیة، ؤ�خر�ه من جمال احمللیة الضیق، ؤ�د�� ٕاىل م�دان إال�سانیّة والعاملیّة الفس�یح الرحب، ؤ�ضفى � 

  ...مس�ًة جاملیًة وفرادًة ممتزيتني، وجع� معًال�دیًدا �دیثًا شً� ومضمو�ً 
الشعر _القصة وأ�سطورة _الرسا� _احلوار _الرسد _ ٔ�محد التوف�ق_ ة ح�اء ومقرجشري _ الوظیفة الرسدیة: اللكامت املف�اح�ة

    .الشعيب
Abstract : 
   This study deals with the component of the narrative function in the novel "Henna shrub 
and Moon" by the novelist Ahmad Attawfiq. I opened it with a preface, in which I defined 
the narrative function. I divided it into six elements. In the first element i dealt with the 
narration in the studied corpus and in the second one I dealt with dialogue. I dealt with the 
letter in the third element and with the story and myth in the fourth. In the fifth I dealt 
with Quran and poetry and the sixth I dealt with the Moroccan Dialect, Amazigh and 
Spanish. I closed the study by coming out to a compound conclusion that the author has 
employed rhetorical formulas and different literary and expressive genres. For this, his work 
was characterized by openness, gained the expected credibility. It was given some kind of 
realism, shifted from the narrow local level to the broader field of humanity and universality. 
And It was marked with an excellent aspect of aesthetics and uniqueness, making it a new 
work in the form and content… 
Key words: 

   _The narrative function _Henna shrub and Moon _Ahmad Attawfiq _The narration _The 

dialogue  _The letter _The story and the myth _The popular poetry… 

 

  مقدمة
یت�ٔلف �مل الرسد من ٔ�ربعة مكو�ت، يه مكون الزمان،           

ومكون املاكن ٔ�و الفضاء، ومكون الشخصیات، ومكون الوظیفة 

تذهب املعامج والقوام�س الَعَربیة ٕاىل ٔ�ن املقصود ... الرسدیة
�لوظیفة التقد�ُر والتقصري والتتابع وإاللزام، ومجعها الوظائف 

وتذهب املعامج الَغْربیة ٕاىل ٔ�ن الوظیفة . ..4-3-2- 1وا��ْوِظَفة والُوُظف
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ٌ لعنرص، و�اصیاٌت متزي و�دًة ٔ�و �المًة دا�ل  فعٌل ودوٌر ممّزيِ
سريورة مجمو�ة، وقميٌة ومعىن لو�دة معجمیة، والعالقة املوجودة 

، واحلُزي املشغول من �ن يشء ما 5بني مكیتني وبني ظواهَر خمتلفة
�لیة ما، وما یطلق �ىل يش ء �كون طبیعته ٔ�و دوره يف ٕاطار �

مرتبطًة م�صً� �يشء �ٓخر، وا�وُر املمّزيِ املؤد�ى من ق�ل عنٍرص 
 7و�رى فالدميري �روب... �6اّصٍ يف حضن مجمو�ٍة م�ظمٍة م�تظمةٍ 

ٔ�ن الوظیفة قميٌة قارٌة �بتٌة �ري م�غرية، ویقصد هبا فعل الشخصیة 
ویمت حتدیدها  من و�ة نظر دالالهتا دا�ل صريورة ح�كة احلاكیة،

انطالقًا من اه�مني اثنني، ٔ�وهلام ٔ�نه جيب ٔ�ال ت�ٔ�ذ الوظیفة بعني 
�عتبار الشخصیة الفا�� ٔ�و املنفذة، ويف كثري من احلاالت 

احلظر ٔ�و املنع، واِالس�تفهام، (�كون حمددة بلفظ معرب عن الفعل 
، و��هيام ٔ�ن الفعل ال ميكن ٔ�ن یعرف �ارج وضعیته ...)والهروب

 مسري احليك، وی��غي ٔ�ن تؤ�ذ بعني �عتبار ا�ال� اليت يف
  ...    8متتلكها الوظیفة املمنو�ة ٔ�و امللحوظة يف مسري احلبكة

ٕان الوظیفَة الرسدیَة يه خمتِلُف الصیغ اخلطابیة وأ�ج�اس    
أ�دبیة والتعبريیة اليت یوظفها السارد يف مع�، مهنا الرسد ٔ�و 

ه اخلار� وا�ا�يل، والقر�ٓن الكرمي، احليك، واحلوار بنوعی
الفصیح، والشعر العايم، والقصة، وأ�سطورة، واحلاكیة،  والشعر

واخلرافة، والرسا�، والعام�ة ا�ار�ة، وأ�مازیغیة، والفر�س�یة، 
معلمًة خطابیًة، و�شلك املف�اَح املناسَب لف�ح وتعترب ... وإالس�بانیة

  ...ها ا�ا�مغالق لك دراسة رسدیة، وبلوغ جواهر 
صیًغا  10"جشرية ح�اء ومقر"يف روایته  9ِاس�تعمل ٔ�محد التوف�ق   

خطابیًة م�نو�ًة، ٔ�مهها الرسد ٔ�و احليك، واحلوار، والرسا�، 
والقصة، وأ�سطورة، والقر�ٓن الكرمي، والشعر الفصیح، والشعر 

  ...الشعيب، والعام�ة، وأ�مازیغیة، وإالس�بانیة
  احليك/رسدال _:جشرية ح�اء ومقر_:1

ُ الرسد يف عرف احملللني واملنظر�ن الروائیني تواَيل     یَُعّنيِ
أ��داث وتتابَعها واقعیًة ٔ�اكنت ٔ�م م�خی�، و�القاِهتا ال�سلسلیَة 

�ارض يف لك أ�زم�ة، ويف لك أ�مك�ة، ويف لك "، وهو 11ا�تلفة
  12."ا�متعات

ردة، وبعدم بتعدد أ�صوات السا" جشرية ح�اء ومقر"�متزي    
وجود سارد وا�د، حيتكر معلیة احليك، وانقسم الساردون ٕاىل 

  . نو�ني اثنني، سارد �ارج نيص، و�ٓخر دا�ل نيص
ٔ�ما السارد اخلارج نيص، ف�ظهر عند بدایة لك فصل، فهو ی�ٔ�ذ    

  :املبادرة، ویف�تح الرسد، من ذ� م�ال قو�
اكن القائد �ال يف ت� أ��م جير بصعوبة عقابیل س��ه "   

  13."الس�بعني

وصل �رب موت القائد �ال ٕاىل و�ه مهو وهو یناوش الش�یخ "   
  14."ٔ�حامد �یت ا�رامي

اكنت لكامت ا�ن الزارة ٕاىل مهو ف� تال من أ��م ٔ�قرب ٕاىل "   
  15."التوجهيات مهنا ٕاىل النصاحئ

رة ٔ�نه قد شق �ىل مهو ٔ�ن �سمل، بت� ٔ�درك ا�ن الزا"   
  16."السهو�، ق�ی� وادي اخلروب ٕاىل قائدمه أ�س�بق

ِاخ�ىل ا�ن الزارة هبمو يف �لس�هتام املعتادة ��لیل وقد مخدت "   
  17."أ�نفاس الشاهدة

د�ل اخلادم �ىل القائد وهو ی��اول فطوره وجبانبه ا�ن الزارة، "   
  18."يف اس�تد�ائه قد حرضؤ��لن ٔ�ن �رو�ا ا�ي ٔ�رسل 

رجع امللكفون العرشون ا��ن بعهثم مهو ٕاىل الق�ائل لیجمعوا � "   
  19."رؤوس أ�غنام �ىل  �ادة إالسعاف يف �كو�ن القطعان

حتدد مو�د العرس بني ٔ�هل الساملة وبني ا�ن الزارة، النائب "   
  20."عن القائد مهو، ٔ�ثناء ز�رة ٔ�خرى �اء فهيا ٕا�هيم

كك القائد مهو يف �رسب ٔ�خ�ار الكزن ٕاىل �ريه، وختوف �ش"   
  21."من العواقب

اكنت �� والساملة ذاهلتني عن زو�ام القائد مهو، �ائب�ني عن "   
  22."ٔ�حوا�

رجعت ٔ�م �� ٕاىل دارها ال حتمل ش��ا من ٔ�ش�یاء ب�هتا اليت "   
  23."ر�لت

  24."مل یفد �م وا� الساملة وال نصاحئه يف مهو"   

  ...25"ِانرصمت مدة ٔ�ربعة ٔ�شهر �ىل رجوع الساملة ٕاىل ٔ�هلها"   
كام یبدو �الل توزیع أ�دوار ال�م�ة �ىل السارد�ن    

  :قال ا�ن الزارة �لقائد مهو. ا�ا�لیني، وتوضیح مقصودمه
  26!"صهرك الیوم يف �م��ان_"   

  :�ل السارد اخلار� موًحضا ذ� بقو�ف�د   
  27."یقصد القائد و� الشهباء ا�ي مير السلطان ٕ��لته"   

مث ٕانه ٔ�كرث �لًما من الشخصیات لكها، قال القائد و� الشهباء    
  :بعد مق�ل القائد مهو

مشته قریب لباروخ، ٔ��ذ م�ه ما اس�تخر�ه من نفا�س نقود _"   
، وو�ده ب�ٔن �شرتي � هبا حوریة من ا�هب اليت اكنت يف الكزن

�ة ب� الرتك، تضبط � ٔ�شغا� �ىل هیئة ما يف قصور �بار 
وقد اكن ی��ظره الشهور الطوال وهو یتلقى . الوزراء ؤ�هل إالمارة

م�ه رسائل حييك � فهيا ٔ�هوا�، و�سزتید م�ه املال بواسطة �جر 
روخ خمت��ا يف واكن مهو یصدقه، ب�� اكن قریب �. يف ج�ل طارق

ولو مل ميت القائد هذه الس�نة لفر . مال�م �ري بعید من القصبة
ٔ�ما ا�ٓن فقریب �روخ یقمي . �روخ و�ائلته لكها ٕاىل ماكن جمهول

��ار البیضاء، وقد ٔ�ظهر ٔ�موا� الك�رية، وال �س�تطیع ٔ��د ٔ�ن ميد 
  28."ٕالیه یده ٔ�نه د�ل يف حامیة الطلیان

  :سارد اخلار� بدلوه اكشفًا احلق�قَة بقو�ح�نئذاك، ٔ�دىل ال    
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مل �كن وا� الساملة حمقا يف زمعه، بل اكن هو ٔ�یضا مشمو�، "   
وفاته اخلرب الیقني، ٔ�ن خشصا من ذوي اجلاه اس�تغل القائد و� 
الشهباء م�ذ مدة يف ت��ع ٔ�خ�ار الكزن ا�ي �رث �لیه القائد مهو، 

�ٓخر�ن ت��عوا حراكت واكن هذا الشخص �ىل اتصال ب�ٔس�یاد 
ندري، م�عوث مهو، حفجزوه عند السفر، ؤ��ذوا م�ه نصف املبلغ 
ا�ي معه ٔ�هنم اعتربوه زائدا عن املطلوب، ؤ�ملوا �لیه �یف 
ی��غي ٔ�ن یترصف يف ٕاخ�ار ا�ي بعثه يف غرضه، مث ت��عوا 
خطواته ح�ث �ل وارحتل و�اد �لرش�س�یة، وقد قاموا حبجزه 

السف�نة، وضغطوا �لیه حىت �اد ٕاىل بالد  عند الزنول هبا من
وليك �هن�ي . اجلزا�ر، ورصفوا املرٔ�ة ٕاىل خشص اكن �زاید فهيا

الشخص صاحب اجلاه املذ�ور ذ� املوضوع مع قائد السهل، 
  29."كتب ٕالیه ٔ��ما بعد مق�ل مهو �هتم ندري �خلیانة

ا، وملا هلكت ��، ت�ٔ�رت الساملة بذ� كثريا، فزارها وا�ه   
  :وو�دها م�ل الوردة ا�اب�، وقال يف نفسه

  30."امحلد � �ىل ٔ�ن ب�هتا �شدها من السقوط"   
  :ف�د�ل السارد اخلارج نيص موحضا قائال   
والواقع ٔ�ن الساملة قد اح�دت بعد موت ��، وقامت بطقوس "   

مس�تغربة �طيل طني املقا�ر جلسمها ق�ل ���سال، واكٕالكثار من 
رشب احلناء وإالدمان يف �رداد ال�م ا�ي اكنت �ريق به �� ٔ�و 

واكنت خترج لك صبح ٕاىل جشرة احلناء . ��ا يف ر�هئا
  ...31."ل�سقهيا

سارد ا�ا�ل نيص، مفثلته الشخصیات مبختلف ٔ�طیافها، ؤ�ما ال    
فقد تناوبت يه أ�خرى �ىل معلیة الرسد، وسامهت يف بناء 
ٔ��داث الروایة �امة، و�اءت رسودها عبارة عن حوارات 

من السارد�ن ا��ن اكنت هلم مسامهة فعا� يف . �ارج�ة ودا�لیة
  ...ة و���سج الرسد وتنام�ه، هناك مهو وا�ن الزارة والسامل

س�یطر املايض �ىل زمان املنت، ٕاذ ٕان الفصول لكها، �س�ت��اء    
الفصلني الثالث والعرش�ن والسابع والثالثني، ا���ن مشلت 

، اس�هتلت ب�ٔفعال )مل یفد_�رى _(اف�تاح�تاهام فعلني مضار�ني 
رجع _د�ل _ِاخ�ىل _ٔ�درك _اكنت _وصل _اكن _(ماضیة 

ِا�سعت _تتابعت _ خرج_اكنت _�اد _�لس _حتدد _
مر _�اءت _مرت _عرض _د�ل _�لس _وصل _اكن _
حرص _ر�ل _اكن _رسح _ذهبت _وصل _ِانرصمت _
، )ِانرصمت_رجعت _اكنت _�شكك _�اد _�اد _بلغ _

وهذا ٔ�مر طَبعي، ٔ�ن الروايئ حييك قصة وقعت، ٔ�و تصورها 
  ...وقعت، يف وقت قد مىض، وانقىض

  احلوار_:جشرية ح�اء ومقر_:2

عد احلوار من ممزيات احلضور الرئ�سة، ٕاذ ٕان الشخصیات ی   
وهو نو�ان . تبدو وتتحرك ٔ�مام القارئ، وتت�اذب ٔ�طراف احلدیث

  .اثنان، هام احلوار اخلار� واحلوار ا�ا�يل
  احلوار اخلار�_:�ٔ 

یدور احلوار اخلار� بني طرفني ٔ�و ٔ�كرث، و�سمى احلوار    
غ ال�م�ة اليت �كشف املبارش، ویعترب من بني ٔ�خطر الصی

  ...مقاصد املت�اور�ن، وتبني تو�اهتم املتباینة
حواراٍت �ارج�ًة كثرية، مهنا م�ال " جشرية ح�اء ومقر"مضت    

  :هذا ا�ي جرى بني الساملة و�� واخلادمة، یقول السارد
رفعت الساملة عی�هيا ويه ٔ�قرب ما �كون ٕاىل �� يف هذا "   

ن، وتندفع دماء اخل�ل ٕاىل و�ه ��، فٕاذا الوضع، لتلتقي العینا
  :الساملة �س�ٔلها

  ماذا �سمون هذا الشلك؟ وما معناه؟ ومن مع� يف یدك؟_   
�ورْ :فضحكت ��، وقالت      �ْسغَاْرْت ْد َوای
�سمیه :وتداركهتا اخلادمة، و�رمجت ��ا �لساملة، وقالت   

  .الشجرة والقمر

الشجرة والقمر، الشجرة والقمر، مث :ف�عجبت الساملة، ورددت   
ٔ�حلت يف السؤال حىت عرفت ٔ�ن اليت رمست ذ� الشلك امرٔ�ة 
جمربة معروفة يف ق�ی� ��، �سمى �شا، ت�سب ٕا�هيا ٔ�مور من 
السحر ومعرفة التعامل من النجوم، صنعت ذ� الشلك �ىل ید 

حتت القمر بعد ٔ�ن اخ�ارت �� ال�رسى حبناء �تت ثالث لیال 
ورقاهتا بنفسها، مث بعد هتييء احمللول معلت �ىل تقعیده �لزعفران 
وقلیل من غبار البارود، وقصدها حامیة �� ٔ��م العرس ويف أ��م 
اليت یبقى فهيا ذ� الرمس يف راحهتا ما دامت تقوم بت�دیده ق�ل 

  .ٔ�ن �منحي �للكیة
يف ت� الرا�ة، ؤ�حست مرة ذهلت الساملة مجلال الرمس    

ٔ�خرى ٔ�هنا اكنت جتهل ٔ�مورا مجی� قادرة �ىل ٔ�ن جتتذهبا وتف�هنا، 
ٔ�مورا موجودة �ىل ما یبدو و�كرثة يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى �ري اليت ٔ�لفهتا، 

  :وحس�هتا م�هت�ى ا�نیا، مث قالت
هل تقول �شا ٕان ما یظهر �ىل را�ة الید هو ما جييء من _   

  ثنا� القلب؟
  :لت �� بعد ٔ�ن ت�ٔكدت من معىن سؤال الساملةفقا   
ال ٔ�دري، ولكهنا اخ�ارت الید ال�رسى، وال �رمس يف الید _   

  .ا�ميىن، ٔ�ن ال�رسى ٔ�قرب ٕاىل الك�د
فقالت الساملة، وقد ام�� ذ� املوضوع مشاعرها يف ت�    

لو كنت يف ماكن �شا لرمست يف یدك وا�دا من هذ�ن :ا�لحظة
  .القمر وٕاما الشجرة الشلكني، ٕاما

  .ٕان ٔ�لقها ٔ�س�ٔلها، ولكهنا �لتحق�ق تعرف ٔ�كرث مين:فقالت ��   
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ٔ�� ال ٔ�فهم ٕاال ٔ�نك جشرة حتملني يف یدك القمر ٔ�و :فقالت الساملة   
  .ٔ�نك مقر حتملني يف یدك جشرة

مل ٔ�س�ٔل �شا عن معىن الرمس، ولكن ٔ�يم ٔ�حلت �يل :فقالت ��   
  32."حل�ابيف مح� والعنایة به اك

هو، ٕاذن، حوار فَك� شْفراِت العنوان، ٕاذ مل یو�د ق�� ٔ�ي    
فقد بني امس الرمس، ونقاش�ته، وماكنه، . مؤرش �سا�د �ىل ذ�

  ...وواضعه، وس�ب مح�
ومهنا هذا احلوار ا�ي دار بني زو� القائد مهو الرضتني    

  :الساملة و��، یقول السارد
�ك، ولكهنا خش�ت ٔ�ن خت�ل ضیفهتا، ِانفجرت الساملة �لض"   

  :ف�لكت، وقالت
نعم � ح�ی�يت، حتدث عن بين هالل، ولكن هالال هذا _   

�اش م�ذ قرون ؤ�والده ق�ی�، ومه . ر�ل، ٕا�سان من املرشق
�� حيب وا�ي ٔ�ن �سمع ٔ�خ�ارمه من �ني ... ٔ��داد� حنن

  .�ٓخر
  !ٔ�حفیث ٔ�نت ب�ت مقر صغري ٔ�نت مجی� ٕاىل هذا احلد:فقالت ��   
ٕاذا اكن لك مجیل من ٔ�بناء هالل ف�ٔنت من ب�ت :فقالت الساملة   

  . (...).هالل ٔ�یضا
  هل ی��ظر م�ا مهو ٔ�ن ن� � ق�ی� �برية؟:فقالت ��   
ٔ�� ال ٔ�زید �ىل جنمة، وقد صنعت يل ٔ�يم ٔ�عشا� :فقالت الساملة   
محلها معي، ؤ�نت س�ت��ن ٕاخوا� ؤ�خوات لنجمة، ؤ��مل ب�ٔن س�ٔ 

ٔ�راك ت��ف�ني مرات وتفر�ني، وال ٔ�همت بوا� ٔ�والدك، واملهم عندي 
  ...33"ٔ�نت
�سا�د هذا احلوار �ىل تعرف ٔ�صل الساملة، و�ىل ٔ�هنا ٔ�م لب�ت    

امسها جنمة، ویعكس جاملها وجامل ��، وروابطَ التعا�ش والصداقة 
ت��َة اليت اكنت تصلهام رمغ �وهنام اكنتا رضتني، ومدى واحلب امل 

جضرهام من زو�ام القائد مهو، ویبني بعض طرق م�ع امحلل عند 
  ...املرٔ�ة
  احلوار ا�ا�يل_:ب
یصدر احلوار ا�ا�يل من ٔ�عامق خشصیة وا�دة فقط، ٔ�و هو    

ٕانه حلظة تنقسم . �دیث ا�ات مع نفسها، ویدعى احلوار ا�ايت
�ات املتلكمة قسمني، ٔ�و ت�شطر  شطر�ن، وذ� ب�ٔن فهيا ا

  ... تتعمق يف وعهيا الباطين، لتدرك العامل اخلار� احملیط هبا
وردت يف املنت حوارات دا�لیة �دیدة، مهنا ٔ�ن القائد مهو،    

�ني وقف �ىل تواضع صهره الش�یخ ٔ�حامد �یت ا�رامي، ومشمه، 
  :ورزانته، وحمكته، قال يف نفسه

  .34"�ن يل من ذاك، و�یف ح�ليت ٕالیه؟�ٔ _"   

یعكس هذا املقطع متزق نفس�یة القائد بني �وهنا ذاً� حقريًة �فهًة    
وضیعًة، وبني �وهنا تطمح ٕاىل ٔ�ن �رىق ٕاىل مس�توى خشصیة ٔ�حامد 

  ...�یت ا�رامي اجللی� املتواضعة احلكمية أ�بیة
ة يف مصت، ومهنا ٔ�ن القائد مهو نظر ٕاىل مس�شاره ا�ن الزار    

  :وغض برصه، واس�تغرق يف التفكري والتخمني، وردد يف نفسه
ٕاذا حص هذا وو�د ا�ن الزارة �ال ملشلكيت هذة املرة ٔ�یضا، "   

فٕانين س�ٔس�سمل �، ؤ�تبع تدبرياته ما ح�یت، وٕاذا حصلت �ىل 
الكزن فقد �كون ف�ه ما ٔ��لب به الرش�س�یة، وقد یفضل م�ه ما 

ال جتار النصارى ا�ي ی�ٔلكون �الت ٔ�ؤدي به ا�یون، ؤ�رد م
ج�ايل، و�س�ت�دمون أ��الف من ٔ�هل القرى، ویبرصوهنم ب�ٔنواع 
من اجلرٔ�ة مل نفكر فهيا عندما ٔ�طلق�ا ٔ�یدهيم يف مجع ما ٔ�رادوه من 

ٔ�ل�س ا�ن الزارة نفسه ر�ال من اجلن د�ل (...):خمتلف الغالت 
هذا يف �دميت بعد ٔ�ن اتصف يف شلك �ٓديم؟ ٔ�ل�س یدل �ىل 

�نت�ال ٔ�نه ال هيمت �ل�ساء، ؤ�نه �كره �رو�ا، ویعمل ما يف 
  .35"وسعه لیبعده عين، ؤ�نه ال ی�ٔلك امللح يف الطعام؟

یربز هذا احلوار ا�ا�يل ٕاجعاَب القائد مهو بصاح�ه ا�ن الزارة،    
وضعَف خشصیته ٔ�مامه، وسعَیه وراء مجع أ�موال لتلبیة شهواته 

�َه مع املشالك، و�دَم قدرته �ىل ٕاجياد وٕاش�باع رغباته، ورصا
  ...�لول لها بنفسه

ومهنا ٔ�ن الساملة و�دت یًدا �ٓمثًة قد سقت جشرة احلناء مباء    
  :شدید امللو�ة، وفهمت ٔ�هنا �رید ق�لها، فقالت يف نفسها

ٔ�� ال ٔ�رید الغالت من هذا الشجر، ولن ٔ�س�سمل كام اس�سمل "   
جشره، ولن ٔ�سمل هلم ��، فه�ي �ق�ة يف  وا� �� عندما بدٔ�وا ٕ��دام

  ...36."قليب كام نب�ت يف الراح�ني أ�صابع
ا العظَمي     یبني هذا املقطع تعلَق الساملة الشدیَد برضهتا ��، وحهب�

لها، و�شري ٕاىل غزو ج�ود القائد مهو مش�ی�َة الش�یخ ٔ�حامد �یت 
ا�رامي، وقطِعهم ٔ�جشاَره، مما ٔ��ربه �ىل �س�سالم هلم، ٔ�نه اكن 

  ... حيهبا ح��ا مج�ا
  الرسا�_:جشرية ح�اء ومقر_:3

وایة �سَع رساالت، �اءت ٔ�والها من القائد و� ِاح�ض�ت الر    
  . 37."وبعد، �رحب ب�ٔضیافك:"الشهباء ٕاىل القائد مهو، تقول

ؤ�تت �ن�هتا من �لیفة السلطان مبدینة مرا�ش ٕاىل القائد مهو،    
�دمي س�ید� القائد مهو، لقد �شىك لنا �دد من ا�م�ة :"ورد فهيا

��ل سلف هللا من ٔ�نك ٔ��ذت مهنم ٔ�مو� طائ� �ىل س 
وإالحسان �ىل ید صاح�ك ا�يم �روخ، ومل حتدد هلم وقت 

وملا كنا �ر�اك . �سدیدها وال املنافع اليت �كون هلم مثنا ٔ��لها
وحنبك فٕا� مقنا �لنیابة عنك ٕ�نظارمه وتصبريمه حىت خنا�رك وال 
�رسبوا شاك�هتم �لمقام العايل ��، س�� ؤ�هنم ذ�روا ٔ�ن ت� 
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يه مللیني هلم يف ا�ار البیضاء خيالطون جتار أ�ج�اس،  أ�موال
  .38."وبه وجب تن�هيك والسالم

ؤ�رسل �لثَهتا القائُد و� الشهباء ٕاىل القائد مهو، �اء    
صهر� العز�ز القائد دمحم �ن املرحوم �كرم هللا القائد عبد هللا، :"فهيا

س�ٔل هللا ٔ�ن السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته، وبعد، ف� 
وٕامنا املقصود ٔ�ن . جتدمك رسالتنا هذه يف مدید العاف�ة ٔ�نمت ؤ�هلیمك

ن��ه س�یاد�مك ٕاىل ٔ�ن جمذوبة بلهاء امسها فاضام �جعانت من ٔ�هل 
ٕا�لتك، تطوف �ٔ�سواق، وتقول �ما ال یعجب يف حقك، 

وهذا الصنف من ا�ٓدم�ني كام . �رو�ه املغرضون ممن ال �الق هلم
اقط التلكیف وال یف�د ف�ه السجن وال التعز�ر ول�س يف �لمك س

وٕامنا . ولكن ما ال ینال �لقوة ینال �حلی�. فعل ذ� من العوائد
و�ىل احملبة . قلنا � ٔ�ن ما یرضك یرض� وما �رسك �رس�

  .39"والسالم

و�اءت رابعهتا و�امس�هتا من وز�ر السلطان ٕاىل القائد مهو،    
وبعد، فٕان حمبتك يف �ان��ا وحرصنا �ىل مصلحتك :"تقول الرابعة

جعلتنا خنربك، �ىل س��ل الرس، ٔ�ن س�ید� ٔ�دام هللا يف 
الصاحلات ذ�ره، ینوي يف حركته، بعد شهر�ن، ٕاىل مرا�ش، ٔ�ن 

ني هناك، فهو وٕان اكن مير بب�ك لیقف �ىل مدافن بعض الصاحل
ٔ�عزه هللا عنرص لك الرباكت، یرضب لر�ا�ه املثال يف التحنت 
واخلشوع، و�لیه فارشع يف �س�تعداد واغمن فرصة معرك �لظهور 

  "40.مبظهر القوة واحلزم والكرم املعهود ف�ك، وبه إال�الم
وبعد، ٔ�نعم هللا �لیك �كرامة رضا س�ید� بعد :"وتقول اخلامسة   

ه، ٔ�ما ما ذ�رت من ٔ�نك �متىن ٔ�ن جيود �لیك حفظه هللا ز�رت
مبدفع متهد به ما بقي ممتنعا من حصون املمترد�ن �لیك، فقد ذا�رت 
العالف الك�ري يف هذا أ�مر و�بري طبجیة س�ید� فعلمت ٔ�ن 

وقرر� ٔ�ن نعوضك بعدة . أ�مر م�عذر ٔ�ن بالدك لكها ج�ال
أ�ج�اس يف ا�ار  خف�فة نتوسط � يف رشاهئا من بعض ٔ�هل

ؤ�دامك هللا . البیضاء، ف�ٔرسل مىت اح�جت ٕا�هيا عرشة ق�اطري
  .41"�ىل حمب��ا والسالم

وو�ه سادس�َهتا القائُد مهو ٕاىل الش�یخ ٔ�حامد �یت ا�رامي، قال    
حمبنا الش�یخ ٔ�حامد �یت ا�رامي، السالم �لیمك، وبعد، يف :"فهيا

ت، وا�ٓن هداك هللا �لنا ٔ�ن وقت العصیان ا�ي ٔ�ظهرت قد فا
وما كنا �رید � احملنة، ولك�ك ٔ�ب�ت ٔ�ن . ٕاىل الرصاط املس�تقمي

وحنن ما . �س�تعني بنا �ىل الزمان من یوم تق�� ٔ�مر اخلدمة ا�زنیة
وها . زلنا نرت� معك اخلري، بل ٔ�رد�ك �كون م�ا و�كون م�ك
�رعى  هو و�ك أ�كرب ٔ�شفق�ا �لیه ف�ٔخرج�اه من قرب أ�ح�اء، ٔ�ننا

ذمة ا�م ا�ي �سعى ٕاىل ٔ�ن �كون لنا معك، ف�حن �رید ٔ�ن 
تصهر لنا �ب��ك اليت امسها �� �كون زو�ة لنا �ىل الك�اب 

وال شك تفهم مقصود� من اخلري، �ریدك تعمر دارك . والس�نة

وحنسم أ�مر، والعرس �كون ٕان . و�كون � عند� سهم وحظ
لر�ش يف ٔ�قرب وقت، فعد ٕاىل شاء هللا ب�م الشهر، مفث� �ريب ا

دارك، و�رید یعود لنا �جلواب و�ك ویبقى هنا ٕاىل وقت العرس، 
. وبعودته خيرج من عند� و�ك الثاين لیعینك �ىل ٔ�مور الزمان

  .42"و�ىل احملبة والسالم
وملا توف�ت ��، بعث زو�ا مهو رساً� سابعًة ٕاىل ٔ��هيا الش�یخ    

وبعد، اكن �لیك ٔ�ن ت�ٔيت لتقدم :"أ�حامد �یت ا�رامي، �اء فهي
التعزیة بنفسك، ولكن هذه املرا�اة قلی� عند ٔ�هل اجلبال، ولو 
ج�تنا لكف�تنا املشقة ٔ�ننا �رید ٔ�ن خناطبك �لو�ه يف ٔ�مور، و�ىل 
لك �ال نعلمك ب�ٔن بعض ٔ�حصابنا من جتار أ�ج�اس اح�اج ٕاىل 

ٔ�و عند �ريانك قرش ا��غ املسامة �اكوت، ويه وافرة يف ٕا�لتك 
من ٔ�طراف الصحراء ممن ل�سوا يف ٕا�لتنا، فرنیدك تد�ر أ�مر حىت 
جتمع �� مقدارها عرشة ق�اطري ٔ�حصابنا املذ�ور�ن، وحتملها ٕا�هيم 
. جبام� وحتت حراسة ٔ�حصابك حىت متكهنا هلم يف ا�ار البیضاء

وال بد ٔ�ن مير بنا من حيملها لرنسل معه رسوال من عند� یعرف 
وا�مل ٔ�نه وقف لنا �ارمه ومه یقضون حواجئنا . الء الت�ارهؤ

فكن ر�ال يف هذه، وال خيفى �لیك ٔ�ننا وقر�ك . والشهادة �
مدة املصاهرة ٕاال يف ما حرمه �لیك الرشع من الزاكة وأ�عشار 

ونعرفك ال تنكر اخلري، ومل �سمع ف�ك لقول . ؤ��� لب�ت املال
  .43"دة، وعفا هللا عام سلفالناس وٕاال ٔ��د� � ب��ك من م

ٕاىل من ماتت بن��ا الغالیة يف :"ف�ٔ�ابه �رساٍ� �م�ٍة، قال � فهيا   
داره ق�ل ٔ�ن متوت، حس��اك تعرف ش��ا من ٔ�صول العوائد، فال 

وما عرف�ا من ٔ��ن ٔ�تت . خيفى �لیك ٔ�ن الوا� هو ٔ�حق ب�ٔن یعزى
هینة يف مقولتك اليت قلت، وقد ظهر ٔ�نك �رید ٔ�ن ت�ٔيت ت�ٔ�ذ ر 

ٔ�موال �ریدها ويه ل�ست عند� وال عند �ري� م�ذ قرشت هذه 
البالد حىت صارت ٔ�هنا ٔ�صاهبا اجلرب ح�ث بعهتا بیع املغبون، ٔ�ما 
قرشة جشرة ا��غ فقد سلخناها يف العام الفائت وال �� فهيا هذا 
العام، وٕاذا توقفت �ىل يشء من من املال قطعنا من ٔ�نفس�نا 

ما ذ�رت من توقري� �س�ب ما ذ�رت مفا رٔ�ینا ؤ�عطیناك، ؤ�ما 
ذ� حصی�ا ح�ث كنا نطالب مبا یطالب به الناس ونؤدیه كام 

وٕاىل هللا . ٕاال ٔ�ننا ال �رىض ٔ�ن ید�ل ب�� جتار أ�ج�اس. یؤدون
  .44"املش�تىك

ووردت �سعُهتا من ��ن أ�كرب �لش�یخ ٔ�حامد �یت ا�رامي �ىل    
بل ... ومن اعتدى... ٕان فرعون:"فهياالقائد و� الشهباء، قال 

قال ... �ذوا زی��مك... ٕان مو�دمه... لقد �لمت... ت�ٔ�هيم
 ... 45..."عفریت
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  مضمون الرسا�  املرَسل ٕالیه  املرِسل
    الرسا� أ�وىل  
  .لطلب ید اب��ه الساملة �رح�ب و� الشهباء بوفد مهو ا�ي ٔ�رس�_  القائد مهو_  القائد و� الشهباء_
    الرسا� الثانیة  
�لیفة السلطان مبدینة _

  مرا�ش
حتذ�ر اخللیفة مهو من اش�تاكء ا�م�ني م�ه �س�ب اقرتاضه ٔ�مواًال كثريًة مهنم _  القائد مهو_

  .دون حتدیده وقَت ٕار�اعها وال فوائَدها
  ...ق�امه ٕ�نظارمه وتصبريمه حىت ال �رسبوا اخلرب ٕاىل السلطان_

    الرسا� الثالثة  
تن��ه و� الشهباء مهو ٕاىل �م ا�ذوبة فاضام �جعانت �ري الالئق يف حقه _  القائد مهو_  القائد و� الشهباء_

  .و�روجي املغرضني �
  ...ٕاشارته �لیه �لتصدي لها �حلی� ال �لقوة_

    الرسا� الرابعة  
  .كون السلطان س�مير ٕ��لتهٕا�الم الوز�ر مهو �_  القائد مهو_  وز�ر السلطان_

  ...ٔ�مره ٕا�ه �ٕال�داد اجلید الس�تق�ا� ونیل رضاه_
    الرسا� اخلامسة  
  .ٕاخ�ار الوز�ر مهو �س�ت�ا� �زویده مبدفع ٕالخضاع املمترد�ن �لیه_  القائد مهو_  وز�ر السلطان_

  ...طلبه م�ه ٕارسال عرشة ق�اطري مقابل ٕامداده بعدٍة من السالح خف�فةٍ _
    الرسا� السادسة  
الش�یخ ٔ�حامد _  القائد مهو_

  �یت ا�رامي
  .ٕافراج مهو عن الو� ا�ٔكرب ٔ�حامد �یت ا�رامي، وطلبه ید اب��ه �� �لزواج_
  ...ِاح�فاظه �بنه الثاين رهینة �یه، ودعوته ٕا�ه ٕاىل العودة ٕاىل داره_

    الرسا� السابعة  
الش�یخ ٔ�حامد _  القائد مهو_

  �یت ا�رامي
  .ٕا�اكر مهو �ىل ٔ�حامد �یت ا�رامي �دم قدومه بنفسه لتعزیته يف زو�ه ��_
طلبه م�ه توفري مقدار عرشة ق�اطري من قرش ا��غ و�سلميها لت�ار _

  ...أ�ج�اس
    الرسا� الثام�ة  
ب�ٔنه هو أ�ب ٔ�حق  ِاس��اكر ٔ�حامد �یت ا�رامي �شدة �م مهو، وتوضی�ه �_  القائد مهو_  الش�یخ ٔ�حامد �یت ا�رامي_

  .�لتعزیة م�ه هو الزوج
نف�ه نف�ًا قاطعًا �ّمًا وجود نبات ا��غ ب�ٔرضه اليت صارت جر�ء بعدما �عها _

  ...مهو لت�ار أ�ج�اس، واس�تزنفوا �رياهتا
    الرسا� التاسعة  
اِال�ن أ�كرب �لش�یخ ٔ�حامد _

  �یت ا�رامي
القائد و� _

  الشهباء
یت ا�رامي لو� الشهباء ٔ�ن مهو قد طغا وجترب كام فعل ت��ان ا�ن ٔ�حامد �_

  .فرعون
  .ٕا�رازه وجوب �عتداء �لیه مبثل ما اعتدى به �لهيم_
  .ٕاشارته ٕاىل ٔ�نه س�یق�ل بغتة و�شلك مفا�ء_
  .ٕاعتباره ٔ�ن هللا تعاىل س�سلطهم �لیه انتقاما م�ه_
  .ٕایضا�ه ٔ�ن ٔ��� قد صار قریبا �دا_
  .ٔ��ذ اب��ه الساملة وحف�دته جنمة تن�هيه و� الشهباء ٕاىل_
  ...تلمی�ه ٕالیه برضورة ٕارسا� من ینقذها �رس�ة �برية �دا_
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لقد شلك مهو مصدر اس�تق�ال هاته الرسائل ٔ�و مصدر    
. ٕارسالها، فاكن يف ست مهنا مرَسًال ٕالیه، ويف اثن�ني مرِسال

وردته رسالتان من و� الشهباء، والثالثة من �لیفة السلطان، 
يف �ني . واث��ان من الوز�ر، والسادسة من ٔ�حامد �یت ا�رامي

ٔ�ما التاسعة ف�عهثا ٕاخوة . مئ�رسل هو رسالتني ٕاىل ٔ�حامد �یت ا�را
  .�� ٕاىل و� الشهباء

اخللیفة _(ویُالَحظ ٔ�هنا لك�ها دارت بني ٔ�ويل السلطة واجلاه    
، مما یربز اق�صار ٔ�دب )ٔ�والده_الش�یخ _القائد _الوز�ر _

  ...الرسائل �ىل رشحيٍة معینٍة من ا�متع
  القصة وأ�سطورة_:جشرية ح�اء ومقر_:4

�شا شلك جشرة احلناء والقمر �ىل را�ة ��،  رمست النقاشة   
ورفضت رمس ش��ه � �ىل را�ة الساملة، و�ني س�ٔ�هتا عن س�ب 

رس ذ� الرمس ورثته عن معلميت شطور _:"ذ�، قالت لها
رمحها هللا، ومل �س�بق يل ٔ�ن صنعته ٔ��د، ولن ٔ�س�تطیع ٕافشاءه 

 مرفو�ة ٕاال ٕ�ذن الصاحلني، نعم س�ٔحيك م�ه ش��ا ٔ�ن س�یديت ��
اكنت جشرة احلناء يف ٔ�ول الزمان . �ىل ٔ�كتافهم، ٔ�� م�یق�ة من ذ�

�برية ترضب بعروقها يف أ�رض، و�رسل عروشها ؤ�غصاهنا يف 
السامء، م�ل جشرة اجلوز، واكنت ٔ�وراقها واسعة �را�ة الید ٔ�و 

واكن �قشات احلناء یصنعن رمسها يف الید ال�رسى �لوقایة . ٔ�كرب
ن ٔ�نواع الرشور أ�خرى حبسب طقوس حترض هبا من العني وم

ويف زمان بغیض ما عظم الرش، . مادة احلناء املس�تعم� يف النقش
وس�ئل . ومل یعد نقش جشرة احلناء و�ده �كفي يف رد ت� الرشور

الصاحلون عام ی��غي مع� لوقف الو�ء الاكحس، ف�ٔشاروا �رمس القمر 
لك مجیل، مث جعل رمس يف وسط را�ة الید ٔ�ن �لقمر �رية �ىل 

جشرة احلناء يف مرتفع الرا�ة ا�ي یيل البنرص، وجعل �ذع 
الشجرة يف أ�صبع حىت �س�تقي من القلب، وجعل الفروع يف 

وملا رٔ�ت جشرة احلناء ٔ�هنا مزامحة . ذ� املرتفع ممتدة ٕاىل هنایته
�لقمر مهتمة من الصاحلني بذهاب الت�ٔثري امكشت وتقزمت ٕاىل 

فه�ي ما �زال الشجرة اليت �س�تقي من القلوب، . جحمها احلايل
. ولكهنا صارت حتتاج ٕاىل فعل القمر حىت تدفع الرش عن امجلیالت

وال نصنعه ٕاال ٕ�ذن الصاحلني، ملن � . هذه بعض قصة ذ� النقش
اعتقاد فهيم، واس��د ٕا�هيم من صغره، وال ینقل الرمس �لزتیني ٔ�ن 

  .46."غرضه هو دفع البالء
نه ملا مرضت ��، قامت امرٔ�ة امسها �امو بعملیة ٕا�زال كام �ٔ    

ويه امرٔ�ة يف أ�ربعني من معرها ٔ�و �زید، خضمة . القمر ٕالشفاهئا
ٔ��ربت . اجلثة وكثیفة احلاج�ني، جتر ٔ��یاسا ال یدري �ريها ما فهيا

املرٔ�ة الساملة، بعد ٔ�ن ٔ�قامت عندها يف ب�ت م�عزل ثالثة ٔ��م، 
. یوم الرابع، ب�ٔن �رج �� املریضة هو القمرؤ�حرقت البخور يف ال 

واشرتطت حصَن دار �ارً� ال یقربه ٔ��د، و�ادماٍت س�ت�ا �از�ت، 
وماًء ا��سلت به ��، ؤ�جًرا مقدما، حىت یت�ٔىت لها ٕا�زال القمر لی� 

�ني . وفرت الساملة الرشوط اكم�، ووضع املاء يف قصعة. متامه
نوره، وبدا ؤ�نه ال ینظر ٕاال ٕاىل حصن بلغ القمر �بد السامء، وملع 

، ووقفت )الصحن(ا�ار، جعلت القصعة وسط املاكن احملدد 
�امو �ىل مرفع يف رواق مقابل، و�ىل ميیهنا ثالث �ادمات، 
و�ىل �سارها الثالث أ�خر�ت، ؤ��ذت �ردد ٔ�ز�اال توسلت 
فهيا ٕاىل القمر ليك یزنل، و�رشب من ذ� املاء، والف�یات �رددن 

  47...��ا

  رسا�هتا/وظیفهتا  ٔ��دا�ا      فضاؤها/ماكهنا   زماهنا      أ�سطورة/ٔ�بطال القصة

  جشرة احلناء _
  القمر_
  …الصاحلون_
  

  يف ٔ�ول الزمان_
  ...يف زمان بغیض_
  

  أ�رض_
  السامء_
  الید ال�رسى_
  مرتفع الرا�ة_
  ...وسط الرا�ة_

�برية �رد جشرة احلناء _
رمسها البالء عن احملمتني 

  هبا
تعاظم الرش وجعز _

نقش جشرة احلناء عن 
  رد البالء

ِاس�شارة الصاحلني _
وٕاشارهتم �رمس القمر 

  ٕاىل �انب الشجرة
ِا�كامش جشرة احلناء _

وتقز�ا ٕاىل شلكها 
  ...احلايل

رمس جشرة احلناء _
والقمر يف را�ة الید 
ال�رسى حيمي �ام� 

  من البالء 
رضورة �دم نقل _

الرمس ٕاىل ید ٔ�خرى 
وٕاال ٔ�ص�ب واضعه 

  ...أ�ول �لرش
  
  
  
  

�اءت هاته القصة ٔ�و أ�سطورة قامئًة بذاهتا، لكهنا تصب يف    
احلاكیة إالطار، ؤ�ضفت مس�ًة جاملیًة �ىل شلك الروایة، 

تفاصیل حتول جشرة وسامهت يف �دمة مضموهنا العام، ٔ�هنا �رسد 
  ...احلناء و�القهتا �لقمر
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  القر�ٓن الكرمي والشعرالقر�ٓن الكرمي والشعر__::جشرية ح�اء ومقرجشرية ح�اء ومقر__::55
من القر�ٓن الكرمي، ومن الشعر�ن " جشرية ح�اء ومقر"هنلت    

فقد اكن املس�شار ا�ن الزارة یت�دث عن �بري . الفصیح والشعيب
، وال یف��ٔ من حرصه �ىل عامرهتا :"(...)حراس السجن، فقال

  .48"هل من مزید؟:یقول
َ َهلِ :ويف هذا اق�باٌس من قو� �ل و�ال     ﴿یَْوَم یَُقوُل ِلَجهَمن�

  .49اْم�ََ��ِت َوتَُقوُل َهْل ِمْن َمزِیٍد﴾
وزار السلطان ٕا�� مهو، ود�ل ر�ضه اجلدیدة، ف�ٔ�ذ ٕا�دى    

  :ٔ�لواح ٔ��د  التالم�ذ، وقرٔ� فهيا قو� تعاىل
�َما �ُرِیُد ُهللا ٔ�ن یُْذِهبَ     ن

�
َعْنُمكُ الّرِْجَس ��ْهَل الَْب�ِْت َویَُطّهَِرُمكْ  50﴿ا

  . 52-51تَْطهًِريا﴾
ؤ�رسل مهو رسا� ٕاىل الش�یخ ٔ�حامد �یت ا�رامي، یطلب فهيا ید    

لَْیِه :اب��ه ��، فسكت، وزفر زفرًة قویة، وقال
�
�� ا

�
ِ َوا ��ِ ��

�
﴿ا

  .54-53َراِجُعوَن﴾

ؤ�هان مهو ٔ�هل ��، فقرر ٔ�خواها �نتقام م�ه، ؤ�رسل ٔ�كربهام    
ومن ... ٕان فرعون:"ء فهياس�نًّا رساً� ٕاىل القائد و� الشهباء، �ا

... �ذوا زی��مك... ٕان مو�دمه... لقد �لمت... بل ت�ٔ�هيم... اعتدى
  .55..."قال عفریت

ن� :لقد اق��ست هاته الرسا� من س�بع �ٓ�ت قر�ٓنیة �رمية، يه   
�
﴿ا

َتْضِعُف َطائَِفًة ِمْهنُْم  َیًعا �َس�ْ ِفْرَعْوَن �ََال ِيف اْ��ْرِض َوَجَعَل ��ْهلََها ش�ِ
�ُه َاكَن ِمَن الُْمْفِسِد�َن﴾ ن

�
تَْحِيي ِ�َساَءُمهُ ا ُِّح ��بْنَاَءُمهْ َو�َس�ْ   .56یَُذب

ْهِر الَْحَراِم َوالُْحُرَماُت ِقَصاٌص فََمِن اْعتََدى     هُْر الَْحَراُم ِ�لش� ﴿َالش�
َوا�ْلَُموا ��ن�  �َلَْیُمكْ فَاْعتَُدوا �َلَْیِه ِبِمثِْل َما اْعتََدى �َلَْیُمكْ َوات�ُقوا هللاَ 

َهللا َمَع الُْمت�ِقَني﴾
57.  

َها َوَال ُمهْ     تَِطیُعوَن َرد� ﴿بَْل تَ��ِ�ِهيْم بَْغتًَة فَ�َْهبَُهتُْم فََال �َس�ْ
  .58یُْنَظُروَن﴾

َماَواِت َواْ��ْرِض     ال� َرب� الس�
�
﴿قَاَل لَقَْد �َِلْمَت َما ���َْزَل َهُؤَالِء ا

ّينِ 
�
  .59 َ��ُظن�َك َ� ِفْرَعْوُن َم�ُْبوًرا﴾بََصاِ�َر َوا

لَْیَك فَاْرسِ ِب��ْهِ�َ ِبِقْطعٍ    
�
َِّك لَْن یَِصلُوا ا �� ُرُسُل َرب

�
﴿قَالُوا َ� لُوُط ا

ن� 
�
�ُه ُمِصیُهبَا َما ��َصاَهبُُم ا ن

�
ال� اْمَر��تََك ا

�
�لْیِل َوَال یَلْتَِفْت ِم�ُْمكُ ��َ�ٌد ا ِمَن ا�

ْبُح ِبَقرِیٍب﴾َمْوِ�َدُمهُ  ْبُح ��لَ�َْس الص�   .60 الص�
بُوا َوَال     ﴿َ� بَِين �َٓدَم ُ�ُذوا ِزی�َ�َُمكْ ِعْنَد ُلكِّ َمْسِ�ٍد َوُلكُوا َواْرشَ

ب� الُْمْرسِِفَني﴾ �ُه َال ُحيِ ن
�
  .�61ُْرسِفُوا ا

﴿قَاَل ِعْفرِیٌت ِمَن الِْجّنِ ��َ� �ِٓتیَك ِبِه قَْ�َل ��ْن تَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك    
ّينِ �َلَْیِه لَقَِوي� ��ِمٌني﴾

�
  .62َوا

عقد القائد مهو عقد القران �ك�، فرشقه القايض ضاحًاك �شطر    
  :ب�ٍت من مهزیة إالمام البوصريي

  �63یف �رىق رق�ك أ�ن��اء

طر صدر مطلع مهزیة الشاعر إالمام رشف ا��ن ميثل هذا الش
البوصريي، اليت قالها يف مدح ٔ�فضل الورى و�ري من وطىء 

  :الرثى س�ید� دمحم �ن عبد هللا �لیه الصالة والسالم، یقول ف�ه
اءُ  اُء َما َطاَو�َْهتَا َمسَ   64َكْیَف �َْرَىق ُرِق��َك اْ��نِ��َاُء     َ� َمسَ

سم السلطان � ٔ�ثناء حفل الهدیة، ف�هبه و�دث مهو إالماَم بت� 
  :إالمام ٕاىل رضورة �عتبار بقول املت�يب

�لْیَث یَْب�َِسمُ  �لْیِث َ�ِرَزًة     فََال َحتْسَنب� ا� َذا َر��یَْت نُُیوَب ا�
�
  .66-65ا

  :ؤ�ساء مهو ٕاىل املرٔ�ة فاضام �ع�انت ا�ذوبة، فقالت
لَْطاْن ْعَفا ْ�ِلی�  یِديُموَالْي الس� ْر س�ِ   ا      َاْ� یَْباْرْك ِيف ْمعُ

ْ نَْدفَْعهُْم ِبیِدي ُیوُخو، ْهَدا �لیا        فَْجهَمن� ْمه�و َوش�ْ
67  

مبعىن ٔ�هنا تدعو هللا تعاىل ٔ�ن یبارك يف معر س�یدها السلطان،    
ٔ�نه عفا عهنا، ؤ�ن �سكن القائد مهو وش�یو�ه �من انتقامًا مهنم، 

  ... أ�هنم ٔ�ساؤوا معاملهت
وقالت ٔ�یضا مؤا�ذًة مهو �ني ٔ�عطى ا�هيودي �روخ ذهًبا    

وفضًة لی�لب � �اریًة رش�س�یًة، لك�ه مل یبلغ مراده، فاخ�فى 
ا�هيودي، واخ�فت معه أ�موال الطائ�، ؤ�صبحت اجلاریة رساً� 

  :یطارده القائد
  َاكْل اخلُوْخ           ومهو َكْیغَّزْ �َلْْفُ�و َ�ُروخْ  
  ا یَت�ِيكّ ْوهذا یَذبَْح         ُ�� یَْعَرْف َحْرفُْ�وَهذَ  

ْت فَلْْقُصوْر           ومهو ْمَىش فَلْْغُرورْ    َالُْحِور��
ة           َوا�ِيلّ َما صىل� َختب�ا   .68ْعَطى ْذَهْب وفَض�

ا عنه  َ�ه الوز�ُر ُرْمغً وقالت كذ� ملا بىن مهو داًرا �دیدة، وَزو�
خفیتة، واكنت حمدودبة الظهر قلیال، وال �رىق ٕاىل مس�توى �ب��ه 

  :جامل زوج�ه الساملة و��
ِيت قصبة   َخْ�ِيل قْصَبة           ْعُروس�ْ

ِدیب�ة ُروَها لُو َحبْ   مهو بَْىن قُ��ة          َمعّْ
  .69َواْش َمْنَ مْشَطب�ة

مهو،  اكنت فاضام ا�ذوبة ب�ٔز�الها س�یًفا قاطًعا هوى �ىل رق�ة   
فه�ي مل تَتََواَن حلظة وا�دة عن الوقوف يف و�ه، وتعریة حقائقه 

ٕاهنا جتسد لساَن املعارضة الناطَق . �لعیان، وفض�ه ٔ�مام السلطان
  ...�مسها، وصوَهتا ا�ي ال خيىش يف احلق لومة المئ

ٔ�صاب الرش ��، فارمتت �لهيا الساملة، ورشعت تق�لها،    
  :و�لست ٕاىل �ا�هبا، و�كت قائ� وتعانقها، وتضمها ٕا�هيا،

  ٔ�لعلی� مهيت معاك    خطفوك مين املالك
  شكون من �ريك كنت نوايس    شكون من �ريك اكن یواس�ين

  مري امللوك س�باك �لظمل    ؤ�نت �حلق سك�ت�ين
  .70مري امللوك سك�اك دا�    ؤ�نت من زمان س�ب��یين

و بعملیة ٕا�زال القمر قصد مداواهتا،  وقامت امرٔ�ٌة امسها َ�ام�
  : ورشعت �ردد
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لَْمكَْرا �َْزِيل �زيل     هذا َوْ�َْك فَلْْعنَا ��  
َما َحّينِ حين     هاذي لَال� فَْمْحنَا ْ   ��جن�

  ٔ�لمكرا ِ�ِريي �ريي      �سلطان ا��ن وا�نیا
ِيل محيل      هذا طوفان ال    ف�أ�لویدان َمحْ

  ٔ�لف�ا ٔ�لف�ا        ٔ�لف�ا ٔ�لف�ا
  ٔ�� ف�یت ٔ�� ف�یت     ٔ�و هنا لك يش ف�ا

  ها يه زادت      ها يه زادت
  ها المكرا زادت

  ٔ�و شكون ما یطیع      هاذ الز�ن الرف�ع
  ٔ�و شكون ما یغري     �ىل غرة البدیع

  خندموك وخندموها      وخندمو لك ز�ن
  یا وا��نٔ�ملوك الغدر       حبق مول ا�ن   

  ٔ�قطعوا مين الوداج      واقطعوا الوتني
  �ري ق�لوا موالت الز�ن
  ٔ�لمكرا ح�ث ٔ�نت �زال

  �يل ضوك يف السام      ٔ�و � �ري �اشام
  نورها �س��ك      وهباها جيلیك

  �ري زیدي، �ري زیدي       �ري ارشيب ارشيب
  ها وضوءها فلینا

  ها يه رجعتها يه �زلت، ها يه رشبت      ها يه رجعت، 
  �حلق وما �كذب      لال ْ�َراْت، لال �رات

  .  71لال �رات      لال �رات
  :و�ني ماتت ��، قالت الساملة �ر�هيا

  قولوا يل قولوا يل     ٔ�� فني ويه فني
  �زاف �ىل ا�نیا      حتمل ذال الز�ن

  واش اكن یطول �ىل السام      ا�س�نا ذیك العني
  ...   72وحق مول ا�نیا وا��ن   ٔ�ح�ا ما خسینا هبا   

  العام�ة وأ�مازیغیة وإالس�بانیة_:جشرية ح�اء ومقر_:6
وتعين  73"لَال� "وردت يف املنت �دُة لكامٍت �ام�ة، مهنا لكمة    

و ِلیْه "س�یديت ٔ�و مواليت، و�ر�یب  ُ�ْ َا�ِيلّ َما َعْنُدو مهو تَو�
اْرتُو   ... اليت يه اخ�صار المس العمل دمحم 75"ُمحْ "، ولفظة 74"ْمحَ

تَُغولْْت ْس تَُغولْْت "و�دُة مصطل�اٍت وتعابري ٔ�مازیغیة، مهنا    
ا"مبعىن من حقل ٕاىل حقل ٕاىل ٔ�ن ٔ�بلغ البحر، و 76"��َراَمانْ   77"َدد�

یعين الغرة ٔ�و الناصیة ٔ�ي اخلص� من شعر  78"�و�َْزا"ٔ�ي �دي، و
جلهبة، وتعين ٔ�یضا الرٔ�س مقدمة الرٔ�س ٕاذا طالت فوصلت ا

البحري الصغري ا�ي �ك�نفه النظرة الوا�دة من العني، 
�ورْ "و   ... واملقصود هبا الشجرة والقمر 79"َ�ْسغَاْرْت ْد َوای

وِيك "ولكمٌة ٕاس�بانیة وا�دة يه     ، ٔ�ي Marroquí(80"(َمر�
  ... مغريب ٔ�و من ٔ�صل مغريب

  �امتة
جشرية ح�اء "التوف�ق يف روایته  لقد زاوج الروايئ املغريب ٔ�محد   

بني املناهل، َمفتَح من الرتاث الرمسي الفصیح العامل ومن " ومقر
ووظف فهيا صیًغا خطابیًة ؤ�ج�اًسا ٔ�دبیًة وتعبريیًة . الرتاث الشعيب

خمتلفًة، مهنا الرسد ٔ�و احليك، واحلوار بنوعیه اخلار� وا�ا�يل، 
الكرمي، والشعر الفصیح،  والرسا�، والقصة، وأ�سطورة، والقر�ٓن

والشعر الشعيب، وا�لغة العام�ة، وا�لغة أ�مازیغیة، وا�لغة 
وصهرها يف بوتقٍة وا�دٍة بطریقٍة ف�یٍة رائعٍة، فصور ... إالس�بانیة

مما . رصاَع الرؤى، وعكس تضارَب التناقضات �ج�عیة والفكریة
املتو�اة، طبع روایته هاته بطابع اِالنف�اح، ؤ��س�هبا املصداق�ة 

وم�حها نو�ًا من الواقعیة، ؤ�خر�ا من جمال احمللیة الضیق، ؤ�د�لها 
ٕاىل م�دان إال�سانیّة والعاملیّة الفس�یح الرحب، ؤ�ضفى �لهيا مس�ًة 
جاملیًة وفرادًة ممتزيتني، وجعلها معًال �دیًدا �دیثًا شً� 
ومضموً�، عكس الرسد ال�ِيسِّ ا�ي �لب �لیه حضور الراوي 

لقوي، وس�یطرة البطل الوا�د، والتق�د �ٔ�دب الرمسي الفصیح ا
  .و�ريها من اخلصائص ا��َخر

اكنت لغة الروایة ٔ�دىن من الرسد التقر�ري اجلاف، واكن ٕایقاعها    
، ال �راعي اح�داَم املشاعر، وال تفجَر املواقف مث . ا�لغوي تقلید��

ىل تعدد ا�لغات ٔ�دى إ  م�حت يف ما بعد من اخلطا�ت أ�َخر، مما
... وإالیقا�ات وتلون الرؤى وأ�صوات فوق جغراف�ة النص الوا�د

ٕان هذا ما جيعل ��َس الروایة �امَع التعدد وشام�، وهذا ما 
یؤه� ٔ�ن �كون قائَ� �م�یاز، ؤ�ن یغدَو جسَد املعرفة الشامل، 

  ...وهو ما ل�س بوسع ٔ�ي لون ٔ�ديب �ٓخر ٔ�ن یقوم به
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الهوامش

طبعة مراجعة ومصح�ة مبعرفة خنبة من . (لسان العرب:دمحم �ن م�ظور_1
دار احلدیث �لطبع وال�رش :طبع و�رش وتوزیع). السادة أ�ساتذة املتخصصني

وظف، ا�� :م، �ب الواو، مادة2013/هـ1434مرص _والتوزیع، القاهرة
  .344_343:التاسع، صص

عبد السالم دمحم :حتق�ق وضبط. معجم مقای�س ا�لغة:�ن فارسٔ�محد _2
دار الفكر �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، الطبعة الثانیة، :النارش. هارون
  .122:وظف، ص:م، اجلزء السادس، مادة1979_هـ1399لبنان _بريت

دار الك�ب العلمیة ��راسات . خمتار الص�اح:دمحم �ن ٔ�يب �كر الرازي_3
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5_Jean Dubois _René Lagane _Georges Niobey 
_Didier Casalis _Jacqueline Casalis _Henri 
Meschonnic:Larousse:dictionnaire du français 
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املغرب _الطبعة أ�وىل، مطبعة الن�اح اجلدیدة، ا�ار البیضاء
  .م1998_هـ1419

11_Gérard Genette:Figures III. Collection 
Poétique, Editions du Seuil, Paris_France 1972, 
page:71. 

حسن :�رمجة. طرائق حتلیل الرسد ا�ٔديب:�زف�طان تودوروف و�ٓخرون_12
م�شورات احتاد كتاب املغرب، الطبعة أ�وىل، مطبعة . حبراوي و�ٓخر�ن

  .09:م، ص1992املغرب _املعارف اجلدیدة، الر�ط
  .05:ص. جشرية ح�اء ومقر_13
  .11:ص. املصدر نفسه_14
  .16:ص. نفسه_15
  .22:ص. نفسه_16
  .30:ص. نفسه_17
  .53:ص. نفسه_18
  .44:ص. نفسه_19
  .50:ص. نفسه_20

  .222:ص. نفسه_21
  .228:ص. نفسه_22
  .239:ص. نفسه_23
  .244:ص. نفسه_24
  .251:ص. نفسه_25
  .112:ص. نفسه_26
  .الصف�ة نفسها. نفسه_27
  .257:ص. نفسه_28
  .258:ص. نفسه_29
  .243:ص. نفسه_30
  .الصف�ة نفسها. نفسه_31
  .141_140:صص. نفسه_32
  .177_176:صص. نفسه_33
  .184:ص. نفسه_34
  .193_192:صص. نفسه_35
  .243:ص. نفسه_36
  .29:ص. نفسه_37
  .82:ص. نفسه_38
  .84_83:صص. نفسه_39
  .100:ص. نفسه_40
  .112:ص. نفسه_41
  .127:ص. نفسه_42
  .240_239:صص. نفسه_43
  .240:ص. نفسه_44
  .248:ص. نفسه_45
  .158_157:صص. نفسه_46

  . 232_230و 158_157:صص. نفسه47_
  .32:ص. نفسه_48
الطبعة الثانیة، دار ا�ن كثري، . �روایة ورش عن �فع. القر�ٓن الكرمي_49

  .30:ق، ا�ٓیة:سورة .م2015_هـ1436سور� _دمشق
َوَ�ْدُت يف راویة ورش عن �فع، ويف روایة حفص عن �امص، قوَ� _50

  "...ٔ�ن یذهب"﴿ِلُیْذِهَب﴾ بدل :تعاىل
  .108:ص. جشرية ح�اء ومقر_51
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   :امللخص

ٕانه ٔ��د ٔ�رشق الوجوه الشعریة اليت ٔ�ضاءت سامء شعر� العريب ،م�ذ ال�ش�ٔة ٕاىل یوم�ا هذا،ذ� الزا�ر الغریب ا�ي ٔ�طّل            
  .�زال راخسة، و�س�تحیل ٔ�ن تُمحى من ذا�رة أ�ج�ال ماكنجم ساطع ٕاطال� مل تطل ورس�ان ما ٔ�فل وخ�ا،بید ٔ�ن �ٓ�ره 

ا�ارس ٔ�ن یق�رص يف حتلیل جتربة ٔ�دبیة معینة ما �ىل النظرة اجلزئیة ٕاىل ٕا�دى زوا�ه واحلق ٔ�نه ال ی��غي �لاكتب ٔ�و           
حفسب،بل جيب اس�تحضار خمتلف العنارص   اليت تبدت و�شلكت يف ذهن الناقد،ٔ�ن یت�ٔمل م�ًال يف ش�ىت اجلوانب وأ�بعاد التارخيیة 

  .صاحب ت� التجربة، وٕا�راز خمتلف القوا�د النقدیة املتعارف �لهياوامجلالیة و�ج�عیة �لتجربة الشعریة، مث الت�ٔمل يف ثقافة 
من ٔ��ل �شف احلجب   نفض جراب بعض ا�راسات النقدیة اليت صدرت عن ٔ�يب القامس الشايب، هتدف ٕاىل هذه ا�راسة ٕان        

 ،يف ٔ�مه النتاجئ املتوصل ٕا�هيا،وٕان ٔ�ول ما یعرتضنا يف هذا ا�ال هو �یف�ة �خ�یار ومن مث التبرصرؤیة النقاد ملدرس�ته وجتربته،  عن
جتربة �ذ�ة كتجربة الشاعر الك�ري الشايب يف سطور وصف�ات ٕاىل وا�متیزي ،مفن الصعوبة مباكن إالملام جبمیع ا�راسات اليت تعرضت 

اكنة مرموقة بني شعراء العروبة،فهناك عرشات ا�راسات مب حظين شاعر� بید �ٔ )م1934-1909(،ف�الرمغ من ر�� العمر القصريةحمدودة
بدلو�، وشعار� يف ذ� قول ا�كتور ٔ�محد زيك ٔ�يب  اليت صدرت عنه يف ش�ىت ٔ�صقاع الوطن العريب،ؤ�ً� ما �كن الش�ٔن فٕاننا نديل

وقد وقع اخ�یار� �ىل ٔ�ربع   .» وا�راسات،دت الرتامج ٕان قراء العربیة لن ميلوا من قراءة ما ُكتب، وما س�یك�ب عنه، ولو تعد«: شادي
   .، �وهنا �متزي ب��وعها يف طریقة تناولها لشعر ٔ�يب القامس الشايب  �لت�ٔمل والقراءةدراسات تعّد يف نظر� �د�رة 

  .الشايب ، تلقي، اخلطاب، املعارص، معاجلة، نقدیة: اللكامت املف�اح�ة 
Abstract : 

         It is one of the brightest poetic faces that have illuminated the sky of our Arabic 

poetry, since its inception to this day, the strange visitor who appeared as a shining star did 
not look long and quickly faded, but its effects are still entrenched, and impossible to be 

erased from the memory of generations. 

          In fact, the writer or the scholar should not only analyze a particular literary 

experience by partially looking at one of his angles, but also recalling the various elements 
that appeared and formed in the mind of the critic, such as reflecting on the various aspects 
and historical, aesthetic and social dimensions of the poetic experience, and then meditation. 
In the culture of the owner of that experience, highlighting the various accepted monetary 

rules. 
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         This study aims to shake off the pod of some critical studies issued by Abu al-Qasim al-

Shabi, in order to reveal the blocking of critics' vision of his school and his experience, and 
then insight into the most important results reached, and the first thing we object in this area 
is how to choose, and discrimination, it is Despite the short journey of life (1909-1934), but 
our poet has won a prominent position among the poets of Arabism, there are dozens of 
studies issued in various parts of the Arab world Whatever the case, we make a statement, u 
Shame in this saying Dr. Ahmed Zaki Abi Shadi: «The readers of Arabic will not tire of 
reading what was written, and what will be written about him, even if there are multiple 
translations, and studies». We have selected four studies that are considered worthy of 
reflection and reading, as they are characterized by their diversity in the way they address the 

poetry of Abu al-Qasim al-Shabi. 

 Keywords: Chebbi, receive, speech, contemporary, treatment, critical. 

  
  :دراسات عن الشايب: ٔ�والً 

یعّد هذا الك�اب وا�دًا من ٔ�مه الك�ب اليت صدرت              
ٔ�بو القامس دمحم ( عن ٔ�يب القامس الشايب،وقد ٔ��ّده أ�س�تاذ الباحث

، و�متزي هذا السفر �ونه ال یدرس ظاهرة بعیهنا، بل ٕانه حيوي )�رو
بني دف�یه دراسات   م�نو�ة  من مرشق، ومغرب الوطن العريب 

ٕاحسان عباس، ودمحم : فكر�ن املعارص�ن،ٔ�م�اللك�ار النقاد، وامل
م�دور، وٕایلیا احلاوي، وسلمى اخلرضاء اجلیويس، وعبد هللا 

  .   رشیط، ومصطفى بدوي
من بني ا�راسات اليت نلفهيا يف الك�اب دراسة الناقد        

الشايب روح «:املعروف ا�كتور دمحم م�دور،ويه  موسومة ب
یدًا حتدث ف�ه عن جام�ة ٔ�بولو وصاحهبا ،ويف بدا�هتا قدم مته »��رة

،كام یُعرج �ىل جتربة  الشاعر )ٔ�محد زيك ٔ�بو شادي(ا�كتور 
ا�كتور ٕا�راهمي ��،وبعد ذ� یتطرق ٕاىل جتربة الشايب فريى 
ب�ٔنه اكن رو�ًا ��رة ،ومن �الل هذه الروح اس�متد شعره ا�ي 

لعاطفة، �رى ب�ٔنه ٔ�قوى شعر امجلا�ة من ح�ث الطاقة،و و�دة ا
وثورة الروح، وهو یُعده شاعرًا مرصً� فقد اكن ی�رش شعره يف 
مرص، والس�� يف جم� ٔ�بولو،كام ٔ�ن شهرته انطلقت من مرص، 
وذاع صیته فهيا لین�رش بعد ذ� يف ٔ�طراف العامل العريب،ویقدم 
يف م�حثه هذا ُمج� من الرؤى يف شعر ٔ�يب القامس، من ب�هنا رؤیة 

ابد�ن الس�نويس، و�شري ا�كتور م�دور ٕاىل نقطة أ�س�تاذ ز�ن الع
�مة فٕا�ر اطال�ه �ىل شعر الشايب اكن یعتقد ب�ٔنه حيسن لغة 
ٔ�ج�بیة مك�ته من �طالع �ىل ا�ٓداب الغربیة، وتذوقه لها ،بید 
ٔ�نه �مل بعدم معرف�ه ب�ٔي لغة ٔ�خرى، وهناك ٔ�درك ب�ٔنه ٔ�مام ٕا�دى 

ب�ٔهنا هبة من هللا،و�ر�ل  العبقر�ت اليت ال یُمكن ٔ�ن تفرس ،ٕاال
الاكتب مع مجمو�ة من ٔ�شعار الفق�د البدیعة ،ومن �اللها یت��ع 

» صلوات يف هیلك احلب«:�ل�ات فؤاده،  ف�تناول قصیدة
هكذا غىن «،و»من �ش�ید اجلبار«:و�ريها من القصائد م�ل

،ومن �الل هذه القصائد تعمق الاكتب يف روح »�روم�ثیوس
و�ل�س�بة . �ر ٕ�رادة احلیاة عند شو�هنورالشاعر الثا�رة اليت تذ

�لتقر�ر وإالحياء يف شعر الشايب ف��د دراسة ��كتور مصطفى 
بدوي رصد من �اللها مناذج من شعر ٔ�يب القامس ، 

وقد قرٔ�ها قراءة یقظة »ٕاىل املوت«،و»الصباح اجلدید«:كقصیدة
  .واعیة ،واس�تخرج مهنا ما تقرره وما توح�ه قصائد الشاعر

ومن بني  ا�راسات املقارنة جند دراسة ��كتور عبد            
ارحتل فهيا مع » بني الشايب والتّ�اين«:ا�ید �ابد�ن،موسومة ب

الشاعران امل�شاهبان «:كتاب لٔ�س�تاذ ٔ�يب القامس بدري،معنون ب
،ح�ث ٕان املؤلف تناول وجوه الش�به بني »الشايب والتّ�اين

�� ح�اهتام، ورؤ�هتام، واجتاههام الشاعر�ن،يف الثقافة ،وال�ش�ٔة، ور
الفين، و�ز�اهتام النفس�یة والفلسف�ة، وقد توصل مؤلف الك�اب ٕاىل 

ٔ�هنام «ٔ�ن من یتعمق يف شعرهام ، و �س�تقرئ ح�اهتام، خيیل ٕالیه
ٓ يف ب��ة دی��ة حمافظة، وهنال من ثقافة  ٔ�خوان شق�قان، فقد �ش�

لرتجامت ٔ�ن � عربیة ٕاسالم�ة،ودرسا الثقافة الغربیة من طریق ا
مهنام ال یعرف لغة ٔ�ج�بیة، و�هام مرض بداء الصدر،وقىض من 

و�ىل ذ� �رى املؤلف ٔ�ن �لشاعر�ن ... العمر مخسة وعرش�ن �اما
فلسفة م�قاربة يف رو�ا ،و�ا�هتا ف�هام ساخط م��ٔمل ��ر �ىل 

  ).1(»أ�وضاع، ؤ�ن هلام ح�اة م�قاربة ٔ�یضا يف �ش�ٔهتا وتطورها
كام ذ�ر املؤلف مجمو�ة من اجلوانب اليت ی�شاهبان،              

النظم والتعبري، وتصو�ر املرئیات : ومن ٔ��رز هذه اجلوانب
،واملناظر الطبیعیة، وتصو�ر أ��داث الوطنیة، وتصو�ر احلب 

  .وامجلال، وتصو�ر العاطفة والو�دان، وتصو�ر احلاالت النفس�یة
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�كتور عبد ا�ید �ابد�ن ٔ�مه ما وبعد اس�تعراض ا             
 حواه هذا السفر بني دف�یه، یقدم مج� من املالحظات،

النقدات، وید�ل يف م�اقشة موضوع الك�اب ومصادره،ففي و 
البدء �شري ٕاىل ٔ�ن املؤلف مل یعمتد ومل �رجع ٕاىل مصادر اكف�ة يف 
ح�اة الشاعر�ن، ؤ�شعارهام،فال یو�د يف كتابه من املراجع سوى 

ا� كتهبا حسن �ساطة،يف جم� الرسا�، و�شري ٕاىل ٔ�ن املؤلف مق
اكن ٕ�ماكنه �ع�د �ىل الك�اب ا�ي ٔ�لفه أ�س�تاذ �رو عن ٔ�يب 

  .القامس
یؤكد ا�كتور �ابد�ن من �الل حبثه هذا �ىل مج�              

من النقاط،فهو �رى ٔ�ن التعبري عند الشاعر�ن ا�سم �خ�الف 
ايب یؤ�ر العبارة الت�لیلیة السه�، ویو�د يف أ�سالیب   ،فالش

شعره معاظ�، وخيلو �ر�یبه من الغموض والتعق�د،ب�� الت�اين � 
منوذج �ٓخر من أ�سالیب، فهو یؤ�ر احلبكة القویة ، والعبارات 
املرتا�بة املركزة،وخيلو شعره من ٔ�سلوب احلاكیة، والرسد 

العبارة ، وميیل ٕاىل  القصيص، والفرق ب�هنام ٔ�ن الشايب حتلیيل
احلاكیة ب�� الت�اين �ر�یيب العبارة ، وهذا عكس ما ٔ�شار ٕالیه 

  .مؤلف الك�اب ا�ي ٔ�كد ٔ�هنام ی�شاهبان يف أ�سلوب
وعن تصو�ر املناظر الطبیعیة فهو �رى ب�ٔن الشاعر�ن        

ی��اینان يف الوصف يف هذا اجلانب،فالشايب �كرث من تصو�ر 
�لهيا، وقد �اش ح�اته يف املناطق اجلبلیة  الطبیعة، وإالحلاح

ح�ث الغا�ت ،وال�ساتني، والود�ن، وأ�هنار،ب�� الت�اين خيتلف 
يف هذا الوصف،وهذا خيالف ما ٔ�شار ٕالیه مؤلف الك�اب ا�ي 
قال ب�ٔهنام یقل يف شعرهام وصف املرئیات، و�ل�س�بة لتصو�ر 

ريًا ل�س يف دیوان اخ�الفًا �ب« :أ��داث الوطنیة  فهام خيتلفان
الت�اين قصائد تصف أ��داث الوطنیة العامة، ٕاال يف القلیل 
النادر، ولك ما ذ�ره الت�اين يف ذ� ال یعدو صی�ات صادقة 
تت�ه ٕاىل بعض طبقات ا�متع ا�ي یع�ش ف�ه ٔ�و ذ�ر�ت عن 
حوادث وقعت �، ٔ�و لغريه يف وطنه ،ٔ�ما الشايب ف�یه مجمو�ة من 

، )2(»الكفا� تت�ىل ف�ه نظرته ٕاىل شعبه لكهالشعر الوطين 
و�ل�س�بة ٕاىل احلب وامجلال ، فامجلال عند الت�اين ٔ�وسع جماًال 
،ؤ�كرث تنو�ًا مقارنة مع الشايب، وهذا یعود ٕاىل ٔ�ن ٔ�� القامس 

وامجلال إالله�ي ا�ي «اجتهت �اطف�ه الكربى حنو حب الطبیعة،
املعامل يف شعر یت�ىل يف شعر الت�اين الصويف، ل�س واحض 

ٕان حب الشايب ...الشايب،ٔ�ما امجلال ال�رشي فقد وصفه الشايب
�لمرٔ�ة اكن يف مر�� ٔ�ولیة قد جتاوزها الت�اين خبطوات بعیدة 

ٕان ...بل خيیل.املدى حىت وصل مهنا ٕاىل امجلال الصويف أ�مسى
الشايب مل حيب امرٔ�ة هذا احلب العنیف الطاغي ا�ي جنده عند 

شعر الشايب يف تصو�ره �لمرٔ�ة حس�یا جسد� ٔ�ن الت�اين،جفاء 

ح�ه مل یتغلغل ٕاىل ٔ�عامق نفسه، ومل ینل من ح�ه قلبه نیال، و�زمع 
  ).          3(»بعض ٔ�صدقاء الشايب ٔ�نه مل حيب يف ح�اته ح�ا عنیفاً 

سلمى اخلرضاء اجلیويس الاكتبة  ا�كتورة              
جند لها دراسة �ك�يس ٔ�مهیة  املرتمجة،والشاعرة الفلسطی��ة الفذةو 

، تناولت فهيا »ٔ�بعاد الزمان واملاكن يف شعر الشايب«:�لغة عنواهنا
البعد الزماين واملاكين  يف شعر ٔ�يب القامس ،وٕاحساسه هبام،كام 
تعرضت من �الل هذه ا�راسة العمیقة ٕاىل ا�ور ا�ي لعباه يف 

امء أ�ما�ن بعیهنا رؤ�ه الشعریة، ف�بدى لها ٔ�ن الشايب قلام یذ�ر ٔ�س
ٕاىل در�ة ٔ�ن من یقرٔ� قصائده، ال �س�تطیع ٔ�ن یتكهن من ٔ�ي ب� 
هو، فشعره ال حيوي ٕاشارات م�ارشة ٕاىل وطنه مكاكن �اص 
،وممزي، وهذا عكس ٔ��لب جتارب الشعراء احملدثني الروما�س�یني 
من معارصیه، فهم یلجؤون ٕاىل التخصیص، وذ�ر أ�سامء، وٕا�راز 

الت�اين، و�يل محمود طه، و ٕالیاس ٔ�يب ش�بكة،  :الطبیعة ،ٔ�م�ال
وسوامه، و�س�تدل الباح�ة �ىل ذ� من ٔ�شعار الشايب فعىل 

نقرٔ� قصائد الشايب اليت اس�تو�اها من ذ�رى «س��ل املثال عندما
ح�ی��ه أ�وىل اليت توف�ت وهو بعد فىت يف مق�بل العمر �فع، 

ن اجلبل امللكل ف�ذ�ر لقاءات كثرية هلام يف �دوة الوادي ی�سلقا
�لصنو�ر، ویب��ان ٔ��واخ الطفو� حتت ٔ�عشاش الطیور دون ذ�ر 
المس ب� معني، ٔ�و ج�ل، ٔ�و هنر،فال يشء هنا ش��ه �لتو�د، ٔ�و 
وادي القرى ،ٔ�و جند، ؤ�ن احلبی�ني اك� یلتق�ان يف بعض سفوح 

،ويف نظر الباح�ة )4(»فردوس ٔ�ريض ال امس �، وال ماكن معني
زي به الشايب هو م�� ٕاىل املظاهر العامة ،فك�ريًا ما ٔ�ن ما �س�مت

ی��عد عن التخصیص، فهو یل��ٔ ٕاىل التعممي، وإالطالق، 
�حلا� النفس�یة ٕاىل نوع من املد الرو�،�مكن ٔ�یضا «و�رتفاع

وراء �لو شعره من ٔ�ي ذ�ر یعترب لنوع �ٓخر من أ�مك�ة،الب�ت ٔ�و 
ق، ف�ٔن الشايب یود دامئا ٔ�ن املك�ب ٔ�و املعهد ٔ�و ا�دع ٔ�و الطری

جتيء هذه اخلاصیة ...�رتفع فوق خصوصیة املاكن وحمدودیته،
ن���ة �لروما�س�یة اليت �سمح �لتجرید،دون ٔ�ن �كون التجرید 

وروما�س��ه ٔ�یضا يه اليت تدفع به ٕاىل الغاب . رشطا مالزما لها
ف ٕان هذه املواقف املتعددة اليت تتكش.وتنفره من املدینة وح�اهتا

عهنا خشصیة الشايب ذات �القة وثیقة مبوقف العبقري الروما�يس 
من جممتعه،وهو موقف ٔ�سايس �زداد �دة عندما یربز العبقري يف 

ف�ٔ�ر العنایة �ٔ�دب،بطيء �ك�شاف والتقد�ر .جممتع شدید الت�ٔخر
  ).5(»�لعبقریة وإالبداع

يف  وبعد تطرق ا�كتورة سلمى اخلرضاء اجلیويس �لماكن         
شعر الشايب،  تنطلق �راسة رؤى الشايب الزم�یة، ويه �رى ب�ٔن 
هذه ا�راسة �لیقة ب�ٔن �كشف ��ارس مدى التعق�د الفين، 
والفكري ا�ي �شلكت به خشصیته الشعریة،و توصلت الباح�ة 
ٕاىل ٔ�ن موقف الشايب من الزمن هو موقف م�طن، وم�عدد 
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فر أ�و�ه، وهذا دون �شفه يف جوهره عن التنا
تعود ٕاىل قدرة هذا «السليب،ف�ناقضات املوقف عند الشايب

الشاعر الفىت املعذب �ىل رؤیة احلیاة إال�سانیة من مجیع 
ٕان شعر .وجوهها،و�ىل معا�ة التجربة املعقدة من نواحهيا املتعددة

الشايب یتف�ح �ىل مسافات روح�ة وف�یة واسعة ٕاذا ما طبقت 
فقد شعره ٔ�مه صفاته ؤ�كرثها ت�ٔلقا �لیه ٔ�دوات النقد احلدیث،ب�� ی

  )6(»عندما ی��او� النقد التقلیدي �لبحث والتعلیق
و�اولت الباح�ة من �الل دراس�هتا اس�ت�الء رؤیة الشايب      

�لاميض البعید ،والتارخي يف شعره،وقد و�دت ٔ�ن شعر الشايب ال 
جتد ف�ه ٔ�ي ٕامياء ٕاىل �امل عريب سامق، وهذا یعود ٕاىل ٔ�نه ل�س 

عاشق لعظمة أ��م القدمية �شويق وٕاق�ال، كام ٔ�ن ذا�رته مل ختزتن ب
ومل تقلقه ٔ�طیاف املايض البعید ف�حن «معامل عصور ذهبیة م�رصمة

ٕان الشايب مل یفهم روح العامل ...ٕاىل عهود إالميان الضائع التارخي
القدمي، وال شعره، وال حركة الفن يف ا�متع اجلاهيل، ٔ�و 

ن ٔ�عظم امل�شقني روح�ًا ؤ�كرثمه جرٔ�ة، إالساليم، ولقد اك
ورصا�ة، ولعل خرو�ه الفكري عن الرتاث متثل �ىل ٔ�قوى و�ه 

  ).7(»يف حمارضته الشهرية اخلیال الشعري عند العرب
�رى الباح�ة ا�كتورة سلمى اخلرضاء اجلیويس  ٔ�ن الشايب       

قد قطع جشرة الزمن من �ذوعها، وتغاىض عن اجلذور الضاربة يف 
أ�رض، وهو مبوقفه هذا �كون قد �قض شعراء املدرسة 
ال�س�یك�ة احلدیثة، �وهنم ٔ��ادوا التبرص يف املايض ليك �كون 
هلم مبثابة بعد جاميل، ورو�، ميكهنم من التغلب �ىل ضعف 
الزمن احلارض، وخماطره، وف� یتعلق �ملايض القریب، واملايض 

قد « �رة الشايبالشخيص، فقد توصلت الباح�ة ٕاىل ٔ�ن ذا
وم�ذ �داثته بدٔ�ت . اح�فظت ب�ٔلق ماضیه الشخيص ؤ�حزانه

وبت� ال�ٓبة املهبمة اليت رافقت . ا��ر�ت تعين � ش��ا �ام
الروما�س�یني، الس�� ق�ل نضجهم الفين، والعاطفي، راح الشايب 

اقرتب املايض الشخيص القریب ...یبيك ٔ�مسه ا�ي ضاع م�ه،
اس�تحقت من الشاعر احلزن ،والر�ء،ب�� ب�ٔطیاف سعادة هاربة 

ٔ�ما ...احنرصت سعادته يف ا�لحظة الطارئة ذات احلضور الالزمين
اح�فال الشايب �ملايض القریب فهو اح�فال من ال �س�تطیع ٔ�ن 
ی�ىس أ��م اليت متتع هبا وأ��م اليت خرسها، واكن یعود ٕاىل هذه 

جتربته  ا��ر�ت لكام شاك خواء يف رو�ه، و�د� يف
،لقد اكنت رؤ� الشايب ملرور الزمن �امعة بني الرؤ� )8(»احلارضة

أ�فق�ة والرؤ� ا�وریة ،ف�ٔلفى يف نظرته أ�فق�ة عنرص التغري يف 
- كام ٔ�شار �� يف شعره- الزمن فاجعًا، وذ� ٔ�ن مجیع ٔ�مانیه

ترتاماها الر�ح اجلوائب، كام �رى الزمن �ىل ٔ�ساس ٔ�نه ام�داد 
وليب، ٕ�ماكنه ٕا�ادة �عتبار ٕاىل م�بعها ،ؤ�صلها، ومد دا�ري ل

جسور التواصل بني ا�هنایة، والبدایة اجلدیدة، ومن العالمات 

البارزة ،وا�الئل �ىل عبقریة الشايب ٔ�نه اس�تطاع ٔ�ن جيمع بني 
موقف الشاهد �ىل عرصه، وموقف أ�مني �ىل ذ�ر�ته اخلاصة، 

  .�ح�فاء به و�ل�س�بة �لاميض امجلاعي فهو قلیل
ؤ�ما  الناقد ا�كتور ٕاحسان عباس ف��د � مقاًال معنوً�       

، ف�شري ٕاىل ٔ�ن الشايب مل حيدثنا »حلظة إالبداع عند الشايب«:ب
كثريًا عن حلظة إالبداع يف ح�اته الشعریة، وقد اس�شهد يف كتاب 

بت�ارب �ريه، ومل یقف عند » اخلیال الشعري عند العرب«:
اتیة يف هذا املیدان، ومجیع ٔ�فاكره تدل �ىل ٔ�نه �رى جتربته ا�

إالبداع الشعري عند العرب مبثابة مثرة م�ارشة ل�شوة مس�تغرقة يف 
  .امجلال، والس�� جامل الطبیعة

�رى ا�كتور ٕاحسان عباس ٔ�ن قارئ شعر الشايب حيس       
نظریة الف�ض اكنت ٔ�قرب النظر�ت ٕاىل نفسه، وطبیعته «ب�ٔن

هنا اكنت متثل �انبا �بريًا من ممارس�ته ا�اتیة، ف� الشعریة، �ٔ 
یبدو، ف�صوره لعملیة اخللق، ٕامنا هو تصور ذايت حمض،ال یعنیه 

،  )9(»م�ه ٔ�ن �كون مشاهبا، ٔ�و مغا�رًا لتصورات ا�ٓخر�ن
و�ع�د ا�كتور ٕاحسان عباس �ىل مجمو�ة من الرسائل اليت كتهبا 

ٔ�ي «:ٕالبداع �یه ف��ساءلالشايب �س�ت�يل من �اللها حلظات ا
ٔ�هو أ�مل ٔ�م ت� اهلموم اليت مل تعقب ...يشء جفر ذ� الی��وع؟

ٕاال أ�مل والعذاب؟ وهل ميكن ٔ�ن �كون �لرصاع بني احلالني ٔ��ر يف 
  طاق�ه الشعریة؟

یبدو يل ٔ�ن التعلل �ٔ�مل مل �كن ٕاال �شوة م�الیة يف       
فس الشاعر حتدً� ٔ�حضان الطبیعة، ؤ�ن عنف احلیاة و� يف ن

عنیفًا مماثال، وج�و�ا ٕاىل ت� النوبة الشعریة رمغ ما تصیبه به من 
ٕارهاق، ؤ�ن الس�ابة مل تتك�ف، وحت�شد، مث ت��جس ٕاال بعد ٔ�ن 

حقا ٕان الی�ٔس وا�اء، و�رقب املوت . ساقهتا ر�ح قویة معنفة
، وبعد ٕا�راد الباحث لرسا� )10(»تغور ی��وع الشعر وهتد العزمية

و�ها الشايب لصدیقه �رشح � فهيا �الته النفس�یة عندما نظم 
،�س�تخرج مهنا مج� من احلقائق، ويه »�ش�ید اجلبار«قصیدة
  :اك�ٓيت

ٕان أ�زمة النفس�یة املرهقة مل �كن صاحلة لنظم قصیدة ٕاال �ني -«
اس�ت�الت ٕاىل ثورة واثقة، ٔ�ي انقلبت من �ا� السلب ٕاىل 

  .الوجوب
يف دا�ل النفس، ؤ�ن الشايب - ٔ�و اكدت-ٕان القصیدة متت �لقا

اكن �متتع بذا�رة قویة، مك�ته من تدو�هنا دون تغیري كثري ٔ�و 
  ...ز�دة

ٕان الفرتة اليت اس�تغرقهتا حتول أ�زمة املؤملة ٕاىل وضع نفيس مالمئ 
 .مث نظم القصیدة و�رخسها يف النفس رمبا مل تت�اوز ثالث سا�ات
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تطهريًا ذابت معه ا��الم و�لت ٕان معلیة اخللق اكنت تفریغًا ٔ�و 
الرا�ة اليت �ش�به الت�لص من محل ثق�ل، وس�یطر إالحساس 

 .�الطمئنان،مث �س�سالم �لنوم
ٕان ٕا�ادة النظر يف القصیدة اكن ميثل اح�فاال �لتجوید، وٕاذا اكنت 
هذه القصیدة مل تتطلب تنق��ا كثريًا،فذ� مرده ٕاىل ٕاجعاب الشايب 

ظمها، ولتعبريها عن انتصار نفيس يف مر�� هبا، جلزا� �اصة ت�� 
  ).11(»دق�قة، ولكن رمبا تطلب �ريها مزیدًا من �ردید النظر

  :الصورة الشعریة عند ٔ�يب القامس الشايب: �نیاً 
مؤلف هذا الك�اب هو أ�س�تاذ مدحت سعد دمحم اجلبار،       

ا و�متزي هذا الك�اب عن سالفه �ونه �رصد ظاهرة بعیهنا، وی��اوله
��راسة ،والت�لیل، ح�ث ٕان الباحث هيدف من �الل هذا 
املصنف ٕاىل البحث يف جوهر الشعر عند ٔ�يب القامس الشايب، من 
�الل اخ�یار الصورة الشعریة ،اليت �رى الباحث ب�ٔهنا ظلت 
�انبًا �مًال يف دراس�ته، وعن مهن�ه يف رصد هذه الظاهرة فهو 

نظر ٕاىل الصورة الشعریة �ىل ٔ�هنا بطریقة حتلیلیة �ر�ی��ة، ی «ی��اولها
�القة لغویة �اصة، وملا اكنت اللكمة يه ٔ�ساس هذه العالقة 
ا�لغویة،تناولها يف بناء الصورة الشعریة وامجل� الشعریة، و�لل �دة 

مث �لل ...التكرار،و التضاد، والصفة: ظاهرات �ور اللكمة يه
، )عارة وال�ش��ه�س�ت(العالقة القامئة بني طريف الصورة و�لت�دید

مث تناول �ر�یب . وتناول الصورة �ني تتكرر ،وتصبح رمزًا شعر�ً 
هذه الصورة �لقصیدة بعد ٔ�ن �لل �القاهتا لريى دورها يف 

  ).12(»�شك�ل القصیدة
عرض الباحث يف مقدم�ه �لصورة الشعریة �عالقات لغویة      

امجلالیة �اصة یقميها الشاعر يف لغته، وذ� لتصو�ر رؤیته 
لواقعه،فريى ب�ٔن الصورة يه �ل ٔ�زمة ا�لغة اليت یقف الشاعر 
�ا�رًا ٔ�ما�ا ،�ني �رغب يف ختصیص جتربته، كام تناول الصورة 

  .الشعریة بني ال�شك�ل، واملوقف 
و�اول الباحث اس�ت�الء خصائص الصورة الشعریة عند      

يف ذ�  ٔ�يب القامس الشايب ، وذ� بعرض مفهو�ا النظري،مركزاً 
�ىل رسا� بعث هبا الشاعر ٕاىل صدیقه دمحم احللیوي ،مدافعًا فهيا 
عن رٔ�یه يف شعر ٔ�يب شادي، وليك یؤكد �ىل صاح�ه ٔ�نه مل 
یظلمه، وقد ٔ�وجز الباحث خصائص الصورة الشعریة عند الشايب 

  :يف ست نقاط
فلقد �اب الشايب صور ٔ�يب شادي ٔ�هنا ال :الصورة واحضة اكم�-

 ،الوضوح ة م�اكم� ،ومعىن ذ� ٔ�نه �شرتط فهياتبدو واحض
والكامل، وهذا یعين ٕایصال الصورة الشعریة ٕالحساس، وشعور 

  .الروما�يس م�ارشة  دون ٔ�ن ی�شغل املتلقي بغريها

فقد اس�هتجن الشايب صور ٔ�يب : الصورة �امئة ،�ري ملتاثة -
مي، شادي، ٔ�هنا ت��دى �امئة، وملتاثة، وبذ� فهو ال حيبذ التغ

  .والتلوث
وذ� ٔ�ن ٔ�� القامس �اب صور ٔ�يب شادي ٔ�هنا : الصورة م��ٔنیة-

  .ال تعطي الفرصة �لمتلقي حىت یتذوقها، وینعم النظر فهيا
فالشايب �رى ٔ�ن جوهر اخلیال : الصورة الشعریة شعوریة-

الشعري هو الشعور، ودر�ة اخلیال تتوقف �ىل در�ة شعور 
  .الشاعر

وهو یفرس ذ� ب�ٔن ا�لغة العادیة ال : لغةالصورة �ل ملشلكة ا�-
ميكن ٔ�ن �شلك صورة شعریة، فالشعور �اص، وم�دفق، 

  .ودا�،وا�لغة العامة �كون �ردة
فالشايب یؤكد �ىل ٔ�ن جوهر اخلیال الشعري :الصورة �شخیصیة-

هو ال�شخیص، وذ� عن طریق بث احلیاة يف الواقع، وٕاسقاط 
  .ذات الشاعر �لهيا

ال�شك�ل امجلايل �لصورة الشعریة عند الشايب، فقد �ل� ٔ�ما      
الباحث، وهو بصدد الوصول ٕاىل موقفه من الواقع، كام ٔ�نه ال 
یفصل الصورة الشعریة عن �القاهتا بدا�ل القصیدة، وذ� 
�عتبار ٔ�ن إالحلاح ا�امئ �ىل صورة من الصور هو يف �د ذاته 

الباحث ٕاىل ٔ�ن موضو�ات ميثل �شك�ًال جاملیًا  ذا دال�، و�شري 
شعر الشايب تبني اجتاهات الصورة الشعریة عنده،فه�ي اجلوهر، 
ويه القادرة �ىل اس�تك�اه التجربة الشعریة، ونقل �امله ا�ا�يل 
مشً� �شك�ًال جاملیًا يف قصائد شعریة، وبذ� یت�دد موقفه من 

الصورة الشعریة عند الشايب « الواقع، وقد تبدى �لباحث ٔ�ن
�س�یك�ة يف جتاربه أ�وىل، مث بدٔ�ت ختلط بني  بدٔ�ت

ال�س�یك�ة والروما�س�یة، مث ٔ�صبحت بعد ذ� روما�س�یة 
�جتاه ،ول�س معىن هذا ٔ�ن هناك صورة شعریة روما�س�یة، ٔ�و 
صورة شعریة واقعیة، ٔ�و صورة شعریة �س�یك�ة، فهذا الفرق 

�راسة مث �ري موجود يف الواقع، وٕامنا ی�ٔيت هذا الت�دید من ٔ��ل ا
ٕانه یت�دد وفق �القة طريف الصورة الشعریة ،وخصوصًا بني 

( ٔ�و بني طريف �س�تعارة)املش�به واملش�به به(طريف ال�ش��ه
فٕاذا اكنت هذه العالقة تقوم �ىل )املس�تعار م�ه واملس�تعار �

املنطقة، والفصل بني الطرفني، فٕاهنا تناسب العقلیة ال�س�یك�ة، 
ه�ي تناسب العقلیة الروما�س�یة اليت تقوم وٕاذا قامت �ىل الصهر ف 

، وبعد )13(»�ىل الو�دة بني الشاعر، وأ�ش�یاء، و�حتاد هبا
حتلیل معیق اس�تخرج الباحث موقف الصورة الشعریة يف بناء 

  .القصیدة،ؤ�وجزه يف �دة نقاط 
و�ىل اعتبار ٔ�ن اللكمة يه ٔ�ساس ال�شك�ل امجلايل �لشعر،       

عالقة لغویة تعمتد اللكمة ٔ�مرًا رئ�سًا يف ؤ�ن الصورة الشعریة �
�ر�یهبا،فٕان الباحث �رصدها ،و �روز يف دورها يف بناء الصورة 
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: الشعریة، وقد تبدى � ٔ�ن �للكمة وظائف ثالث عند الشايب
  .التكرار، والتضاد، والصفة

فالتكرار عند الشايب ینصب حول اللكمة، والعبارة، وامجل�،      
لرصد هذه الظاهرة دراسة تطبیق�ة،ف�لف�ه یعرض وقد ٔ�قام الباحث 

شواهد، ومناذج من شعر ٔ�يب القامس ،مث یُ��عها �لت�لیل 
،والتعلیل،فالب�س�بة لتكرار اللكمة فالشايب يف �كراره كثريًا ما 
�س�سمل �لتداعي، و�كرر اللكمة مرات م�تالیة، حىت �كون لها 

ال�ٓبة  «: وظیفة جاملیة،فعىل س��ل املثال  يف قصیدته
نلمح دور اللكمة املتكررة يف بناء الصورة »«ا�هو�

- �ك�ئبا-كئ�ب-�ٓبيت(الشعریة،ح�ث �كرر الشايب لكمة ال�ٓبة
وخيلق يف لك مرة صورة شعریة �دیدة، وقد �رر ) اكتئايب

ثالث عرشة مرة، وهذا العدد الك�ري یعكس ٕاحلاح ) ال�ٓبة(مادة
شعوره املتضخم هبا،  الشايب �ىل بیان موقفه الك�یب، وٕاظهار

�كرر ...و�یف ٔ�هنا �ردد يف لك مقطع من القصیدة بطریقة م�قاربة
الشايب �ٓبيت مق� بنفس اللكمة صورة شعریة �دیدة، �ني جيعلها 
فكرة مفردة جمهو�، ال �سمعها ٔ��د وال �شفق �لهيا ٔ��د من 
العاملني، لقد حتولت �ٓبته ٕاىل فكرة جمردة يف مسع الزمن، ومل 

عها ٕاال الشاعر، مسعها يف ش�بابه ا�مثل والغض ،وا�ي اكن �سم 
جيب ٔ�ن �سمع ف�ه نغامت الرسور، ٕانه ینعى حظه العا�ر، 

یفىن حزنه م�ل ) فانرصفت مك�ئبا(وانرصف ولكن یقول عن نفسه
طا�ر اجلیل احلز�ن، والشاعر یؤكد �ٓبته �لك الصور الرصف�ة،فهو 

ویالحظ �ىل س�یاق الصور ... ٔ�وًال كئ�ب، و�ٓبته �الفت نظا�رها
الشعریة ٔ�هنا تد�ل يف ٕاطار هذه ال�ٓبة ٔ�یضا،فالشايب �كرر 
كئ�ب،�ٓبة،مك�ئب، و�سا�ده الصور أ�خرى يف اس�تك�اه جتربته 

وإالحلاح �ىل مادة ال�ٓبة یعكس هذا الواقع النفيس ..احلزینة
احلز�ن، واحملزن، ا�ي یعانیه الشايب حىت یتضخم إالحساس 

ٔ�ن حزنه فوق حزن ال�رش، مكررًا ال�ٓبة �ٕالضافة، فريى الشاعر 
  :ٔ�و التخصیص،یقول

  �ٓبة الناس شع�، ومىت     مرت لیال خ�ت مع أ�مد
  ٔ�ما �ٓبيت فلو�ة سك�ت     رو�، وتبقى هبا ٕاىل أ�بد

�ٓبة (ونالحظ صورتني �دیدتني من نفس اللكمة املكررة...
وهو �كرار  ،)ٔ�ما اكتئايب فلو�ة سك�ت رو�)(الناس شع�

یعكس إالحلاح والتو�ید �ىل دال� احلزن العقمية ا�هو� اليت 
تضخمت يف �ني الشاعر حىت سدت لك الس�بل وفاقت لك 

  .ال�رش
، وهو �س�ت�ٔنف )ٔ�� كئ�ب،ٔ�� غریب(ویعود ف�كرر نفس الصف�ني،

مقطعًا �دیدًا یت�دث ف�ه عن �ٓبته ٔ�یضًا، وهذه املرة، یتصور 
  .�املًا �ل�ٓبة

    س يف �امل ال�ٓبة       من حيمل معشار بعض ما ٔ��دول�

  �ٓبيت مرة، وٕان رصخت      رو� فال �سمعهنا اجلسد
ويه مرة �ني تذوقها، ویالحظ ٔ�ن الشاعر حياول الت�دید يف 
صور ال�ٓبة،لیكرر صورًا �دیدة تفرغ ما بدا�� وتطرح موقفه 

ة یعج يف ،ٕان �كرار اللكم)14(»املس�سمل لهذا احلزن الطاحف به
شعر الشايب، ویقدم املؤلف ُمج� من الشواهد وال�ذج و�س�تدل 
وحيلل من �الل هذا التكرار و�رصد سامته ودوره ودالئ�، ومن 

،ح�ث ٕان الشاعر �كرر لكمة »ا�موع«بني هذه ال�ذج قصیدة
نفيس يف لك مرة، ويف لك �كرار هناك �لق لصورة شعریة 

ار اللكمة �مس، كام ٔ�نه �كرر �دیدة،كام ٔ�ن هناك مناذج لتكر 
احلرف ٔ�یضًا، ومن ذ� �كراره حلرف الاكف يف ال�ش��ه، ؤ�دوات 
النداء ٔ�و العطف، ؤ�ح�اً� جتده �كرر اللكمة عندما �كون مضريًا، 
ومن ٔ��رز املالحظات اليت ٔ�شار ٕا�هيا الباحث ٔ�ن الشايب �كرر 

�لثًا  ، وهذا ما جيع� يف نفس الوقت طرفاً »ٔ�نت«مضري اخلطاب
يف �شك�ل الصورة، وميك�ه من ٕا�شاء �القات مع لكامت ٔ�خرى 
�شلك صورًا �دیدة، وقد جتىل هذا التكرار يف مجمو�ة من 

، فهو �كرر الضمري، »ٔ��ن قليب التائه« القصائد، من ب�هنا قصیدة
وخيلق صورًا شعریة �دیدة، ویؤكد �ىل املش�به، ویربز من 

�كرر مضري «:النفيس فالشاعر املش�به صورًا �دیدة تصور واقعه
اخلطاب ٔ�نت، و�� داللته �ىل رغبة الشاعر يف ٔ�ن جيسد 

ٔ�نت � قليب :القلب ٕا�ساً� خياطبه،فهو يف ٔ�ول الب�ت،قال �
مث تناىس لكمة القلب ؤ�بقى �ىل الضمري حىت .اخل...قلب

�س�تحرض صورة قلبه،�س�سمل �لتداعي، و�سرتسل حول الصور 
الشاعر لف�ض نفسه،فاس�ت�دم التكرار هنا  اليت تدور حول حمور

مث یث�ت املش�به وخيلق يف ..حىت �س�تعید يف لك مرة صورة قلبه
لك مرة �القة مع مش�به به �دید یعطي صورة �دیدة �لظالم 

-الكهف- ا�لیل-احلقل: املش�به ٔ�نت،مق تتواىل صور. ا�مي �ىل قلبه
  .وا�د أ��شودة،تنویعات �ىل مش�به- ا�لحن-العود-القرب-الرصح
وعندما �كرر الضمري هبذا إالحلاح، ویؤكد �لیه، ویذ�ر صورًا      

م�عددة تعكس واقع الشاعر اليسء ، ومدى ما وصلت ٕالیه 
ٔ��اس�سه �ح�ة قلبه من هذا التضخم، ا�ي مل �س�تطع صورة 
وا�دة، ٔ�ن تصوره، وٕامنا اعمتد الشاعر �ىل عرشة �كرارات،تقلب 

، ويف اخلتام �س�ت�يل الباحث )15(»وجوه الواقع النفيس �لشاعر
النقاط الرئ�سة ،واملقاصد اليت یدور حولها �كرار الشايب، ومن 

  :ٔ�مهها
�كرار (�كرار اللكمة، و�لق صورة شعریة �دیدة،يف لك مرة«

  )رٔ�يس
  )�كرار ٔ�فقي(�كرار اللكمة مرتني، و�لق صورة من اللكمة الثانیة

  مرة�كرار اللكمة، وبدء مقطع شعري �دید يف لك 
  �كرار اللكمة، وبدء صورة شعریة �دیدة بعیدة عهنا
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وقصد الشايب من ٔ�نواع التكرار السابقة التفریع،بعد ٔ�ن        
جيعل، ٔ�و یتلكم بصورة �امة،وقد یقصد التخصیص،ح�ث 
خيصص �ا� حمددة،ٔ�و شعورًا معینًا،لیلفت النظر ٕالیه،وقد یقصد 

ة حمددة تد�ل يف إالق�اع والتن��ه،ح�ث یلح �ىل صورة ٔ�و لكم
�س�یج الصورة،ف�عدد صورًا،م�عددة لیق�ع املتلقي ٔ�و یضخم 

  .ٕاحساسه جتاه موقف معني
و�س�ت�دم التكرار لهذا الغرض ل�سا�د الصورة الشعریة يف      

  .تصو�ر موقفه و�شك�� وحىت یؤ�ر يف املتلقي
وقد یقصد بیان التناقض، ٔ�و �ضطراب بني       

�طرف يف الصورة، ویغري �القهتا مع  أ�ش�یاء،ف�س�ت�دم لكمة
لكامت ٔ�خر،ف��ٔيت بعالقات م�ضادة مع ثبات اللكمة حىت �كشف 
التضاد والتناقض و�ضطراب،يف واقعه النفيس وواقعه 

  ...�ج�عي
ویالحظ �ىل ظاهرة التكرار،ٔ�ن الشايب �یه �كرار ٔ�فقي         

عداد صور والتكرار الرٔ�يس خيضع �لتداعي، وت...و�كرار رٔ�يس
أ�ش�یاء، والتكرار أ�فقي والرٔ�يس ٔ�یضًا خيضعان ٕالیقا�ات 
وٕاحياءات موس�یق�ة ی�ٔلفها الشايب،ف�تابع لكمة حمددة، رٔ�س�یًا ٔ�و 

  ).16(»ٔ�فق�ًا هو �كرار ٕالیقا�ات م�تظمة معینة
و�ل�س�بة ٕاىل دور التضاد، والصفة يف بناء الصورة الشعریة       

�ىل التضاد، و�ركز �ىل �شك�ل عند الشايب فك�ريًا ما یُلح 
قصائده �ىل النقائض، ولك ذ� بغیة اس��ضاح التناقض املوجود 
يف واقعه �ج�عي ،والنفيس ، وكثريًا ما یعين التضاد عنده 
الرتدد، واحلرية،ویعرب عن رؤیته العاجزة امل�شامئة،ٔ�و رؤیته احلاملة، 

ه يف املقارنة بني ما والناز�ة حنو التغیري ،والعامل أ�فضل، كام یوظف
هو اك�ن، وما هو موجود يف الواقع،وما ی��غي ٔ�ن �كون ویو�د، 

صوت «ومن ٔ��رز القصائد اليت توحض هذا أ�مر قصیدة
،مفن �اللها �س�ت�دم التضاد يف �شك�� �لصورة الشعریة، »التائه

  .وذ� ملالءم�ه لعامل التائه واملرتدد املبين �ىل ما هو عكيس
صفة فش�ٔهنا �ش�ٔن التضاد من ح�ث الكرثة،فهو �كرث ؤ�ما ال      

من الصفات حىت یضمن التالؤم بني الواقع النفيس وتلو�ت 
الصورة الشعریة،فهو یقدم صورة ا�لیل ویلوهنا ب�ٔلوان من 
ٕاسقاطاته النفس�یة، ف�صفها �لفرح، واحلزن، وامجلال، والرهبة، 

ؤلف من رصد ٔ�دوار وال�ٓبة والغرابة، والعتامة، وبعد ٔ�ن ا�هت�ى امل
لك من التكرار والتضاد والصفة يف بناء الصورة الشعریة، یتطرق 

  .ٕاىل ٔ�دوارها يف بناء امجل� الشعریة
ٕان الشايب یعمتد �س�تعارة، وال�ش��ه ٔ�داتني من ٔ�دوات       

الصورة، ونو�ني ٔ�ساس�یني، وقد و�د الباحث  ٔ�ن �س�تعارة يه 
غلبة �ىل شعره �ملقارنة مع اليت �لت حصة أ�سد من ح�ث ال 

ال�ش��ه،فالشايب رائد من رواد الروما�س�یة فال شك ٔ�ن ذاته 

تنصهر موضو�ه،ومن مث تنطلق صوره الشعریة  من هذه 
�نصهارة  املو�دة بني ا�ات واملوضوع، و�شك�ل �س�تعارة عند 

یت�ه حنو جتس�ید املعاين  -كام �راه املؤلف- الشايب
فا من طريف الصورة فعًال ٕا�سانیًا،ٔ�و و�شخیصها،ح�ث جيعل طر 

صفة ٕا�سانیة ، وكثريًا ما �س�ت�دم ٔ�عضاء إال�سان واحلیوان 
  .�طرف حيس ٔ�مام الطرف الثاين لالس�تعارة

ویقدم املؤلف شواهد تطبیق�ة، ویدمع �مه �لت�لیل العمیق يف 
  :رصد هذه الظاهرة،ومن أ�م�� اليت یقد�ا قول الشاعر

  ا    �انق الكون اخلشوعيف سكون ا�لیل مل
  واخ�فى صوت أ�ماين     �لف �ٓفاق الهجوع

  رتل الر�د �ش�یدًا      رددته  الاكئنات
  رمنهتا خبشوع    ��ة  الكون احلز�ن

�رید الشاعر ٔ�ن یصور صوت «مفن �الل هذه املقطو�ة      
الر�د يف سكون ا�لیل يف الكون لكه،ف�س�ت�دم �س�تعارة ٔ�داة 

صو�ر،فاخلشوع، وصوت أ�ماين، و��ة ف�یة لهذا الت
الكون،جمردات، والر�د ظاهرة طبیعیة، والشاعر �س�ت�د�م 

اخ�فى صوت -�انق الكون اخلشوع(مجیعًا دا�ل �س�تعارات
،اليت تصور هذا )رمنهتا ��ة الكون -رتل الر�د- أ�ماين

املشهد،فالوقت سكون ا�لیل، و�ني مع الصمت لك أ�ش�یاء، 
هذا الصمت بعناق اخلشوع �لكون، �ني یلف  ویعرب الشاعر عن

اخلشوع ذراعیه حول الكون ویعمه،فه�ي حلظة صداقة ومودة، 
ویعرب الشاعر عن الصمت �خلشوع ٔ�نه �س�تلزم الصمت الوقور، 
والفعل �انق دا�ل �س�تعارة یعطي دال� الصمت التام يف هذا 

ين السكون ا�لیيل، ويف هذا اخلشوع الصامت،خيتفي صوت أ�ما
ميهد املشهد ) اخ�فى(ويه اس�تعارة تناسب موقف الصمت وفعلها

لهزة عنیفة تفاجئ هذا الصمت و�شقه، ویظهر الر�د صوته ا�ي 
�سمع يف لك ماكن يف الكون، ویصور الشاعر صوت الر�د يف 
صورة الرتتیل وال�ش�ید، ا�ي �ردده الاكئنات، ويه صورة 

�طًا تعكس صدى الصوت يف لك ماكن، ویالحظ ٔ�ن خ 
-الهجوع-اخلشوع(ٔ�سطورً�  حيیط هذا املشهد بصوره ولكامته ،

-�انق اخلشوع(،كام تصور �س�تعارات)خبشوع-رمنهتا- رددته- رتل
هذا ) رمنهتا خبشوع- رددته الاكئنات- رتل الر�د- اخ�فى صوت أ�ماين

املشهد أ�سطوري، ويه اس�تعارات �س�ت�دم ٔ�فعاًال لها ٕاحياءاهتا 
س�یة املوقف ومدى الرهبة اليت حيسها ا�ی��ة مما یعكس قد

الشاعر جتاه هذه الظاهرة ويه اس�تعارات جتسد و�شخص 
و�ري هذه القصیدة الك�ري ).  17(»السكون وصوت الر�د وصداه

من القصائد اليت یو�د فهيا الك�ري من �س�تعارات ، ومن بني 
  .و�ريها»ٔ�راكِ «هذه القصائد قصیدة
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یلفت �ن��اه ٕاىل مج� من  ويف خ�ام تناو� لالس�تعارة     
، )ج�اح الفجر(، )ذبل ح�وري(، )�دول النور(«القصائد ففي

، )ف�ض حزين(، )شوك أ�ىس(، )نوح املسا(، )رصاخ الصباح(
، )ندب أ�ماين(، )ٔ��شودة الفجر(، )حزن ا�هور(، )دمع املسا(
، )مخرة نفيس(، )ٔ�عصار احلیاة(، )ظل إال�(، )صوت الظالم(
ٔ��واخ (، )�دوة الوادي(، )�هف الو�دة(، )يبٔ�زاهري قل(

  .اخل )...�من أ�مل(، )قصف الرعود(، )الطفو�
صور شعریة �س�ت�دم ٔ��د طريف الصورة طرفا حس�یا لیظهر 
ا�رد و�ري امللموس ویتضح فهيا ال�شخیص يف العالقات اليت 

وهذه العالقات تقوم �ىل إالضافة .یقميها الشاعر بني طريف الصورة
دال� -الطرفان-الطرفني، وحنت دال� �دیدة مهنام، حىت یصبحبني 

ت�سم �النصهار ،ٔ�ي یصبح املس�تعار � -يف ا�هنایة-وا�دة ولكهنا
واملس�تعار م�ه ش��ا وا�دا، وهذه الو�دة، ال ختلق التفا�ل بني 
طريف الصورة الشعریة، حصیح ٔ�هنا تقدم الصورة الشعریة جمسدة 

ل دال�هتا،ولكن �راء الصورة مشخصة،�سهل ٕادرا�ها،ومتثی
الشعریة،ی��ج من ٕاحياءاهتا املتعددة اليت �شع يف لك اجتاه �القة 
�رب العالقة ا�لغویة اخلاصة، دال� �دیدة ل�ست ٔ�� من ٔ��د 

  ).18(»الطرفني �ىل �ده 
بطرق خمتلفة، « ٔ�ما عن ال�شابیه،فالشايب �شلك �ش�هياته     

- س�بة املنطق�ة بني طريف ال�ش��هوم�دا��، فقد �راعي ال�ش��ه ال� 
و�ركز يف ذ� �ىل العالقات الشلكیة  -املش�به واملش�به به

والسطحیة والشلك اخلار� واملشاهبة احلرف�ة واحلس�یة بني 
الطرفني،دون ٔ�ن �راعي التناسب النفيس ٔ�و املشاهبة النفس�یة اليت 
�ربط بني املش�به واملش�به به، ودون ٔ�ن �راعي البعد الرمزي 

كام یو�د يف �ش��ه -�لشايب–ش�به به، وذ� يف أ�عامل أ�وىل �لم 
  .ا�متثیل م�ال

وقد تقوم العالقة بني طريف ال�ش��ه �ىل املشاهبة       
 - ال�ش�هيیة-النفس�یة،بل والتداعي النفيس،ٔ�ي تداعي الصور

»  صلوات يف هیلك احلب « امل�شاهبة كام یلمح ذ� يف قصیدته 
، ومن القصائد اليت تت�ىل فهيا ال�شابیه ) 19(»�ىل  س��ل املثال

مفن �الل هذه القصیدة حتدث الشاعر . »الغزال الفا�ن«:قصیدة
عن حمبوبته، ووصف ٔ�دق الوصف �الته معها،و�یف ٔ�ن الك�ري 
من أ�ف�دة تفطرت من حب وعشق هذه الفاتنة، ومك من ا�ماء 
ٔ�هرقت يف س��لها، ؤ�هناٌر من العربات �زلت و�سلسلت من 

  .ثافهتا،ك�سلسل الغمي املتدفقك 
، »الصورة الشعریة الرمز« :ويف الفصل الثالث املوسوم ب      

�ركز الباحث اه�مه �ىل الصورة الشعریة املتكررة من �الل 
ت�ٔ�ذ بعدًا رمزً�،فالصورة ميكن اس��ارهتا مرة «دیوان الشايب فه�ي

�ىل س��ل ا�از،لكهنا ٕاذا �اودت الظهور ٕ�حلاح ،كتقدمي ومتثیل 

،وقد تصبح جزءا من م�ظومة رمزیة ٔ�و �ىل السواء،فٕاهنا تعد رمزاً 
ٔ�سطوریة،فالصورة �القة لغویة ت�ٔيت �ىل س��ل ا�از لیصور 
الشاعر هبا رؤیته، ولكن بعض الصور  تتكرر �الل ٔ�عامل 
الشاعر ويف هذه احلا� تصبح رمزًا شعرً�،حيمل دال� رمزیة 

وی�ٔ�ذ الشايب من ...حمدودة،مث تتعمق هذه ا�ال� مرة بعد مرة
ا�لیل، واملساء، والصباح، والفجر، والید، والكف، واحلمل،كام 

الش�تاء واخلریف يف مقابل الصیف :�س�ت�دم رموز الفصول أ�ربعة
والربیع،رموزًا شعریة �شلك هبا رؤیته امجلالیة،ف�جعل ا�لیل 
واملساء موازیني �لظمل واجلهل واملوت، ويف املقابل جيعل الفجر 

وميثل احلمل رمزًا لٔ�مل .حریة و�نطالقوالنور والصباح موازیة �ل
والفصول أ�ربعة حيمل لك مهنا . والكف رمزًا �لبطش والقوة

الربیع والصیف رمز اخلري وامجلال، والش�تاء واخلریف رمز .رمزا
، كام �رى ب�ٔن رموز الشايب ت�ٔيت ٔ�ح�اً� مر�بة )20(»املوت وامجلود

والربیع، وهو  وم�دا��،ف��د تصارع ا�لیل، واحلمل، واخلوف
بتدا�� هذا �كشف عن خ�ا� رصاع أ�ضداد يف الواقع 
املع�ش،كام �س�ت�دم ٔ�كرث من رمز وا�د، وذ� بدال� وا�دة، 
م�ل اس�ت�دامه �لیل، واملساء بدال� وا�دة،ٔ�و الفجر والصباح،ٔ�و 
جتده معربًا عن ا�س�اب واقعه ��س�ام الربیع واحلمل، والفجر 

بیع، ویت��ع املؤلف هذه الرموز و�رصد والربیع،والصباح والر 
دالالهتا،فرمز ا�لیل �س�ت�دمه الشاعر �صورة موازیة رمزً� �لظمل 
واحلزن، وق�ل أ��الم، وكذ� �لغربة، واخلوف، والضعف، 
والقسوة يف نفس ا�ٓن،كام ٔ�نه �س�ت�دمه يف نواح ٔ�خرى 
عكس�یًا،ٔ�ي ٔ�نه مكواز �لحب وامجلال، وقد توصل الباحث ٕاىل ٔ�ن 

�لبیة اس�ت�داماته اكنت ��ال� �ىل احلزن والشجن والظلمة، �ٔ 
ومن القصائد اليت جتلت فهيا اس�ت�داماته محلل دال� الظمل، 

،فقد اس�ت�دم »ٕارادة احلیاة«، وقصیدة»تو�س امجلی�«قصیدة
الشاعر صورة ا�لیل يف املرة أ�وىل مر�بة،ؤ�ما يف الثانیة فقد 

مر، ومن القصائد اليت اس�ت�دمت �رمز واحض �لظمل واملس�تع
اس�ُت�دم فهيا �رمز حيمل دالالت �لظمل م�عددة، وو�وهًا ش�ىت  

، وتوصل الباحث بعد ٔ�ن تناول مجمو�ة من »الزنبقة ا�اویة«قصیدة
: القصائد ٕاىل ٔ�ن رمز ا�لیل محل العدید من ا�الالت،من ب�هنا

احلزن، والباكء، والتوجع، والرعب، وأ�نني، والبؤس، والقسوة، 
والرهبة،كام حيمل دالالت �لسحر، واحلب، وأ��الم، والسكون، 

،ٔ�ما يف بعض »حتت الغصون«وم�ال ذ� ما جتىل يف قصیدة
أ�ح�ان فميزج الشاعر ا�لیايل مع اخلریف حىت �زداد ا�ال� معقًا و 
ثبوً�، فا�لیايل حتمل دال� الق�ل وتدمري احلیاة، واخلریف حيوي 

دال� اجلدید « ف�حمل صورته ا رمز الفجر،دال� املوت وا�بول،ٔ�م
و�� فهو مواز رمزي  .وأ�مل، واحلریة اخلا�، وإالرشاق،

 ويه طریقة الشايب ال�شك�لیة، -ا�لیل-  ی��اقض مع الرمز السابق
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ٔ�نه مغرم �ملتناقضات واملتضادات،حىت يف رموزه الشعریة جند 
هو مجیل،�ا�،  فالفجر ل�س كئ��ًا اك�لیل، وٕامنا.الرمز والنق�ض

  :فهو القائل)21(»رسمدي، وال ی�هت�ي،یتغزل ف�ه الشاعر
  وتغزلت �لربیع و�لفجر      مفاذا س�تفعل الر�ح بعدي

و یبدو يف العدید من ٔ�شعار الشايب ٔ�ن الفجر هو              
املوازي الرمزي ا�ي یناقض ا�لیل، ویقدم دالالت، وٕاحياءات 

لیه الشاعر صفات امجلال، واخللود، م�عددة، وكثريًا ما �سقط � 
  .والرسمدیة، والسحریة، والودا�ة، وهمل جراً 

ٔ�ما �ل�س�بة ٕاىل رمز  الكف فٕان الشاعر �س�ت�دم               
مكواز رمزي �لبطش، واملوت،و العسف، و�� جتده «صورته

�س�ندها،ٔ�و یقمي �القات لغویة بني الكف، واملوت 
ظمل، والبطش، واجلدب،مما ،والردى،وأ�ىس،والظالم، وال

�كشف لنا ٔ�بعاد هذا الرمز الشعري دا�ل الشايب، و�كشف عن 
موقفه من ٔ�دوات البطش،فالید يه وس�ی� البطش ؤ�داته، و�� 
ميقهتا بل ویصفها بصفات �سقط ح�قه �ىل ٔ�دوات البطش والقهر 

  :والظمل لكها،فالكف ت�ٔيت كفا �لردى
  افاف�ك مهنا بعنف    كف الردى ٔ�بوهي

فكف الردى مواز شعري �لموت، والقهر، و�� جند       
اس�ت�دام الشايب لٔ�فعال، والصفات اليت حتمل نفس 
إالحياء،لیرثي رمزه الشعري،فكف الردى ت�ٔ�ذ بعنف وا�ي 

والكف،كف أ�ذى وأ�ىس حتطم أ�ش�یاء الغالیة احملببة ...الف�اة
  :�ى الشاعر، یقول

  يف ید أ��المحطمت كف أ�ىس ق�ثاريت     
�� الشاعر الغنائیة وال �رمح،بل ٕاهنا ال  ٕاهنا كف حمطمة،حتطم  �

  )22(»حتب غناء الشاعر
ورمز احلمل �ى الشايب هو مواز رمزي لٔ�مل، ولكام ٔ�نعم      

القارئ النظر و�د � ٕاحياًء �دیدًا، وميثل هذا الرمز ما ی�ٔم� 
ام وظف الشاعر، وما ی�ٔمل يف صو�ه من �القات واقعه، ك

الشاعر رمز احلمل مواز� رمزً� �لضعف وأ�مل اخلادع، و�سقط 
اكمجلال، والسحر، والودا�ة، و�ريها من : �لیه مج� من الصفات

ش�ىت الصفات اليت ٔ�سقطها �ىل رمز الفجر، ومحل رمز الربیع يف 
شعر ٔ�يب القامس رمز ال�ء، واخلصب، وواهب احلیاة، واملنظر 

زي �لخصب،ؤ�ما رمز اخلریف فقد اس�تعمل امجلیل، وهو مواز رم
مكواز رمزي �لموت وا�بول، ودالالته حتوي ذبول امجلال، والق�ح، 

  .والظالم، واملوت، وهمل جراً 
دور الصورة « :ويف الفصل أ��ري من الك�اب، واملوسوم ب     

،یعرض املؤلف �ور الصورة الشعریة يف »يف �شك�ل القصیدة
، وبناء )املركزیة(يم، وبناء الصورة املتكررةالبناء النا:�دة ٔ�ب��ة

التضاد، والبناء املركزي، والبناء الرسدي، وقد الحظ الباحث ٔ�ن 

البناء النايم �س�تقطب ٔ�كرث من ثليث  قصائد الشاعر، وهو ا�ي 
ميثل ا�ور أ�سايس �لصورة، ویت�ىل هذا ال�شك�ل امجلايل النايم 

ن الصور متثل جزءًا من ،فلك مجمو�ة م»شكوى الی�مي«يف قصیدة
موقف الشاعر، وتضیف جزءًا �دیدًا ٕاىل �ایة �ك�ل ، وقد 
�لل املؤلف هذه القصیدة حتلیًال معیقًا ،ورصد �یف ٔ�هنا �منو من 
�الل الصور الشعریة، و�منو موقف الشاعر �رب ال�شك�ل امجلايل 

طرقه ٕاىل �ایة �لق املوازاة الرمزیة �لموقف لكه يف ا�هنایة، وعند ت
كمنوذج » � موت«�لبناء املتكرر املركزي، قدم الباحث قصیدة

كمنوذج لبناء التضاد، » ٔ�هيا احلب« لهذا النوع من البناء،وقصیدة

  .كمنوذج �لبناء الرسدي» جفاج ا��الم«و
  :الشايب و�ربان:�لثاً 

�متزي هذه ا�راسة �وهنا م�نیة �ىل املقارنة بني معالقني من       

ب العريب املعارص،فقد تناول الناقد ا�لیيب �لیفة دمحم عاملقة أ�د
التل�يس من �الل كتابه هذا الشايب �ىل انفراد يف بعض فصو� ، 
كام تطرق يف ٔ�ح�ان ٔ�خرى ٕاىل ش�ىت الوشاجئ ب��ه، وبني 
�ربان،ففي البدء حتدث عن املیدان أ�ديب، واملدارس أ�دبیة بني 

القامس، وذ� من �الل القدمي، واجلدید، وتعرض لشخصیة ٔ�يب 
مفظهر التفوق يف لك شاعر عظمي،هو ٔ�ن �س�تطیع التعرف «شعره

�ىل خشصیته من شعره، ؤ�ن خترج من قراءتك � �منوذج حتّس 
ف�ه خفقة احلیاة، ويف هذا إالطار،یقف الشايب شاعرًا، م�فردًا 
خبصائصه ا�اتیة، معروفًا �سم�اته اخلاصة، واحضًا بعواطفه 

تقدم »فكرة الف�ان«، و�رى املؤلف ٔ�ن قصیدة)23(»ؤ�فاكره
شاعر� �ري تقدمي، ويه �كشف عن جوهر خشصیته �لك صدق 
ؤ�مانة، وحرارة،فه�ي تغن��ا عن العدید من التعریفات اليت ُوضعت 
لهذه الشخصیة الفذة،ويه املف�اح ا�ي یدار �لنفاذ ٕاىل ٔ�عامقها، 

رصد خشصیة وما خنرج به من �الل ما ٔ�شار ٕالیه املؤلف ٔ�نه �
الشايب معمتدًا لك �ع�د �ىل ٕابدا�ه بعیدًا عن ش�ىت الرتجامت 
اليت ُوضعت �، وهو بذ� یُامرس إالسقاط ،ٔ�و ٔ�ن الشاعر یعتد 

» فكرة الف�ان«إالسقاط مكبدٔ� ٔ�ساس يف شعره، ومن �الل قصیدة
ٕاميانه �لعاطفة، وما تبعثه يف النفس من ا�ٓمال « صور الشاعر
الفن الصادر عن العاطفة يف جتمیل احلیاة اليت  العذاب، ؤ��ر

م املهجور و�س�تخّف �لعقل،فرياه . لوالها لاكنت اكلب�ت املهتّدِ
صغريًا، مغرورًا، �اجزًا عن اك�شاف ٔ�رسار الوجود،ت� أ�رسار 
اليت ال ميكن اك�شافها ٕاال عن طریق العاطفة،اليت تت�اوب مع 

مس�شعرة �ة ال�شوة الكون، وتندمج ف�ه اندما�ًا صوف�ًا، 
ٕان العاطفة عند الشايب،يه اليت هتدي إال�سان .الروح�ة املقدسة

س��ل إالحساس �مجلال، وال�شوق ٕاىل حسر الوجود، وما ف�ه من 
  ).24(»رائع ف�ّان،تفىن النفس الشاعرة يف جام� أ�ّ�اذ
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لقد ٔ�طّل الشايب، وتف�حت عبقریته يف مر�� اكنت      
ائعة يف كتا�ت الك�اب �ٓنذاك، وذ� هروً� الروما�س�یة يه الش

من الواقع املر�ر، وحتق�قًا ٔ��ال�ا و�ٓمالها ، واكن لك يشء يف اجلو 
أ�ديب �سا�د �ىل ا�متكني لهذا املزاج،فاجلو اكن جوًا ملغامً ح�ث 
ٕان �س�تعامر ٔ�تلف لك معاين احلریة، ؤ�هدر الكرامات الشخصیة 

ا�رة املتعسفة،وقد اكنت الضغوطات �س�نه �مو�ة من القوانني اجل
مزدو�ة ،فٕاضافة ٕاىل �س�تعامر اكنت هناك ٔ�لوان ٔ�خرى من 
�ضطهاد، وهو ذ� احلجر الفكري ا�ي مارسه املزتم�ون 

والشايب قد عرف رضوً� من « بفرض الق�ود �ىل لك فكر م�حرر
هذا البالء ا�ي ٔ�لقى يف نفسه هذه ال�ٓبة العمیقة اجلار�ة، وبث� 

وشاهد صورًا من هذا اجلور ا�ي یّمل .  ٔ�نغامه هذا احلزن املر�ريف
ومل �كن عبثًا هذه . ب�ٔبناء احلیاة ا��ن حيملون شع� الرٔ�ي احلر

القطعة،اليت یصّور فهيا ما یتعرض ٕالیه املصلح ا�ي یتصّدى محلل 
ٕان العاطفة يه اليت �لبت �ىل شاعر� ). 25(»رسا� إالصالح 
دائه القاتل ا�ي طواه، ؤ�ودى به، وهو يف نظارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�صابته ب

الش�باب،ولقد جتسدت يف خشصیته مجیع جتلیات الروما�س�یة، من 
خروج �ىل م�ٔلوف العصور التلیدة،ٕاىل ثورة �ىل التقالید البالیة 
�ج�عیة وأ�دبیة، ونقمة �ىل الوضعیة الفاسدة، وام�یاز بذاتیة 

� ٔ�صدق تعبري، وصور �اصة، وعكوف �لهيا، وقد �ّرب عن ذ
  .لنا ما جيري يف دا�� من رصاع �اطفي عنیف

ويف جتلیته لعالقة أ��ر بني الشايب و�ربان،فٕان أ�س�تاذ      
التل�يس �رى  ٔ�ن ٔ��لب ا�راسات اجمتعت �ىل أ��ر الك�ري 
جلربان �ىل الشايب، بید ٔ�هنا تصمت عند حتدید هذا الت�ٔثري، وهذا 

رصد مدى الت�ٔثري ب�هنام، وحيدد الص� بني ما جعل الباحث حياول 
الشايب، و�ربان، كام ٔ�نه هيدف ٕاىل تصویب بعض أ�وهام اليت 
�لقت ببعض أ�ذهان، فا�راسة العمیقة توحض ٔ�ن هناك ٔ��رًا معیقًا 
ب�هنام، وتربز ب�ٔن الشايب اكن وا�دًا من ٔ��لص تالم�ذ �ربان 

وة �ارة ٕاىل ؤ�نبغهم،فقد اكن ٔ�دب �ربان ثورة �اصفة، ودع
ا�هنوض، ورضورة مماشاة الزمن، وهو یبدو اكرهًا ٔ�بناء 
قومه،ٔ�هنم �كرهون ا�د، والعظمة، وحيتقرمه ٔ�هنم حيتقرون 
ٔ�نفسهم، وهذا ما �رز عند الشايب ا�ي �ر �ىل شعبه، واكن �رى 

  :ب�ٔنه شعب �ري �د�ر �حلیاة
  لست � ش�یخ �لحیاة ب�ٔهل    ٔ�نت داء بیدهيا وت��ده

ؤ�ما ا�مترد فهو صفة �رزة يف فلسفة �ربان الهادفة ٕاىل ٕا�ادة       
الكرامة لٕال�سان، والعمل �ىل حتر�ره من الق�ود، وقد سلط نريان 

  :غضبه �ىل ر�ال ا��ن، وهو ما جتىل ٔ�یضا يف شعر الشايب 
  ملئ ا�هر �خلداع،فمك     ُضلل الناُس من ٕامام وقّسِ 

يف اتفاق «الف�یة فال�شابه واحضو�ل�س�بة ٕاىل اخلصائص      
ولعل . أ�دیبني �ىل متجید الفن، والسمّو به عن أ�غراض التافهة

�ربان قد ٔ�لقى يف نفس الشايب م�ل هذا التقد�ر،فقد اكن ��رًا 
�ىل الهبوط �لشعر ٕاىل �ه�م  �لتوافه �ج�عیة، ويه ثورة 

ن رسا� بعث قام �لهيا رصح أ�دب املهجري،ا�ي اختذ من الف
ب نريانه ٕاىل التقالید أ�دبیة اليت تعىن ��هبر�ة  وٕاح�اء،فصو�
ا�لفظیة، والزخرف البدیعي، و�ٓمن ب�ٔن نص�ب الشاعر من 

وهذه و�دها �القة . الن�اح،حيدده رصیده الفين، وملك�ه الشاعرة
ا�لغة،حىت لريى �ربان،ٔ�ن قوة �بتاكر،ٕامنا �مكن يف لسان 

  .نفسهم وفهنمالشعراء، ا�لصني �ٔ 
ام�از ٔ�دب �ربان،بق�امه �ىل الصدق الشعوري،        

و�نفعال احلاد، و�ع�د �ىل �ساطة أ�داء وقوة إالحياء، وهو 
وهذه . ذو ٔ�سلوب تصو�ري، ینزتع صوره ومشاهده من الطبیعة

د هبا �ربان يف ٔ�دبنا املعارص، وقد ٔ�سعف�ه يف ذ� ملك�ه  مزیة تفر�
وٕا� لنلمح ٔ��ره واحضا يف . ة �ىل �لق الصور الرائعةاملصورة القادر 

  :یقول �ربان...الشايب ا�ي زاد من مطالعته، وعكف �ىل كتبه
  من هيوى النور فالنور هيواه

  :ویقول الشايب
  ومن �جت النور ٔ��المه      یباركه النور ٔ�ىن یظهر

مث ٔ�لتقي �رهط من :ویقول �ربان يف غربته بني بين قومه
هو جمنون ٔ�ضاع : ؤم�ون حنوي ب�ٔصابع وثیقة قائلنيالش�یوخ،ف�

  .صوابه يف مسارح اجلن والغیالن
وذ� ما قا� سدنة املايض يف الشايب، ويه عبارة �ربانیة نظمها 

  :يف �سق رائع
  ).26(»قد ٔ�ضاع الرشاد يف ملعب اجلن ف�ا بؤسه ٔ�ص�ب مبّسِ 

» النيب ا�هول«قصیدةومن ال�ذج اليت یربز فهيا ٔ��ر �ربان       
فه�ي حتمل ٔ�فاكرًا ممتردة ،ذات ص� بفكر ،ؤ�دب �ربان، وقد 

ٕان الشايب قد ت�ٔ�ر �ٔ�دب «�لص الباحث يف أ��ري ٕاىل القول
واملشاهبة ب��ه وبني �ربان ...املهجري، وت�ٔ�ر جبربان بنوع �اص

ٔ�عظم من ٔ�ن توحهيا املصادفة ٔ�و وقوع احلافر �ىل احلافر، ولكهنا 
اهبة اليت ت��جها التلمذة، تلمذة من عكف �ىل دراسة �ربان املش

فٕاذا ٔ�رید فهم الشايب واملدارس أ�دبیة اليت ٔ��رت ف�ه ...ؤ�دبه
ذ� .ومعلت يف ٔ�دبه، فٕانه جيب ٔ�ن نلتفت ٕاىل �ربان بصفة �اصة

ٔ�ن النقمة �ىل الت�لف وحماربة الكهانة، وتقد�س احلریة، وا�رتام 
ميان �لطموح، وعبادة الفن، والر�ون ٕاىل الشخصیة إال�سانیة، واالٕ 

الطبیعة، و�ساطة أ�داء يف التعبري، والصدق يف الشعور، والعبارة 
  ).27(»لكها ٔ�ش�یاء تتلمذ فهيا الشايب �ىل �ربان...التصو�ریة

الوطنیة : ومن ٔ��رز املواضیع اليت �اض فهيا املؤلف يف كتابه      
�،يف شعر الشايب، ح�ث نلف�ه والطبیعة، واحلیاة، واملرٔ�ة، والطفو

ی��قي قصائد ومقاطع من شعره ،ویربز من �اللها هذه 
املواضیع،ومن أ�س�ئ� الهامة اليت طر�ا املؤلف،ٕاىل ٔ�ي مدى اكن 
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الشايب تلمیذًا يف مدرسة �افظ؟، وهو هيدف من �الل سؤا� 
هذا ٕاىل الرد �ىل مزامع من یعتربون ٔ�ن الشايب هو تلمیذ من 

فظ ٕا�راهمي،فهو �شكك يف ذ� و�رى ب�ٔن الشايب مل تالم�ذ �ا
�كن تلمیذًا حلافظ،ومن یت�ٔمل يف اخلصائص الف�یة ل� الشاعر�ن 
من صیا�ة ،ومضمون، وفلسفة يف احلیاة �رى ب�ٔهنام اك� �ىل طريف 
النق�ض،فشخصیة الشاعر�ن ختتلف لك �خ�الف، وال یتفقان 

مذهب  مطلقًا، مفذهب �افظ جتدیدي ال یلتقي مع
الشايب،فالشايب اكن روما�س�یًا معیقًا، وصاحب خ�ال فس�یح، 
و�اطف�ه اكنت �متزي �لتنوع، ؤ�مل الشايب كام عرف هو ا�ي ٔ�دى 
به ٕاىل ٔ�ن حيس �حلیاة ٕاحساسًا بلغ من التفوق �دًا بعیدًا،ٔ�ما 
�افظ فل�س بوسعه ٔ�ن یطیق العكوف �ىل أ�مل، وا�رتار 

�الم احلیاة، وم�ٓس�هيا، و�رتب �ىل  أ�حزان، وال ٔ�ن یت�ٔمل ملیاً  يف �
لك ذ� انعدام الشعور املتصوف ا�ي یعج به شعر الشايب،كام 
اكن الشايب ذا خ�ال واسع بعید ا�ٓفاق، ؤ�ما �افظ فٕانه كام وصفه 
ٔ�محد ٔ�مني قریب اخلیال، قّل حظه من �بتاكر، والتصو�ر، وقد 

ا من حسر اكن الشايب شغوفًا �لطبیعة،�اشقًا ملا حيیط هب
وجامل،ؤ�ما �افظ فهو قلیل الشعور  �لطبیعة، وقد وصف من 
ق�ل ٔ�محد ٔ�مني ب�ٔن �اطف�ه ینقصها التنوع، و ال یو�د الك�ري من 
شعره يف جامل الطبیعة،ويف خ�ام املناقشة �لص املؤلف ٕاىل ٔ�ن 
الشايب ال یلتقي مع �افظ، بل ٕانه یلتقي يف جتدیده �ملهجریني، 

ة النقدیة اليت ٔ��ش�ٔها لك من العقاد، واملازين، ومطران، واملدرس
  .وشكري

ویتطرق املؤلف يف كتابه ٕاىل جتربة الشايب الشعریة،       
جتربة الشايب «والعوامل الفعا� اليت اشرت�ت يف �كو�هنا،فلقد اكنت

وقد �رك لنا الشايب الك�ري من ا�ٓ�ر . الشعریة،جتربة غنیة وخسیة
يف مجمو�ه حتدیدًا اكمًال م�ناسقًا لتجربته  أ�دبیة النرثیة،ما �كون

ولك حتدید �لتجربة الشعریة �ى ...الشعریة، ورسامً واحضًا ملعاملها
الشاعر، البد ٔ�ن ی�ٔ�ذ يف اعتباره وتقد�ره مقومات الشخصیة 
الف�یة �لشاعر، و�جتاهات الفكریة السائدة يف عرصه، وموقفه 

الرتاث القدمي، وحتدیده  مهنا رفضًا ٔ�و ق�وًال، وكذ� موقفه من
،فقد اكن الشايب )28(»ملعىن الشعر كام �راه وميارسه ویدعو ٕالیه

يف مفهومه �لشعر رافضًا �لت�دید التقلیدي الشائع، ب�ٔن الشعر هو 
ذ� ال�م املوزون املقفى،وجنده یضع حتدیدًا �س�متد ٔ�صو� من 

ض ٔ�ن �كون تصو�ر احلیاة، والتعبري عهنا يف مظاهرها ا�تلفة،ف�فرت 
الشاعر ٕا�ساً� ممتازًا �شعوره، وممتازًا بتعبريه عن هذا الشعور، 

يه صورة ذ� الف�ان ا�ي �كون «وصورة الشاعر �ى الشايب
يف رو�ه يشء من طبع النبوة،اليت تبرص ما ال یبرصه 
الناس،و�شعر ب�ٔمسى ما �شعرون، وعنرص من معىن أ�لوهیة اليت 

ذ� اخلالق ا�ي ...ساحرة وفلاكً دا�راً ختلق املادة الصامء ح�اة 

یبعث يف �ٓ�ره ف�ة من رو�ه، و�سمة من ح�اته،فٕاذا يه �طقة 
تعرب يف قوة، وٕابداع، عام يف هذا الوجود من حسر، وجامل،ویتغىن 
مبا �زخر به قلبه ال�رشي من عطف، وبغض، وی�ٔس، وح�ني، 

بقلبه فوق ذ� اجلبار ا�ي �رتفع ...و�ة، ؤ�مل، و�ا�ت، وُم�ل
ال�رش، لیت�دث بلغة السامء عن �شوة الروح ،و�رية الفكر التاهئة 

  .بني نوام�س العامل، وهباء الوجود
هذا هو ا�منوذج ا�ي یضعه الشايب، مقابًال �لمنوذج ا�ي وضعته 
أ�ج�ال القدمية و�ددت وظیف�ه يف ٔ�ن ینظم ال�م املوزون 

  ).29(»املقفى
ثريًا مع ا�عوات اليت محلهتا املدرسة ٕان الشايب یت�اوب ك       

اجلدیدة،ت� املدرسة اليت نددت كثريًا ب�س�ري الشعر �لر�ء، 
واملدح ،و�لهتاين، وقد اكن رافضًا ٔ�دب هذه الف�ة،وذ� �ىل 
الرمغ من ٕادراكه ملا هتی�ٔ لها من ص� �لقدمي، واليت جتلت يف 

اته رافضًا �لت�دید صیاغهتا، وتعابريها امجلی�، كام اكن يف ا�ٓن ذ
السطحي املبتذل ا�ي یق�رص �ىل التفا�ل املرجتل ا�ي ی��عد 

  .عن إالطالع الواسع، والشعور العمیق
ٔ�ما عن موقفه من الرتاث، فريى الباحث  ٔ�نه قد اكن �ىل       

ص� برتاثنا القدمي  ا�ي ٔ�سهم يف �كوینه الو�داين، والتعبريي، 
غز�رًا لتجربته الشعریة، وقد ت�ٔ�ر  ویعّد �امًال ٔ�ساسًا ورافداً 

الشاعر جبم� من أ�د�ء، واملفكر�ن،ومن ٔ��رز الشخصیات اليت 
ٔ��رت ف�ه خشصیة أ�س�تاذ عباس محمود العقاد ،فقد اطلع الشايب 

سا�ات بني «:�ىل مقاالته، وكتبه العدیدة،ويف مقدمهتا كتاب
ن ا�ي حوى �ٓراء م�ص� بتصحیح مفهوم الشعر، وتضم»الك�ب

  .فصوًال عن الشعر يف مرص ،�ددت �جتاهات النقدیة
  :�یف نعترب الشايب جمدداً :رابعاً 

  
�متزي هذه ا�راسة عن سواها من ا�راسات السالفة، �وهنا        

تدرس شعر الشايب من �انب موس�یقي، ويه دراسة عروضیة 
�یوان الشايب، ؤ�صل هذا العمل حبث ُٔ�جنز الج�یاز شهادة 

لبحث �لكیة ا�ٓداب، والعلوم إال�سانیة �جلامعة الكفاءة � 
التو�س�یة،قّدمه الشاعر، والناقد التو�يس الطاهر اهلاميم، وهو 
هيدف من �الل دراس�ته هذه ٕاىل ا�فاع عن قضیة الشعر ا�ي 
ساد �ٓنذاك يف مر�� الس�بعی��ات،ذ� ا�منط ا�ي ُوصف ب�ٔنه 

دراس�ته ٕاىل ، كام �ريم من �الل »�ري العمودي و�ري احلر«
ٕاخراج الشايب من م�طقة أ�ساطري، وم�طقها، وحمبة يف السعي 
لت�ٔیید قميته، ٔ�و تف�یدها �لعمل ، ومن املالحظات الهامة اليت ٔ�شار 

ٔ�ن هذا الشاعر متاما كغريه من الشعراء، یظمل بقدر ما «ٕا�هيا
مي�د،متجیدًا مصدره يف الغالب �اطفة، وذوق، وانفعال �ا�ر، 

ف� املوقفني، و�اصة ٔ�وهلام،قد .�قد قاس�یا �ا�راوحامس،ٔ�و ی� 
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، ٕان )30(»معال �ىل تنفري أ�ج�ال الالحقة من الشايب، وشعره
ما یتو�اه أ�س�تاذ الطاهر اهلاميم من �الل دراس�ته هو �بتعاد  
عن أ�حاكم العاطف�ة، ودراسة شعر الشايب دراسة موضوعیة بغیة 

ل ف�ه الشعري ، و�سعى اك�شاف الو�ه الرصحي لشاعر� من �ال
ٕاىل تب�ني الوعي الفين عنده، وتقد�ر الفرق بني الترصحي، 
وإالجناز، وذ� من �الل �ٓ�ره النرثیة والشعریة، و�ركز �ىل 
وصف دیوانه وصفًا عروضیًا ، ودراسة البحور، والقوايف، وما 

تثريه من قضا�، وما یطرٔ� �لهيا من حتوالت،كام هيمت بنوع ما یصل  
  .العروض، وا�لغة، واملعىن، والصوت من �الئق، ووشاجئبني 

يف الباب أ�ول �رصد الباحث الطاهر اهلاميم مدى وعي       
الشايب �ملس�ٔ� الف�یة يف شعره، ونرثه، ومن �الل ذ� یوحض 
العالقة بني الترصحي ،والتطبیق،مفن �الل نرثه تطرق الباحث ٕاىل 

�الل رسائ�،وقد تبدى �  قضیة الرصاع بني اجلدید والقدمي من
ٔ�نه �ازم �ىل الت�دید، والتغیري �لك وضوح ورصا�ة،بید ٔ�نه یبقى 
�امًا يف مضام�نه، و�امضًا يف مقصده، ح�ث حتیطه لكامت �برية 
اكحلیاة، والثورة، والقدمي ،ویبدو م�حمسًا ،وم�دفعًا اندفاع 

كثرية،  الغر�ر،كام الحظ املؤلف ٔ�ن ٔ�� القامس الشايب یقول ٔ�قواالً 
ولك�ه یعرب عن معىن وا�د، وهذا ما جيعل املرء �شكك يف مدى 
الفعل، كام ٔ�نه یتو�د ٔ�ح�اً� ٕاىل �د الوصول ٕاىل الش�مية،ٔ�ما ظاهرة 
أ�شعار املنثورة، واملوس�یقى فهيا،فقد �رز ذ� من �الل �دیث 
الشاعر عن هذا ا�منط من الك�ابة أ�دبیة، ويف ممارس�ته 

ني قصائده املنثورة، وبني بعض املوزو�ت يف شعره لها،و�ملقارنة ب
ٔ�لفى الباحث ش�هبًا قوً� بني ا�منطني، والحظ ٔ�ن الشاعر يف ا�منط 
أ�ول ی��فس  ٔ�كرث حریة، كام یترصف يف جمال من أ�نغام، 
والعبارات ،واملعاين، والصور ٔ�وسع، ؤ�رحب، ؤ�ول مظهر �رصده 

یالحظ » نفس التاهئةال «املؤلف هو التكرار مفن یت�ٔمل قصیدة
كتكرار الرت�یب النحوي، وا�لغوي الوا�د �لفصل «توفر التكرار

بني ٔ�قسام النص فصال یعوض ٕا�ادة الب�ت، ٔ�و البی�ني عند 
يف الشعر  refrainالعرب قدميا و�دیثا، وهو ما یقابل الرتجعیة

الفر�يس، و�راد به تقویة النغم، وجند � ٔ�م�� كثرية يف القر�ٓن 
  .الكرمي
� ٕااله احلیاة واملوت : ويف النفس التاهئة یبدٔ� الشاعر ب      

حىت ی�هت�ي النص ف�غلقه �لعبارة ...لیعود ٕا�هيا �نیة،  و�لثة، ورابعة
والقصیدة لكها من بدهئا ٕاىل م�هتاها ش�بكة من العبارات . نفسها

  :املتكررة يف �ر�یهبا الثابت، ٔ�و م�غّرية، ولمك ردد صاحهبا
  وكثريًا ما دعوته.. .دعوت رف�قي

  ٕانين ضائع مس�تو�د غریب: ٔ�و
�كّرر احلرف نداء اكن، ٔ�و ٔ�داة .وهو �ٕالضافة ٕاىل امجل�      

: �،هل، ٕایه،ٕانين، واللكمة ٔ�یضا:اس�تفهام، ٔ�و تعجبا، ٔ�و ت�ٔ�یدا

: ح�اة، و�اكد القصیدة يف ا�هنایة �كون �س�ی�ًا من.رف�قي.دعوت
س�تفهام، والتعجب، وهذا املبدٔ� ضائع،�شده �.دعوته.املوت.احلیاة

م�دٔ� �ردد الصور الصوتیة،من ٔ�خص خصائص الشعر، وهو 
مشرتك بني خمتلف تق�یاته، ویضاف ٕاىل التكرار تتابع أ�صوات 

  :امل�ث�
وذ� ٔ�ن یت�اوب املقطع الوا�د مع نفسه �ىل فرتات 

  .دعوته ب�ٔسامئه املس�تعذبة، وكناه املس�تحبة:م�قاربة
تطغى احلراكت الطوی�، وهو ما نالحظه من ٔ�ول ٔ�و ٔ�ن       
� ٕااله احلیاة، واملوت،ح�ث تتجمع ثالث ف��ات طوی� : عبارة

مسا�دة �ىل جتس�مي النداء،ٔ�و ٔ�ن ی��ابع �سق معني من تنظمي 
املقاطع،ف�ٔ�لب امجلل عبارة عن ٔ�نصاف، ٔ�و  ثالث، ٔ�و ٔ�ر�ع 

  :ٔ�بیات، وٕان �ىل حبور خمتلفة، وم�ال ذ�
  اله  احلیاة واملوت�   إ 

0 -00 -0-  0  
  فا�ال�ن مفا�لن فاع

  :فهذه امجل� واردة �ىل جزء من اخلف�ف، و�متثل املظهر أ��ري يف
كتابة ٔ��لب فقرات النص كتابة شعریة،تعمتد الرجوع ٕاىل السطر 
ق�ل ا�هتائه، �ىل ٔ�طوال خمتلفة، ويه الطریقة اليت س�یعمتدها 

  ).31(»الشعر احلر م�ال ف� بعد
وما الحظه املؤلف من �الل تناو� ملامرسة الشايب لهذا       

الشلك الشعري ٔ�نه مارسه �يشء من الوعي، بتوفر املوس�یقى 
الشعریة ،ومشاهبة قویة يف بعض أ�ح�ان �ملوزو�ت، ومن �الل 
ٔ�ربع كتا�ت نظریة م�فرقة ت�ٔكد �لمؤلف موقف الشايب من املس�ٔ� 

دما یثور �ىل املق��ن یؤكد بذ� املوس�یق�ة يف الشعر، فهو عن
ٕاميانه �لتفرد ،واخلصوصیة يف أ�سلوب، والروح،ؤ�ما الصیا�ة 
العروضیة اخلارج�ة فه�ي مرياث قار، و�بت، ومبثابة �يل ساحر 
مجیل،ویت�ني ٔ�ن الشاعر اكن دامئ الربط بني أ�دب، وصاح�ه، 

د ٔ�ن وبی��ه، وعرصه، وقضیة القدمي واجلدید يه حمور تفكريه،بی
موقفه يف أ��ري ميیل ٕاىل إالصالح م�ه ٕاىل الثورة، فهو یقف عند 
فروع املسائل بدل ٔ�ن یغوص يف �ذورها،ٔ�ما من �الل شعره 
فقد و�د املؤلف ٔ�ن هناك ست قصائد تضمنت إال�نة سواء عن 
قصد، ٔ�و عفوًا، وبدر�ات م�فاوتة عن مزنع الشاعر يف الك�ابة 

ويه قصیدة كتهبا » شعري«قصیدةالشعریة، ؤ�قرب هذه القصائد 
يف سن م�كرة، ووضع من �اللها دس�تورًا ف�یًا ،وفكرً� �سري 
�لیه،فقد �دد فهيا مفهومه �لشعر ووظیف�ه، وفض�، وعرض لك 
ذ� مبفاهمي احنطاطیة اكنت سائدة ٕا�ن زمانه، ولكن املوقف یبقى 
 مضمونیًا ف�تناول حمتوى الشعر، وال ی�ٔبه �شلكه،ومجیع نصوصه

أ�خرى �شرتك يف ٔ�هنا صام�ة عن الناح�ة الف�یة، ؤ�ما ظاهرة 
طغیان املصطلح املوس�یقي ف�تعلق بعضها مبجرد التصویت، 
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والبعض ا�ٓخر �لغناء وإال�شاد، ومصادرهام، و�ردد بني احلس، 
والسكون، وقد ٔ�وجز املؤلف ذ� يف �دول اكنت نتاجئه �ىل 

  :الشلك ا�ٓيت
ی�مي، صوت �ئه، �دیث املقربة، النجوى،شكوى ال :التصویت-

صوت من السامء،شكوى ضائعة، زئري العاصفة، صی�ة احلب، 
  .يف سكون ا�لیل

ٔ��اين احلیاة،ٔ��شودة الر�د،ٔ�غنیة أ�حزان،ٔ�غنیة :الغناء وإال�شاد-
الشاعر، �ش�ید أ�ىس،ٔ��اين التائه، من ٔ��اين الر�اة، ٔ�حلاين 

  .السكرى، �ش�ید اجلبار
  ).ٕاىل البلبل(،البلبل)م�ا�اة عصفور(عصفور:مصادر الغناء-

ويف �به الثاين قدم الباحث وصفًا عروضیًا دق�قًا             
القصید، والصف�ة، :�یوان الشايب يف �داول ٔ��رز من �اللها

  .واملوضوع، والبحر، واللكمة أ��رية، و�رخي الك�ابة
ىل ٔ�ن ويف دراس�ته �لبحر والقاف�ة، توصل الباحث إ                

شعر الشايب يف دیوانه یدور �ىل حبور عرشة،يه حبسب مدى 
اخلف�ف، والاكمل، والرمل، واملتقارب، وال�س�یط، : اس�تعاملها

والطویل، وا�تث، والرسیع، واملتدارك، وامل�رسح، و�ل�س�بة ٕاىل 
كتب الشايب يف البحور التامة وا�دا ومثانني « البحور التامة فقد 

. �سعة، وهو ما یقابل تقریبا ثالثة ٔ�ر�ع شعرهنصا �ىل مج� مائة و 
واملالحظ ٔ�نه لكام تقدمت به التجربة تصا�د معها �دد التامة �ىل 

م�ال وبني 1926:حساب �ريها،فاملقارنة بني ما كتبه س�نة
يف أ�وىل جنده كتب �ىل :تؤدي ٕاىل الن���ة التالیة1934س�نة

یة �مة س�تة حبور نصفها حفسب �م، ويف الثانیة �ىل مثان 
  ).32(»لكها

وعندما درس الباحث القوايف عند ٔ�يب القامس                  
الشايب،جتىل � ٔ�ن قواف�ه �متزي بظاهرة التكرار، والتنوع،مفن بني 
مائة و�سع قصیدة ومقطو�ة،یرتاوح �ددها بني البی�ني، وال�نیة 

دراج وال�سعني ب��ا، ومن مضهنا اثنان وثالثون قاف�ة م�نو�ة مع إ 
ثنائیات، 10:املوحشات فهيا، وقد توصل ٕاىل التوزیع ا�ٓيت

مثانیة، ومخس 1سداس�یات،3خامس�یة،1ر�عیات،5ثالثیات، 5
عرشیة، وما الحظه املؤلف هو ٔ�ن الشاعر ميزج ٔ�ح�ا� ف� ب�هنا 
ف��د يف القصیدة الوا�دة،الثالثیة، والثنائیة، والسداس�یة، 

�ة يف جحم القصیدة فقد �لص والر�عیة،ٔ�ما عن مدى حتمك  القاف 
ٕاىل ٔ�ن هناك رابطًا مشرتاكً بني املقطو�ات ومواضیعها،وهو ٔ�هنا 
ت�ٔملیة حمكیة ،فال تتفق، و املزنع أ�صيل �لشايب، فه�ي 
خطرات،وخواطف، وال �س�تدعي الك�ري من إالطناب، 

ب��ان،�� :م�اعب العظمة: والتفصیل، وقد ٔ�وجزت اك�ٓيت
 :ٔ�بیات،رس ا�هنوض3:یات،رس مع ا�هرٔ�ب 3:ٔ�بیات،احلیاة3:املوت

فالشايب مل خيضع  حلمك القاف�ة يف هذه املقطو�ات بقدر « .ٔ�بیات3

ما اكن س�یدًا �لهيا یترصف حسب مق�ضیات الغرض، واملضمون 
ٔ�تت �ىل قاف�ة من ٔ�ش�یع القوايف »احلیاة«،فمل یغره م�ال ٔ�ن مقطو�ة

طرد، ویطیل عنده، و�ٓ�رها �یه، وحبر یتصدر حبوره مجیعا ف�س�ت
م�لام یفعل مع ٔ�غراضه امل�ٔثورة،يف نفس الوزن، ؤ�طول قصائده 
جتدها م�و�ة القاف�ة، وقد �كون املوضوع عز�زًا �ىل الشاعر، 
تغطیه �ا� شعوریة طاغیة فال ینوع يف قواف�ه، لغایة إالبقاء �ىل 

اكن ذ� . ا�لحن الوا�د املسرتسل، وتعبريا عن الت�ٔ�ر، وا�شغاال
اليت وردت قاف�هتا �ىل ما یؤ�ر من » اجلنة الضائعة« م�ال مع

فعول، و فعیل، وهو ما جيعلنا �س�ت�لص ٔ�ن الشايب مل :الصیّغ
یذهب حضیة ما وقع ف�ه كثري من شعراء العربیة من حمكت 
شعرمه البحور والقوايف دون املضامني وأ�حوال،لقد بقي س�ید 

  ).33(»املوقف
الزمن، فقد تطور الشايب يف و�ل�س�بة ٕاىل القوايف، وفعل       

حبوره من ال�ساطة ٕاىل الرت�یب، وهو دلیل �ىل نض�ه، و�ذقه، 
كام تدرج من ا�زوء ٕاىل التام ، وذ� �المة �راجع ،وتصلب،  
ف�درج يف قواف�ه من التنوع ا�ي تقلص مع مرور الزمن، وُعوض 

  .�لتكرار
هیلك صلوات يف «انتقى الاكتب قصیدة الشايب البدیعة      
،وذ� لت�لیة العالقة بني القاف�ة، وحمیطها الصويت، » احلب

ح�ث فكك بعض ٔ�بیاهتا،وقد �لص ٕاىل ٔ�ن �القة القاف�ة �عالقة 
الصیغة القافویة مبحیطها الصويت،فه�ي وطیدة وقویة،كام ٔ�ن هذا 
البحث جر املؤلف ٕاىل التعمق يف دراسة ظاهرة القوايف 

 �داول ٔ��رزت لك ذ� بدقة ا�ا�لیة،وقد ٔ�وجز مجیع نتاجئه يف
،وتفصیل مفصل، ؤ��رز ما لوحظ يف هذا ا�ال هو ٔ�ن التقف�ة 

مس�توى احلروف، ومس�توى :ا�ا�لیة قد متت �ىل مس�تویني
احلراكت،بید ٔ�ن حصة أ�سد �لها املس�توى الثاين، كام لوحظ ٔ�ن 
التقف�ة ا�ا�لیة �ش�یع عند الشايب الس�� يف قصائد البحر 

ا یعود ٕاىل كرثة اس�تعام� عند الشاعر ،و مترسه به، اخلف�ف، وهذ
  .والرتوض �لیه

ؤ�ما املوحش يف شعر الشايب فقد ٔ�لفى الباحث س�بعة ٔ�شاكل       
ٔ�بدع �لهيا الشاعر،وقد م�ل للك شلك بقصیدة من دیوان 

، ن أ�وزان وأ�غراض اكنت م�المئةالشاعر، وقد تبدى �لمؤلف �ٔ 
  .سواه من شعراء ج��وهذا ما متزي به الشايب عن 

وقد ٔ�فضت دراسة أ�س�تاذ الطاهر اهلاميم ٕاىل مج� من       
  :النتاجئ الهامة دوهنا يف لكمته أ��رية،ومن ٔ�مه هذه النتاجئ

تقهقر الشايب يف طریق جتربته الف�یة من املنثور، واملوحش ،و -1«
ا�زوء واملنوع القاف�ة ،وساكهنا ٕاىل القصیدة العربیة 

مبقوماهتا الف�یة العریقة،ٔ�صبح �ك�هبا يف ) العصامء(ك�ةال�س�ی 
  .ٔ�خر�ت ٔ��مه
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ف��دیده وثورته ٕاذن اك� ن��جيت مر�� معریة وفكریة من - 2
وعندما زالت زالت معها  طبعها امحلاس و�ندفاع ،واحملااكة،

  .ونتاجئها ،�ٓ�رها
وال ميكن ٔ�ن نغفل ٕاضافة عوامل التقهقر أ�خرى اكلثقافة، - 3
وسط ا���ن تغلبا �لیه يف ا�هنایة،وقد بدٔ�� نالحظ ذ� وال

وحنسه حىت �ارج شعره، و مصداقه ما ٔ�صبح  من مواقفه و�ٓرائه 
وبعد ردود الفعل العنیفة اليت » اخلیال الشعري عند العرب«بعد

  .اندلعت عنه
لكن تب��ه �لصیا�ة العروضیة القدمية مل مينع من �لبة طابعه، - 4

ب عبارته �ىل شعره،فمل خيضع ف�ه ٕاىل ؤ�سلوبه ورو�ه، حس
القانون الصلب احلاّد  �لوزن ،ومل یقرص يف حشن ٔ�صوات لغته، مبا 
تقرص دونه أ�وزان، واكنت � ٔ�حوال حبریة ،وقافویة، 
وتفعیلیة،واكن � �مل ببحور دون ٔ�خرى قد جيانب ف�ه ٔ�بناء 

  .عرصه،وبقواف دون ٔ�خرى ٔ�یضاً 
يف الشعر ل�س الوزن، بقدر ما  تبني لنا ٔ�ن ٔ�ساس املوس�یقى- 5

هو الصوت ،فقد اكن ميكن �س�تغناء عن اخلف�ف يف قصیدة 
، و�كتفاء مبا حتمل من ٕاحياءات صوتیة �للنا »ٕاىل هللا«م�ل

عنارصها، ومقوماهتا لعلها اكنت �زداد غىن وتنو�ا لو مل یضیق �لهيا 
  ).34(»الوزن 
ا ٔ�ملمنا �اكفة ا�راسات ويف خ�ام هذا البحث فٕاننا ال �زمع ٔ�نن     

اليت تناولت الشايب ��راسة والبحث، فعملنا هذا هو مزجي من 
�نتقاءات و�س�ت��ا�ات مجل� من الرؤى النقدیة اليت اهمتت 
�شعر ٔ�يب القامس الشايب   ،بید ٔ�ننا �رجو ٔ�ن �كون معلنا هذا 
مف�ا�ًا ،وم�طلقًا ،ٔ�حباث ودراسات ٔ�خرى �كون ٔ�معق، و 

سواء ٔ�اكن ذ� من اكتب هذه السطور،ٔ�و من �ن ٔ�رصن، 
  .�ح�ني �ٓخر�ن

  : الهوامش
بني الشايب والت�اين،دراسة م�شورة :عبد ا�ید �ابد�ن.د)1(

ٔ�بو القامس دمحم �رو،    :دراسات عن الشايب،مجع وٕا�داد:مضن كتاب
  . 201:م،ص1984م�شورات ا�ار العربیة �لك�اب،د،ط،

  .205:املرجع نفسه،ص)2(
  . 206- 205:نفسه،ص)  3(
ٔ�بعاد الزمان واملاكن يف شعر : سلمى اخلرضاء اجلیويس)4(

  .214:الشايب،املرجع نفسه  ، ص
  .216:املرجع نفسه،ص)5(
  .224:نفسه،ص)  6(
  .226:نفسه،ص)  7(
  .228:نفسه،ص)  8(

 حلظة إالبداع عند الشايب،املرجع نفسه،: ٕاحسان عباس.د)9(
  .239:ص
  .242:املرجع نفسه،ص)10(
  .244-243:نفسه،ص)   11(
الصورة الشعریة عند ٔ�يب القامس :مدحت سعد دمحم اجلبار)12(

 د،ط، الشايب،ا�ار العربیة �لك�اب واملؤسسة الوطنیة �لك�اب،
  .من املقدمة م،1984

الصورة الشعریة عند ٔ�يب القامس : مدحت سعد دمحم اجلبار)13(
  .36-35:الشايب،ص

  .50-49:املرجع نفسه،ص)14(
  .60:نفسه،ص)  15(
  .68- 67:نفسه،ص)  16(
  .141-140:نفسه،ص)  17(
  .163:نفسه،ص)  18(
  .165:نفسه،ص)  19(
  .201:نفسه،ص)  20(
  .210:نفسه،ص)  21(
  .217:نفسه،ص)  22(
 ا�ار العربیة �لك�اب، الشايب و�ربان،:�لیفة دمحم التل�يس)23(
  .34:ص م،1984  ،05:ط
  .43-42:الشايب و�ربان،ص: �لیفة دمحم التل�يس)24(
  .42-41:املرجع نفسه،ص)25(
  .54-53- 52:نفسه،ص)   26(
  .59- 58:نفسه،ص)  27(
  .169:نفسه،ص)  28(
  .174-173:نفسه،ص)  29(
ا�ار التو�س�یة  �یف نعترب الشايب جمددًا، :الطاهر اهلاميم)30(

  .10:م،ص 1983ال�رشة الثانیة،  �ل�رش،
  .21-20-19:ص �یف نعترب الشايب جمددًا،  :الطاهر اهلاميم)31(
  .63:املرجع نفسه،ص)32(
  .69- 68:نفسه،ص)  33(
  .147-146:نفسه،ص)  34(
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   :امللخص

�ىل �ظمها ٔ�ن یلتقط ٔ�رسار الت�دد و�نف�اح مبا خيدم تعترب القصیدة العربیة املعارصة اليت �س�مثر الف�ون مكس�با ٕابداعیا، فاكن   
أ�غراض أ�یدیولوج�ة والف�یة، وهو ما �سعى لتقدميه يف هذه الورقة البحثیة من �الل تقدمي قراءة لبعض املقاطع الشعریة حملمود 

ل رصد ا��لیات املصاح�ة لهاته التعالقات، مفا درو�ش، حماولني تبني التعالقات احلاص� ما بني الشعر الغنايئ والشعر امللحمي، كام س�ن�او 
  .مدى امللحمة �لشعر الغنايئ

 .امللحمة، الغنائیة، أ�رض، الواقع، املتخیل :اللكامت املف�اح�ة
 

Abstract : 
The contemporary Arabic poem, which invests the arts, is a creative asset. And epic poetry, as 
we will try to monitor the mechanisms associated with these relations, the extent of the epic 
for lyric poetry 
key words: Epic, lyrical, earth, reality, imagined. 

  
  مقدمة

�روم هذه القراءة البحثیة ماكشفة ٕا�دى ٔ��رز القضا� 
عهدها الشاعر العريب املعارص يف خطابه الف�یة امجلالیة اليت 

الشعري، ويه قضیة تلونه ما بني الغنايئ وامللحمي �اصة عند 
محمود درو�ش ا�ي لطاملا اكن یتطلع ٕاىل التارخي لريى ف�ه احلارض، 
لهذا س�نقف وقفة متحیصیة م��ٔنیة حماولني رصد مالمح ال�شك�ل 

یات الف�یة اليت الفين وٕا�راز خصائصه وجاملیاته والكشف عن ا��ل 
�ر�كز �لهيا الشاعر يف م�جزه الشعري، وهو ما قاد� ٕاىل 
اس�ت�الء بعض املقاطع الشعریة املنتقاة اليت سامهت �شلك ٔ�و 

  .ب�ٓخر يف رمس التجربة الشعریة
اس�تطاع درو�ش ٔ�ن جيعل املاكن ٔ�داة طیعة یتكشف من 

صدد �اللها تدا�ل أ�ديب �لتارخيي، ٕاىل �د خيیل ٕالینا ٔ�ننا ب

مطالعة التارخي ال أ�دب �رب لغة طاحفة جبامل الرت�یب والصیا�ة، 
فمل یعد املاكن ٕاطارا جغراف�ا �ل�س�بة �، وهو ما ٔ�شار ٕالیه ح�یب 

ٕان املاكن ل�س هو ذ� املعطى اخلار� احملاید :" مو�يس قائال 
ا�ي تعتربه دون ٕان �به به، وٕامنا املاكن ح�اة ال حيده الطول 

قط، وٕامنا �اصیة �ش��ل رسا وتغطیة من �ح�ة والعرض ف
بل یفرتض به ٔ�ن �كون  1" ومغالطة واندما�ا من �ح�ة ٔ�خرى

ٔ�یضا لسان �ال القوم�ة والهویة العربیة اليت ت�رش مبكو�هتا 
وطرواهتا يف توج�ه البىن التارخيیة و�ج�عیة مبا خيدم الفرد 

  .العريب
 :شعر العريب املعارصاس�تحضار أ�ج�اس وتدا�لها يف ال  - 1

یتفا�ل الشاعر بفكره وو�دانه وعواطفه مع مك�س�باته   
�لیات  ومع ما یقرٔ� ویطالع، یظل یتفا�ل مع نصوص ٔ�خرى وفق �
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وتق�یات تضطره ٕال�ادة كتابة نصوص سابقة يف نص مركزي یت�ذ 
معلیة اس��دال من نصوص ٔ�خرى " هویة �دیدة، ٕاذ ميثل النص 

النص تتقاطع ٔ�قوال �دیدة م�ٔخوذة ٔ�ي معلیة تناص، ففي فضاء 
من نصوص ٔ�خرى، مما جيعل بعضها یقوم بتحیید البعض ا�ٓخر 
ونقضه و�رتبط هبذا املفهوم عندها فكرة النص �عتباره و�دة 
ٔ�یدولوج�ة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ٕا�دى مش�ت الس�ميیولوج�ا �ٓنذاك 
تصبح طرح التقس�مي البالغي القدمي لٔ�ج�اس أ�دبیة لت�ل حم� 

ت حتدید ٔ�مناط النصوص ا�تلفة �لتعرف �ىل خصوصیة معلیا
وال  2" النظام ا�ي هيمين �لهيا يف س�یاقها الثقايف ا�ي ت�متي ٕالیه 

شك ٔ�ن مسار التلقي  والت�ٔویل �ى املتلقي س�یعمتد �ىل �سط 
خ�وط التصو�ر الفين امجلايل ٔ�ثناء تلق�ه النص ا�ي ی�ٔ�ذ 

الك وا�س�ام متن�ه ٔ�فقا �شخیصه وی�سج رمزیته يف �القة �ش
  .ابداعیا وجاملیا �اصا

ت��ح اخلاصیة الرمزیة �لخطاب الشعري الفلسطیين   
ٕاماكنیة ٕاخصاب لغته بدالالت �س�تعرض رؤیة اس�رشاف�ة يف 
جتلهيا التارخيي وفق �ز�ة قوم�ة حتقق لها حضورا س�یاس�یا و�رخيیا 

تقرتب من مسافة العشق يف �دیث الشعر "معل حفني 
یين املقاوم عن فلسطني، تتعرف م�ارشة �ىل صورة �بضة الفلسط 

من صور احلب اليت ال ت��عد عن الك�ابة ��م والعرق والقلب، 
وطبیعي ٔ�ن �كون أ�رض يف شعر فلسطني املقاوم ٔ�كرث �لیا� من 
ٔ�ي موضو�ة ميكن ٔ�ن حترض �ىل البال، ذ� ٔ�ن الشخصیة 

معىن ومالمح وام�داد  الفلسطی��ة املقاومة، ال ميكن ٔ�ن ت��عد عن
أ�مر ا�ي حيمت يف  3" أ�رض يف لك جزء من التكو�ن إال�ساين

  .دود �ش�تغال �لهيا تدا�ال م�طق�ا بني الف�ون وأ�ج�اس أ�دبیة
ٔ�حضت اللكمة الوا�دة  يف القصیدة املعارصة حتمل  

دالالت خمتلفة  ومس�تو�ت م�عددة ومعاين م�ضاربة تتفق دا�ل 
مك�فة، تتجسد �عمل فّين، یتطلب قارئا م�قفا حلظة شعوریة 

واعیا برضوب التعبري الشعري ممّا �سهّل �لیه الغوص يف �امل  من 
الرموز املعقدة اليت ختلق فضاء مغلقا، فلو �د� ٕاىل هذه الظاهرة 

�لتحوالت اليت ٔ��د�هتا الثورة الصناعیة ،اليت « لو�د�ها �رتبط 
 ،ظومة القميیة وأ�بعاد إال�سانیةهی�ٔت إال�سان وحسبت م�ه املن

�� �سهم   يف العملیة التمنویة ؤ�صبح رمقا من أ�رقام، وحبمك ٔ�ن  و�
العملیة إالبداعیة يه انعاكس للك هذه التحوالت،فقد �ربت عهنا 

واملرسح�ة والس�� والف�ون ال�شك�لیة �لك ٔ�لواهنا كام اكن  الروایة
غت لغته وصوره �لشعر تفا�الته مع هذه الظاهرة،فاصطب

اليت �ريت القصیدة العربیة  4» ومضام�نه �لك هذه إالشعا�ات
يف بناهئا وموس�یقاها ومضام�هنا ،ؤ��حت الفرصة �لشاعر 
الك�شاف النفس بتلمس ا�ٓخر واس�تخراج ٔ�معق ما فهيا من 

  .مشاعر وطمو�ات ضائعة و�ٓمال  �ائبة 

الشعر شار�ت املعامل التارخيیة الشاعر لت�د لها فضاء يف 
الفلسطیين املعارص م�لام شار�ت أ�رض واحتدت مع مك�و�ته 
النفس�یة وهویته الوطنیة، حىت صارت القصیدة م�دا� تلتقي ف�ه 
وتتفا�ل خمتلف الف�ون وأ�ج�اس ماحنة املتلقي خطا�ت رامزة ، 
وهذا ما نلم�ه من �الل أ�عامل إالبداعیة الشعریة حملمود 

خيرتق ٔ�ج�اسا ٔ�خرى لتصبح جزءا من  درو�ش اليت م�لت انف�ا�ا
�لیات كتابته، فمثة تواصل معیق ب��ه وبني  املرسح�ة " �س�ی�ه و�

 5" وامللحمة والروایة وأ�سطورة واحلاكیة واخلرب والقصة والنك�ة
فال �ك�ب الشاعر من العدم، ح�ث ختتلف مصادر قراءاته 
 ومصادر تفا�� وت�ٔ�ره بنصوص ٔ�خرى �كون يه أ�خرى م�ش�بعة

  .املصادر واملناهل
 :تعالقات ما بني الشعر الغنايئ وامللحمي - 2

و�ىل ٕا�ر العالقة احلاص� ما بني الشعر وأ�ج�اس   
أ�خرى، تق�يض الرضورة ا�متیزي بني ��يس الشعر و امللحمة، 

الصیا�ة املوزونة «وٕا�رازا ٔ�مه عنارصها، فٕاذا اكن الشعر هو ت� 
اللكامت والصور وتعمتد �ىل  والتعبري املوس�یقي �لفكرة �س�ت�دام

اخلیال واحلس دامئا مع مصاح�ة عقلیة، هدفها تنظمي اخلیال 
مؤلف شعري روايئ �رسد ٔ��دا� «فٕان امللحمة  6» وإالحساس

هامة يف �رخي امجلا�ة ویتعرض لسري ٔ�بطالها وحروهبم وغزواهتم، 
وذ� هبدف تقدمي املتعة والتعلمي �لمتلقي يف �ٓن وا�د و�شرتك 

رسح امللحمي مع امللحمة يف بعض اجلوانب، رمبا اكن ٔ�مهها هو امل 
امجلع بني التعلمي والتوعیة واملتعة من �الل ٕاح�اء املايض وٕا�ادة 

لتتدا�ل          7»اك�شافه و��اكء �ىل الرسد ٔ�و الروایة يف هذا 
يف ا�هنایة مج� من أ�ج�اس أ�دبیة املمتث� يف الشعر والروایة 

لرسد حىت تتحقق ا�راما بفعل ٕایصال املتعة والتعلمي واملرسح وا
  .�لمتلقي ا�ي �رس الر�بة اليت تعّود �لهيا يف القصیدة الغنائیة

مبا ٔ�ن امللحمة تقود ٕاىل رسد حوادث التارخي فٕان ذ� �ربطها 
�لرتاث ا�ي ميتح م�ه الشاعر العريب املعارص ینابیعه الرثیة يف 
قصائده ٔ�و مرسح�اته الشعریة، ولكن اليشء أ�مه هو س�ب 

احلفاظ �ىل الهویة العربیة، « عودته ٕالیه، وٕاىل ظواهره واملمتثل يف
مل �كن فقط لٕالحساس املفقود �لقوم�ة،  ومن البدهي�ي ٔ�ن العودة

وٕامنا البحث عن تق�یات ف�یة من ش�ٔهنا ٔ�ن تقوم بدور الرتاسل 
الفين مع امجلهور، وهو ما یت�ٔكد ٔ�كرث �ىل مس�توى ٕابداعیات هذا 

ٔ�و ) �رس إالهيام(وهو ما بدٔ� يف شلك ) الس�بعی��ات(العقد 
» الرب�ش��ة  وما ٕاىل ذ� من مس�تو�ت التق�یة) ا�لعبة املرسح�ة(
اليت معلت �ىل ا�عوة ٕاىل الت�دید يف مس�تو�ت القصیدة  8

العربیة املعارصة ش� ومضمو�، ف�ٔما من �ح�ة الشلك ف�متثل يف 
مج� التق�یات اليت اس�تقاها الشاعر من �رخيت ؤ�ما من �ح�ة 
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املضمون فمتثل مج� املواضیع املطرو�ة واملتعلقة �ٕال�سان العريب 
  .ن العامل ا�ي س�مئ الع�ش ف�ه ورغب يف تغیريهوموقفه م

ٕاذا ما �اولنا ت��ع مسار الشعر امللحمي ومج� الظروف        
اليت ٔ�و�دته يف إالنتاج العريب املعارص،فٕان ذ� س�یقود� ٕاىل 

ا�ي اس�تغل السامت   Bertolt Brecht" �رتو� �رخيت"جتربة 
اجلوهریة لالجتاهات اليت ٔ�رصت �ىل نبذ �سجیل الواقع كام هو، 

املعاجلة « لی�ني دور والدة الشعر امللحمي ا�ي �ريم    ٕاىل 
املوضوعیة لقضیة فكریة بواسطة تق�یات مرسح�ة، تدمع س�یطرة 
املتلقي �ىل عواطفه ومتنع اندما�ه �نفعايل �لعرض املرس� 

�لتفكري الواعي العقالين  مع عنارص العرض ؤ�طروح�ه وتدفعه 
�ىل طول ام�داد ٔ�جزاء   9»الفكریة، حىت در�ة الت�ين لها 

املرسح�ة الشعریة وقوا�دها اليت تعاجل املوضوع معاجلة م�حمكة 
  .  هتدف ٕاىل التوج�ه الناجت ٔ�هداف حضاریة 

ریب ربط �رخيت جتربته الشعریة املرسح�ة مبصطلح التغ       
مكصطلح �د�ر �اله�م نظرا ملا حيم� من مفهوم یو� بغربة 
إال�سان العريب وضعفه يف موا�ته �لقوى واجلهبات اليت فرضت 
�لیه الع�ش مبنظور اضطهادي اكحب لقدراته الف�یة و�اراته العملیة، 
یعمل دامئا �ىل ٕالغاء خشصیته ٕاك�سان و�عامل وكف�ان  اليشء 

التغریب امللحمي ا�ي یعید �عتبار لهذا  ا�ي تغري �ذر� يف
إال�سان ٔ�و �ٔ�حرى �لمتلقي ٔ�و املشاهد يف العمل املرس� مما 
جيع� �شارك أ�دوار بطریقة �اصة جتع� یدرك، یتعمل، ویثور مث 
یترصف بغیة التغیري، وهو نفس الهدف ا�ي تب�ّ�ه املرسح�ة 

ة حتریض امجلاهري الشعریة دا�ل القصیدة العربیة املعارصة بغی
�لتغیري امل�شود ا�ي حيقق نو�ا من التاكفؤ والعدا� �ج�عیة 

 .دا�ل ا�متع العريب
�س�ت�لص مما س�بق ٔ�ن الرسد �رتبط �لتارخي، ش�ٔن ارتباطه        

�لشعر، و�لنص املرس�، فالقصیدة وٕان بدت مس�تق� 
�دث، أ�بیات، ٕاال ٔ�ن ا�ي دفع �ظمها ٕاىل ٕا�شادها قصة و 

�رتبط بوقائع �رخيیة ٔ�و حضاریة راهنة، لتتدا�ل يف ا�هنایة أ�زم�ة 
الرسدیة، اليت یلتقي فهيا املايض واحلارض، يف ب��ة ح�ة تدفع، 
امللتقي ٕاىل املشاركة، يف حواد�ا، ٔ�و حتدث � صدمة حتفزه �ىل 
اخ�یار املواقف، وال تعوده التلقي املبارش السليب ا�ي ی��ظر 

  .10فر�ة ٔ�و حزینة  حتدث ٔ��ًرا اجيابیا ٔ�و سلبیاهنا�ت م
ذاق محمود درو�ش مرارة الغربة دا�ل وطنه فلسطني        

و�ار�ه،هذه أ��رية اليت طغت �ىل معظم نتا�ه الشعري،ا�ي 
حياول يف لك مرة ٔ�ن یغين ف�ه ٔ��اين خترج من قلب جرحي حيرتق 

الشعب  مبرارات النفي،و�متثل صور العذاب امللحق ب�ٔبناء
�لیات  الفلسطیين،فاكن لزاما �ىل شاعر� ٔ�ن یعمتد تق�یات و�

یت�ایل بواسطهتا وبطریقة ذ�یة ٕابال�ا لنداء الظمل واحلرمان للك 
  .ٕا�سان عريب

ه وهو هبذه النربة الشعریة احلزینة �ك�ب درو�ش قصائد       
�ىل �اتقه،ومن ذ� ميكن لنا ٔ�ن  حيمل مه القضیة الفلسطی��ة

يف املر�� أ�وىل « : ه النضايل �رب مرا�ل،ويه اك�ٓيتنقسم شعر 
اكن الشاعر ممتثال شعر �ريه من الشعراء الك�ار،صدر دیوانه 

م،و �متثل املر�� الثانیة بدیوان 1960"عصافري بال ٔ�ج��ة"
م،وفهيا یظهر �لعیان ا�ساع خمزون درو�ش 1964"ٔ�وراق الزیتون"

،ؤ�قل م�ارشة وابتعد ف�ه یبدو ٔ�كرث رقة...من املقروءات الشعریة
واملر�� الثالثة ...الشاعر عن اخلطابة والصوت الصاخب املرتفع 

،وفهيا ٔ�خرج درو�ش ٕاىل النور 1970ٕاىل  1966متتد من �ام 
ٔ�ربعة دواو�ن يه �اشق من فلسطني،�ٓخر ا�لیل ،العصافري متوت 

 وتعد املر�� الرابعة يه ا�ٔكرث...يف اجللیل،ح�ی�يت �هنض من نو�ا
غىن ومتزيا عن املرا�ل أ�خرى،وميثل هذه املر�� دیوانه ٔ�ح�ك 

،ت� صورهتا،وهذا انت�ار 07ٔ�و ال ٔ�ح�ك،حماو� رمق 
العاشق،واملر�� اخلامسة يه مر�� الغنائیة امللحمیة اليت ابتدٔ�ت 
بدیوان ٔ�عراس ،وام�دت حىت دیوان ملاذا �ر�ت احلصان 

ويف ...يه ٔ�غنیة...حر،ٔ�غنیةوح�دا،وختللها دیوا� حصار ملداحئ الب
هذه املر�� نالحظ يف شعر درو�ش ا�لجوء ٕاىل القصائد الطوی� 
ذات البناء الشعري املرس�،واملر�� السادسة ميثلها دیوانه ملاذا 

لتكمتل �ىل ٕا�ر ذ� جتربته الشعریة  11» �ر�ت احلصان وح�دا

یة ذات الصبغة امل�ٔساویة احلزینة ،اليت عكست تو�اته النظر 
  .والفكریة

البد ؤ�ن املر�� اخلامسة يه ٔ�مه مر��،ذ� ٔ�هنا مجعت       
الغنائیة وا�اتیة وامللحمیة معا،و�ىل هذا أ�ساس ميك�نا ٔ�ن نفرق 

مهنام شعر « ��يس الشعر املرس� واملرسح الشعري، فأ�ول 
غنايئ اس�ت�دمت يف بن��ه الكربى عنارص درام�ة اكحلدث واحلوار 

والق�اع حسب ما تق�ضیه طبیعة لك نص �ىل والشخصیات 
یعين به النص  واملرسح الشعري...هو النص املك�وب شعرا...�دة

املك�وب شعرا، وهو قابل �لمتثیل، ٔ�ن البناء ا�رايم ف�ه، هيمين 
لتكمتل عندئذ   12»�ىل العنارص الغنائیة، و�سّريها ملصل�ة ا�متثیل

ون من لك الوسائط الف�یة التجربة امللحمیة و ا�رام�ة اليت تتك
والف�ون التعبريیة املسا�دة، ولك أ��ساق اخلارج�ة وا�ا�لیة 
وصوال ٕاىل املتلقي ا�ي �شارك يف احلوادث مشاركة اجيابیة فعّا� 

  . حيفّز فهيا �ىل التعبري �جيايب يف ا�متع
ال ميك�نا اجلزم ٔ�ن مر�� امللحمیة �ى محمود درو�ش تق�رص       
ملاذا �ر�ت احلصان "،بلو�ا ٕاىل دیوانه " ٔ�عراس"يف دیوانه فقط 
ملاذا  -،ذ� ٔ�نه �رد قراءتنا لعناو�ن قصائد هذا ا�یوان"وح�دا

س�تظهر امللحمیة �لیة،فعىل س��ل ا��ر  - �ر�ت احلصان وح�دا
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عود اسامعیل،�رب الغراب،اكلنون  يف سورة الرمحن،مرصع «جند 
محلداين،شهادة من �رتولت �رخيت العنقاء،من روم�ات ٔ�يب فراس ا

،يه » ٔ�مام حممكة عسكریة،�الف �ري لغوي مع امرئ الق�س
مجمو�ات شعریة ارتبطت �لرتاث ا�ي لعب دورا �رزا يف ٕایقاظ 

ال «الوعي القويم �ى امجلاهري العربیة،فالعودة ٕاىل التارخي والرتاث 
زمية،وعن تنفصل عن البحث عن ا�ات العربیة اليت مزقها واقع اله
یلزم  13»س�بل تغري ذ� الواقع،واس�رشاف �ٓفاق مس�تق�ل مغا�ر

الشعر امللحمي برضورة اح�الل ماكنه،بعیدا عن إالح�اط 
  .و�س�سالم والهزمية

تصا�دت ف�ه �دة امل�ٔساة والرتاج�د� يف قصائد درو�ش اليت 
عكست موا�ة مضینة ؤ�خرى �لنیة لبث امحلاسة فقد �ت 

 تضح لغة سطحیة غنائیة بل لفن املرس� ملواحضا ٔ�ّن لغة ا
ٕاىل لغة ال بّد لها من ٕا�ادة بناء وٕا�ادة �لق �لعامل وا�متع،   حتولت

وفق ٔ�سالیب درام�ة �لقت تو�ّرا ورصا�ا �ىل مس�توى الفكر 
والرؤیة، ٔ�حضت رحام خلصب �دید، كام معدت ٕاىل اس�تلهام 
الرتاث �وس�ی� ف�یة، حىت ال �سقط يف املبارشة والسطحیة ٔ�و 

  .تذهب جباملیة إالبداع و رو�ه
  :الرتاث يف شعر محمود درو�ش حضور - 3

ختتلف املصادر الرتاثیة اليت جل�ٔ ٕا�هيا محمود درو�ش،ا�ي رمز من 
 -حىت مسي �شاعر املقاومة -�الل ٔ�بطالها ٕاىل القضیة الفلسطی��ة

هنا �مكن اخلطورة يف القصیدة املعارصة اليت ال یعمد فهيا درو�ش 
ذ� لنا ٔ�ن خنتار ٔ�ن �رسد �رخيا �ري م�المح مع بن�هتا،و�ىل ٕا�ر 

من بني الشخصیات الرتاثیة ا�ی��ة خشصیة ٕاسامعیل �لیه السالم 
تعبريا عن �ا� إال�سان الفلسطیين املغرتب دا�ل و�ارج 

وطنه،وهو ما یدل عن مفهوم التضحیة والفداء ا�ي یظهر يف 
) فضاء هابیل( حتت ا�مو�ة املسامة " عود ٕاسامعیل"قصیدته 

  :�ىل �د قول الشاعر
 لك يشء سوف یبدٔ� من �دید

  هو صاحب العود القدمي ، و�ار�
...    

  يف زي جمنون یغين، اكنت احلرب ا�هتت
  ورماد قری��ا اخ�فى �س�ابة سوداء مل

  یو� �لهيا طا�ر الف�نیق بعد،كام
  توقعنا، ومل ت�شف دماء ا�لیل يف

  مقصان مو��
...  

  لك يشء سوف یبدٔ� من �دید
  فضاء عن الزمان�بق�ة الصحراء،ینحرس ال

  مسافة �كفي لتنفجر القصیدة،اكن ٕاسامعیل

  � غریب،:هيبط بی��ا لیال،وی�شد
  ٔ�� الغریب،ؤ�نت مين � غریب؟ فلرت�ل
  الصحراء يف اللكامت،و اللكامت هتمل قوة

  �14ملفقود واذحبين ...�د � عود:أ�ش�یاء 
�منو احلدث تدرجيیا دا�ل املقطع الشعري،�ىل الرمغ من      

لك يشء ( ٔ�سلوب الفالش �ك ا�ي اعمتده    يف اجلزء أ�ول
، رامزا من �ال� النطالقة �دیدة وح�اة )سوف یبدٔ� من �دید

سعیدة،مث یدور الشاعر دورته لیعود ٕاىل ح�ثیات القصة اليت 
،ذ� ٔ�نه لن )الف�نیق( تتدا�ل معها �دة خشصیات �راثیة ٔ�خرى

رصاع ب�هنا،لتضمن �كون احلدث ٕاال حبضور خشصیات تضمن ال
  .وفقا �� أ�داء امللحمي املرجو مهنا

یعد ا��كور ٔ�كرث �روزا يف القصیدة، فقد ٔ�شار ٕاىل وجوده       
يف الصحراء �شساعهتا، والعود مب�لسه الطريب، والقریة ب��ا�هتا 

) ا�م(ومعاملها،وهو ما �ش�به ا��كور املرس� القامئ �ىل امحلرة 
صل يف ا�هنایة ٕاىل ٔ�سلوب القص ا�ي یلعب ،لن)ا�لیل(والسواد 

دورا �رزا يف هذه املقطو�ة الشعریة،وفقا ٔ�فعال الرسد،اليت اكن 
الشاعر �ىل �مل بت�ٔثري هذه اللكامت �ىل املتلقي، اليت تصور واقعه 

ینحرس، لتنفجر، هتمل، اذحبين، ا�هتت، اخ�فى، (املؤمل املع�ش 
  ...).ت�شف

ٔ�و جزئیات من التارخي  یبدو ٔ�ن درو�ش ی�ٔ�ذ نتفا  
لیطعم هبا نصوصه تقمصا ٔ�و ت�ٔ�یدا ٔ�و معارضة ف�تغلغل يف �امله 
التخییيل لتصبح جزءا ال یتجزٔ� من قصیدته، خيلق �القة ان�ء 

ٔ�ن یعید لٔ�صوات املاضیة فا�لیهتا وعنفواهنا "�لوطن، فهو حياول 
الفعال يف ملحمیة غنائیة تف�ح �ىل ٔ�جواء ٔ�كرث ر�ابة ورؤ� 

الصوت الضائع " وهو ما نلف�ه يف مقطع من قصیدة  15" تطوریة
  :قائال

  نعرف القصة من ٔ�ولها 
  وصالح ا��ن يف سوق الشعارات

  و�ا�
  ی��ع يف النادي املسايئ 

  :خبل�ال امرٔ�ة
  �16شقى؟ ...وا�ي یعرف

�الم الشعب    �سعى درو�ش لرصد ٔ�ش�تات من معا�ة و�
الفلسطیين ملصاهبم العظمي ا�ي �ل بفلسطني ل�شلك قصائده 
مالمح ميزتج فهيا ا�مع والی�ٔس وأ�مل يف حتر�رها �ىل ید قادة 

ا�ي �زل "عظامء حفظ التارخي ٔ�سامءمه �صالح ا��ن أ�یويب 
م 1187/ ه583القدس يف اخلامس عرش من شهر رجب س�نة 

وطاف حول ٔ�سوار القدس مخسة ٔ��م وهو یتفحص أ�سوار 
یت�ني ٔ�ضعفها، ؤ�صلحها �لهجوم، ورٔ�ى ٔ�ن هيامجها  من �ب 



 لىمهدان لي/ د                                                    قراءة يف تواشجية الغنائي وامللحمي.تنويعات التشكيل الفين يف خطاب حممود درويش 

96                                                          ة تدرا        04ا   د 04ا01 ا/ ول  /دن ام2019 

 ا ة اا دوا ت اراا .اا  

 

فقد  17" العود، واس�متر احلصار ٕاىل السابع والعرش�ن من رجب
انطلقت القصیدة �ام� رفضها وغضهبا معو� �ىل ٔ�بطال رفعوا 

�سان��ه، ف�لفي صورهتا ٔ�و را�ت �نتصار بعدما جترد العدو من إ 
صورة القدس بتارخيها ا�ید ونضالها املر�ر مع دم خيضب یدهيا 

  .وشعار �رد �ىل لساهنا ؤ�م�یة ت��ظر حتق�قها
القضیة الفلسطی��ة « �س�ت�لص من لك ما س�بق ٔ�ن

بلورت أ�فاكر الثوریة �ى شعراء املقاومة،ف�ٔدر�وا واقع القضیة 
مالحمها،وصوروا ت�ٔثريها            ومصريها،�ا فقد ت��وا فصول

يف إال�سان،فالفلسطیين مؤمن بعدا� قضیته،فقد جسد القضیة 
الفلسطی��ة وصور ت�ٔثريها ف�ه    من النوا� النفس�یة و�ج�عیة 

�ا ارتبط ٔ�دب شعراء املقاومة �لواقع النضايل،وهو ...و�ق�صادیة
» ظمية �ري احملدودةواقع ا�سم �لتضحیات اجلس�مية، والعطاءات الع 

  .ش�ٔن عطاء شاعر� العظمي محمود درو�ش 18
و�لیه فقد مكّ�ت جتارب الشعراء املعارص�ن ا�لجوء ٕاىل ثقافة 
�ّددت أ�صوات دا�ل القصیدة الوا�دة، دون ٔ�ن ختفي صوت 
الشاعر، فوردت حاك�هتا �عنرص بنايئ فّعال تت�اوب �سهو� مع 

ف�حّول احلارض ٕاىل مسح «  خمتلف العنارص البنائیة امللحمیة
�لتجریب وتعرضت مجیع عنارص القضیة ٕاىل تغیري، وتفّجر ٕایقاع 
القصیدة الشعریة غربة و�ساؤًال وحمامكة ��ات والواقع، ؤ�صبح 
�شلك �ام ٕایقا�ًا م�ٔساوً� یرتدد بني الرصامة احلزینة عند ٔ�دون�س 

الغاضب عند واحلیدري و�ربا ٕا�راهمي �ربا ومحمّد املاغوط واملمترد 
البیايت والس�یاب والف�توري والت�ّدي الرافض عند �لیل �اوي، 

 19»ٔ�مل دنقل والثورة املنتفضة عند مسیح القامس ومحمود درو�ش
اليت معلت �ىل ختّطي الواقع �لرفض والغربة واملوت الفردي، 
تطلّعًا ٕاىل بدیل �ٓخر، ٕاىل �امل �ٓخر، �مكن يف احلاك�ت الرتاثیة 

ب القصيص  يف القصیدة اليت �راعي مجیع العنارص لیربز اخلطا
ا�رام�ة من السارد، والبطل ا�منوذ� واحلوار ا�ا�يل واخلار� 

  .والوصف و�ريها
ٕاذا ما مجعت املر�� اخلامسة من مرا�ل محمود درو�ش الشعریة 

ة ما بني الغنائیة وامللحمیة، لكن ش�تان ما بني القصیدة الغنائی
يف مضموهنا بناء حاكئیا ورسد�،  اليت تعمتد والقصیدة امللحمیة،

كثريا ما یقوم �ىل الرصاع ما بني خشصیات مس�تو�اة من الرتاث 
العریق تب�ت مواقف معارصة ��رة، وهو ما ٔ��دث ام�دادا بني 
املايض واحلارض من م�دٔ� ٔ�نه من ال مي� ماض، فال �ارض وال 

تّدعي «مس�تق�ل �،وهو ما خيتلف لكّیا عن القصیدة الغنائیة اليت 
ٔ�ن یصّور الشاعر نفسه، ؤ�ن �س�متّد شعره من ح�اته ال من 

احلب والطبیعة ميزت�ان ...هيّمت �لتجربة العاطف�ة الصادقة...ذا�رته
بو�دان الشاعر امزتا�ًا، �اكد یت�د ف�ه الوجود اخلار� 

ا�ي یلزمه معجام روما�س�یا �اصا بطبیعة  20»�لو�دان ا�ا�يل 

لصة، اليت تعمتد تق�یات خمتلفة من �راسل التجربة ا�اتیة اخلا
  . �لحواس، ٕاىل �شخیص وجتس�مي و�ريها

  :�امتة
�دد محمود درو�ش م�ظومة من أ��ساق أ�دبیة املتنو�ة يف ٕانتا�ا 
ا�اليل املعرب عن خمبوءات املاكن وارتباطه �ٔ�� تعبريا عن احلمل 

خيیة تيضء وذ�ر�ت الطفو� وأ�مل والر�اء مس�تعینا بلحظات �ر 
ما حتم� فلسطني والقدس من قمي ٕا�سانیة تنف�ح �ىل قضا� 

  .إال�سان الفلسطیين
تتطلب القصیدة امللحمیة من �ظمها وعیا �اصا یفرق بني 
خصوصیة التعبري �للكمة وبني املصادر الرتاثیة والتارخيیة أ�مر 
 ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن یقلص الهوة بني الشعر الغنايئ وامللحمي، وهذا

  .ما ملس�ناه يف بعض املقاطع ٔ�و حىت يف عناو�ن القصائد 
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   :امللخص
تعد ا�لغة وس�ی� �لتواصل والتفامه ،ويه يف الوقت نفسه و�اء �لفكر ا�ي من �ال� ت�شلك خصوصیة ا�متع ا�لساين الوا�د ف��دد   

ع،وخطاب الهویة هو فالهویة يه تعبري رمزي �لمجمت.هویته اليت جتّسد وصال أ�ج�ال و�رابطها ومتزيها عن ا�متعات وأ�قوام أ�خرى
وبذ� اكنت الهویة ذ� الوجود السا�ن وخطاب الهویة هو حتریك .�شك�ل لت� الرمزیة املو�ة حنو ا�ٓخر لت�ٔ�ید ا�ات،وحتق�ق وجوده

 .�� الوجود من �الل ا�لغة احلام� واحلام�ة ��ا�رة الرتاثیة واحلضاریة �لمجمتع
داة جحاج�ة فعا� يف ا�راز الفكر من �الل حتق�ق ��س�ام بني املايض واحلارض ولهذا، فٕان خطاب الهویة �س�تدعي ا�لغة �ٔ 

 .واملس�تق�ل،ٔ�نه مر�ٓة تعكس العالقة بني ا�ات و ا�ٓخر و�كشف جحم الرصاع و ال�يه ب�هنام
اىل توظیف احل�ة ا�لغویة يف خطاب الهویة الراهن ،وذ� ملا �شهده من تغریب �لسان العريب وا�سال�ه عن  قا��سعى يف هذه امل.....

مامدى مسامهة ا�لغة يف �شك�ل خطاب الهویة العريب املعارص؟ و�یف جتلت :وقد محلنا مه إال�ابة عن هذه إالشاكلیة. ذاته وذا�رته 
   .ٔ�ن حتقق وجودها يف الواقع الراهن؟جحاج�ة ا�لغة يف خطاب الهویة؟وهل اس�تطاعت 

  . ا�لغة؛ خطاب الهویة؛احل�اج؛الهویة :اللكامت املف�اح�ة
 

Abstract : 
       Language is a means of communication and understanding, and is at the same time a 
vessel of thought through which the specificity of a single linguistic society is shaped by the 
identity that embodies the hall of the generations, its interdependence and its distinctiveness 
from other societies and communities. Identity is a symbolic expression of society, and the 
identity letter is shaping that symbolism Directed towards the other to assert self, and to 
achieve his existence. Thus, the identity of that static existence and the letter of identity is to 
animate that presence through the language that is pregnant and protects the cultural and 
civilizational memory of the society. 
     Therefore, the discourse of identity calls for language as an effective pilgrimage tool to 
bring out thought through harmony between past, present and future, because it reflects the 
relationship between the self and the other and reveals the extent of conflict and the 
distinction between them. 
      In this article we seek to use the linguistic argument in the discourse of the current 
identity, because of what we are witnessing from the alienation of the Arab Sun and its 
dissolution of itself and its memory. We have carried the answer to this problem: What is the 
contribution of the language in shaping the discourse of contemporary Arab identity? And 
how did the language of the language manifest itself in the identity discourse, and was it 
able to achieve its existence in the current reality? 
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  مقدمة
خطاب �اص ��فاع  ٔ�ثناء �س�تعامر الفر�يس �لجزا�ر �ش�ٔ       

مس�مترا اىل یوم�ا هذا، �ري عن الهویة ا�لغویة،ومازال هذا اخلطاب 

ٔ�نه قد ٔ��ذ ش� خمتلفا ،حماوال ا�متزي واخلصوصیة ،ؤ�ن ا�لغة 
 "حتمل بعدا جحاج�ا يف مجیع مس�تو�هتا"متثل ٔ��د متثالته ،كام ٔ�هنا 

،�ٕالضافة اىل ٔ�هنا احلام� واحلام�ة ��ا�رة الرتاثیة واحلضاریة )1(
ة ا�لغة ٔ�و جحاج�ة �لمجمتع ،ولهذا خفطاب الهویة ا��ٔ �ىل سلط

ا�لغة لتكون وس�ی� لٕالق�اع والت�ٔثري وحتریك مشاعر ��زتاز 
  .و�ن�ء

  :مفهوم احل�اج1 - �ٔ  
يف احلرص القامويس �لفظ احل�اج،یف�د الكفوي يف        

،مادة ) اللكیات معجم يف املصطل�ات والفروق ا�لغویة(كتابه
ًة ):"جحّ ( ه ِح�ا�ا وُم�ا�� حىت جحجته؛ٔ�ي �لبته حفاْجُ�ه ��َ�ا��

واح�ّج .َس��ُهُ :الطریق،وحمّ�ة الطریق:واحملّ�ة.�حلَُجج اليت ٔ�دلیت هبا
وكذ� حمّ�ُة الطریق يه املقِصُد .اّختذه ُح�ة:�ليشء

ـُّ�ة .واملَسَ�ُ  ،والظاهر  ٔ�ن املادة ا�لغویة �لفظ )2("الربهان:واحل
  .احل�اج تنحرص يف الغلبة و اجلدال والربهان

الح ،یعرف احل�اج واحملاج�ة عند �اك موشالر ويف �صط
احل�اج يف معناه العادي مجمو�ة من الرتت��ات :"و�ٓن ریبول بقوهلام

و�سرتاتیجیات اليت �س�تعملها املتلكم يف اخلطاب قصد اق�اع 
دراسة التق�یات اخلطابیة "،ویعرفه شایمي بريملان بقو�)3("سامعیه

 ال�سلمي مبا یُعرض �لهيا من اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤدي �الذهان اىل
،واملت�ٔمل لهذ�ن )4("ٔ�طرو�ات ٔ�و ٔ�ن �زید يف در�ة ذ� ال�سلمي

�لیات وٕاجراءات خطابیة  التعریفني جيد ٔ�ن احل�اج �ر�كز �ىل �
معینة يف حماو� ل�سلمي العقول ملا یطرح �لهيا من ٔ�طرو�ات  

  .وتصورات ،و�لتايل الت�ٔثري يف املتلقي ودفعه اىل تق�لها
ما بلونتني ف�عریفه �لح�اج ینطلق من تغیري املعتقدات �ٔ 

هو العملیة اليت من �اللها �سعى املتلكم اىل :"والتصورات یقول
تغیري نظام املعتقدات والتصورات �ى خماطبه بواسطة الوسائل 

فاكنت سلطة ا�لغة يه واسطة يف تغیري املعتقدات )5("ا�لغویة 
  .�ى املتلقني

ذا التعریف اىل تصور ٔ�وسع �لح�اج من �الل وٕاذا انتقلنا هب   
نقول عن املتلكم انّه :"ا�لغة یصادف�ا تعریف ٔ�وزوا� د�كرو یقول

و�ایته يف ) ٔ�و مجمو�ة أ�قوال(1یقوم حب�اج،ح�� یقدم القول ق
،ویظهر )6"(�2ٓخر ق) ٔ�و ٔ�قوال(ذ� مح� �ىل ��رتاف بقول

من �ار�ا وهو ما  من تعریفه ٔ�ن احل�اج ی�ش�ٔ من دا�ل ا�لغة ال

اّن ال�سلسالت احل�اج�ة املمك�ة يف خطاب ما، :"یؤكده قو�
�رتبط �لب��ة ا�لغویة لٔ�قوال ول�س فقط �ٔ�خ�ار اليت �شمل 

     )7("�لهيا
ٔ�ن مفهوم احل�اج ارتبط �جلدل :وخنلص من التعاریف السابقة 

والربهان هبدف تغیري معتقد ٔ�و سلوك املتلقي ٕ��رة وم�اورة لغویة 
  . قصد اس��لته والت�ٔثري ف�ه

   :ا�لغة احل�اج�ة ٔ�و جحاج�ة ا�لغة  2-�ٔ 
ٔ�هنا :"تعد ا�لغة وس�ی� �لتواصل والت�اطب ،قال ا�ن جين     

،ويه يف الوقت نفسه )8("ٔ�صوات یعرب هبا لك قوم عن ٔ�غراضهم
و�اء �لفكر،ٔ�ّن �هام و�ان لعمٍ� وا�دة، فال بد� �لفكر من لغة 
رب هبا إال�سان عن ٔ�فاكره ورعباته، والبد �لغة من فكٍر حىت  یّعِ

رها و�َسمو هب ،فه�ي تؤدي وظیفة ختاطبیة تواصلیة هدفها )9("ایطّوِ
إالبالغ وإالخ�ار ،كام ميكن ٔ�ن تقوم ب�ٔدوار ٔ�مه �ك�ري من ذ� 

وزم��  ٔ�وزوا� د�كرو�وظیفة احل�اج و إالق�اع ،وهذا مایؤكده  
واليت ان��قت " احل�اج يف ا�لغة "جون لكود ٔ��سكومرب يف كتاهبام 

ا�لغة حتمل يف  ٔ�ن"اها من �ال� نظریة احل�اج ا�لغوي وحفو 
ّمث فه�ي ال �رى ب�ٔن الوظیفة إالبالغیة  جوهرها بعدا جحاج�ا، ومن

إالخ�اریة يه الوظیفة أ�ساس والوح�دة �لغة، بل ٕان الوظیفة 
تتوفّر �ىل �اصیة "،وذ� ٔ�هنا )10("وظائفها احل�اج�ة يه ٔ�مه

التحول ٔ�داء ٔ�غراض تواصلیة وٕالجناز مقاصد جحاج�ّة وٕالفادة 
النظر عن اس�تعاملها يف  وبرصف"،كام ٔ�هنا،)11("عاد تداولیةٔ�ب

اّن احل�اج ا�لغوي . )12("الس�یاق  حتوي �ىل عنارص جحاج�ة حبتة
�لوسائل ا�لغویة وٕاماك�هتا الطبیعیة من هذا املنطلق هيمت 

احل�اج�ة،اليت جيعل مهنا وس�ی� �اهبة وٕاذ�ان العقول والت�ٔثري �ىل 
  .املتلقني

ا�لغوي �س�تدعي اخلطاب ٔ�و القول ا�لغوي ا�ي ؤ�ن احل�اج 
 �سلسالت اس�ت��اج�ة دا�ل اخلطاب، وبعبارة" �شلك 

م�والیات من أ�قوال، بعضها هو مبثابة احلجج ا�لغویة، ...ٔ�خرى
�ون ا�لغة لها  ٕان. وبعضها ا�ٓخر هو مبثابة النتاجئ اليت �س�ت��ج مهنا

دة ال بواسطة وظیفة جحاج�ة یعين ٔ�ن ال�سلسالت اخلطابیة حمد
الوقائع املعرب عهنا دا�ل أ�قوال فقط،ولكهنا حمددة ٔ�یضا بواسطة 
ب��ة هذه أ�قوال نفسها، وبواسطة املواد ا�لغویة اليت مت توظیفها 

، وهذا یعين ٔ�ّن ب��ة ا�لغة تؤدي وظیفة جحاج�ة يف )13("و�شغیلها
  .اطار ا�ال� والتداول 

شامي بريملان ؤ�ولربخيت وقف  :تق�یات احل�اج ووسائ� التوجهيه- 
اليت التق�یات اخلطابیة واملو�ات ا�لسانیة �ىل مجمو�ة من تی��اك 
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، وحتقق بذ� اطيب جحا�من ش�ٔهنا ٔ�ن جتعل من ٔ�ي �دث خت
  .جناح جنا�ة العملیة احل�اج�ة

  :)14(وتنقسم اىل رضبني:تق�یات احل�اج - �ٔ  
من نقل الق�ول احلجج القامئة �ل الوصل ، و يه اليت متكن :"ٔ�وال

احلجج ش�به -: احلاصل حول املقدمات ٕاىل النتاجئ ،وتتفرع اىل
 :املنطق�ة واليت بدورها تتفرع اىل

و�متثل يف  : احلجج ش�به املنطق�ة اليت تعمتد البىن املنطق�ة - 1
احلجج القامئة - ال�ثل و احلد يف احل�اج  - التناقض و �دم االتفاق

 .عدیةجحج الت-�ىل العالقة التبادلیة 
و�متثل يف  :احلجج ش�به املنطق�ة اليت تعمتد العالقات الر�ضیة- 2
 .جحة املقارنة-جحة تقس�مي اللك ٕاىل ٔ�جزاء  - ٕادماج اجلزء يف اللك:
االتصال -�ٔ :احلجج املؤسسة �ىل ب��ة الواقع واليت تتفرع اىل  - 3

جحة التبذ�ر -احل�ة النفعیة :التتابعي و احل�ة الرباغامتیة وینقسم اىل
 .جحة �جتاه -ٔ�و التبدید

: وتنقسم اىل:االتصال التوا�دي و �القات التعا�ش -ب 
 .االتصال الرمزي-جحة السلطة -الشخص و ٔ�عام� 

 - الشاهد–املثل : وتنقسم اىل:احلجج املّؤسسة لب��ة الواقع-1_ 4 
 - 3ت�ٔس�س الواقع بوساطة ا�متثیل -2.ا�منوذج و ا�منوذج املضاد

  .ة �س�تعارةت�ٔس�س الواقع بوساط
احلجج القامئة �ل الفصل ، و يه اليت �سعى ٕاىل الفصل بني  :�نیا

التقالید املعرتف هبا ب�هنا،وتنحرص  عنارص ربطت ا�لغة ٔ�و ٕا�دى
�دث /وس�ی� ، ن���ة/�ایة :يف العدید من الثنائیات مهنا

، مطلق/س�ب ، �س�يب/جوهر ، م�اس�بة/ضخشص ، عر /،فعل
، �وين/معیار ،فردي/انیة ، �اديو�د/ موضوعي ، تعددیة/ذايت

وهذه التق�یات يه . اخل...فكر/تطبیق، لغة/�ام، نظریة/�اص
  . اليت جتعل ا�اطب یؤ�ر يف السامع لت�ٔ�ید فكرته املطرو�ة

  :وتنحرص يف ٔ�ربع مو�ات يه:املو�ات ا�لسانیة احل�اج�ة- ب
  .التوج�ه إالثبايت- 1
  .التوج�ه إاللزايم- 2
  .�س�تفهايمالتوج�ه - 3

وهذه املو�ات وماحتم� من ٔ�سالیب .)15(التوج�ه ��متين- 4
ورضوب خمتلفة يف التعبري لها القدرة �ىل اجناز مقاصد جحاج�ة 

  .م�نو�ة هتدف اىل �یقاع �ملتلقي وٕاذ�انه
  :مفهوم خطاب الهویة- ب
  :الت�دید ا�لغوي و�صطال� ملصطلح اخلطاب- 1

مادة (ال�ن م�ظور  ورد يف معجم لسان العرب:لغة
ما :یقال.الش�ٔن ٔ�و أ�مر،صغر ٔ�و عظم:اخلَْطُب :خطب):"خطب:

خطبك؟ٔ�ي ما ٔ�مرك؟واخلطب أ�مر ا�ي تقع ف�ه ا�اطبة 
یقال خطب فالن اىل فالن [...]والش�ٔن واحلال ومهنم �ل اخلطب

خفطبه ؤ�خطبه ٔ�ي ٔ��ابه واخلطاب وا�اطبة مراجعة ال�م،وقد 
و�اء يف معجم .)16("ة وخطا� وهام یت�اطبان�اطبه �ل�م خماطب
ال�م ا�ي یقصد به إالفهام،ٕافهام من هو "اللكیات �لكفوي ب�ٔنه 

ٔ�هل �لفهم،وال�م ا�ي الیقصد به افهام املس�متع،فانه ال�سمى 
ٔ��لب املرادفات أ�ج�بیة "و�رى �ا�ر عصفورٔ�ن ،)17("خطا�

،هو �مس م�ٔخوذة من ٔ�صل الت�ين )اخلطاب(الشائعة ملصطلح 

Dircursus الفعلبدوره من  املشتقDiscursere   ا�ي
وهو فعل یتضمن )اجلري ذها� وا��(ٔ�و )اجلري هنا وهناك(یعين 

معىن التدافع ا�ي یقرتن �لتلفظ العفوي،وٕارسال ال�م واحملادثة 
،ح�ث �شري داللته اىل دینام�ة وحر�یة �لفعل )18("احلرة و�رجتال

من التعاریف السابقة،ٔ�ن اخلطاب فعل تلفظي  وخنلص .الت�اطب
  .یق�يض خماِطب وخماَطب وفق صیغة ختاطبیة ٔ�ساسها إالفهام

تعددت تعاریف اخلطاب يف ا�راسات ا�لسانیة :اصطال�ا 
 - ال�م- والنقدیة الغربیة والعربیة واليت حتدده من �الل امللفوظ

اليت �ركز �ىل ال�م ٔ�ثناء " نظریته �لتلفظ يف"بنف�ن�ست"ف 
لك تلفظ یق�يض م�لكام :"ب�ٔنهالتداول جيعل مفهومه �لخطاب 

،ویؤكده )19("وسامعا وعند أ�ول نیّة الت�ٔثري �ىل الثاين بطریقة ما
ا�لغة اثناء اس�تعاملها،ٕاهنا ا�لسان املس�ند اىل "دیبوا بقو� ٔ�ن  

ٔ�وسنت  "فعال ال�م�ةا�ٔ  ،وتطعمه نظریة)20("ا�ات املتلكمة
القمية التداولیة لعبارات  اكن یلح �ىل"ا�ي " مبفهوم القصدیة 

يف " القصدیة" لغویة كثرية �س�ت�دم يف ا�لغة وقد ٔ�د�ل مفهوم 
فهم �م املتلكم ويف حتلیل العبارات ا�لغویة؛ ح�ث تت�ىل مقو� 

�خلصوص يف الربط بني الرتا�یب ا�لغویة ومرا�اة " القصدیة"
غرض املتلكم واملقصد العام من اخلطاب يف ٕاطار مفاهميي 

ومن هنا جند ٔ�ن . )21("مس�توف لٔ�بعاد التداولیة �لظاهرة ا�لغویة
جمرد ٔ�داة : "نظریة الفعل ال�يم تنظر �لغة �ىل ٔ�هنا ل�ست

�لتواصل كام تتصورها املدارس الوظیف�ة، ٔ�و رموزا �لتعبري عن 
تحویلیة، وٕامنا يه ٔ�داة لتغیري العامل الفكر كام تتصورها التولیدیة ال 

من �الل ماس�بق،نقول  ٔ�ن . )22("وصنع ٔ��داثه والت�ٔثري ف�ه
مصطلح اخلطاب يف نظر ا�راسات ا�لغویة احلدیثة اقرتن 
�ل�م، بل �لتلفظ بوصفه مصدر فردي �سعى ٕاىل ٕایصال رسا� 

  .)ا�اَطب(ما هبدف الت�ٔثري يف  املس�متع 
سات العربیة جند ماساقه سعید یقطني و�لعودة اىل ا�را

یعتربا خلطاب ملفوظا طویال،ٔ�و هو م�تالیة من امجلل �ُكون "قال
مجمو�ة م�غلقة ميكن من �اللها تلّمس ب��ة سلس� من 
العنارص،بواسطة املهنجیّة التّوزیعیة و�شلك جيعلنا يف جمال لساّين 

الیه من  امللفوظ م�ظورا:"،و�دده  لطفي الشاميل بقو� )23("حمض
�لیات ومعلیات اش�ت غا� يف التواصل،واخلطاب لك� تلفظ و�ة �

یفرتض م�لكام ومس�متعا،وعند أ�ول هدف الثاين بطریقة 
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،وهذه التعریفات املالحظ فهيا عقدت الص� بني التلفظ )24("ما
و�س�تعامل ٔ�ي بني اجلانب ا�لساين والتداويل و�ىل ٔ�ساسهام 

ت اليت یصب فهيا ؛ ف��د اخلطاب اخلطا�ت  ب��وع ا�اال تنوعت
اخل،ح�ث  ٔ��ذت جحاج�ة ... إالیدیولو� ، واخلطاب أ�ديب  

و�لهيا �كو�رت مقاصد الت�ٔثري  -اخلطاب–ا�لغة سلطهتا �لیه 
ولهذا جند ٔ�رسطو یعرض املدا�ل اليت ینف�ح هبا  .وإالق�اع ف�ه

ى اخلطاب املق�ع �لم�اَطب واليت حتیل بعضها اىل �ش�تغال بفحو 
ت� الصورة �جيابیة اليت :ٔ�وال:"اخلطاب ٔ�ي حب�اج�ة ا�لغة ،ويه

یقد�ا اخلطیب عن نفسه يك یغري ا�اطب وحيظى برتح�به 
ت� املسا� اليت :وهناك �نیا Ethos ف�كون ذ� ٔ�دعى ٕالق�اع

یتقصد هبا اخلطیب عواطف ا�اطب ومشاعره وانفعاالته 
،و�سخر ذ� حنو الت�ٔثري يف ٔ�حاكمه ومواقفه واعتقاداته 

Phathosمایتعلق �خلطاب ا�ي ی���ه :،مث هناك �لثا،ؤ��ريا
اخلطیب ذاته،فاالش�تغال �ىل هذا اخلطاب توثیقا وحتق�قا هو 

 اليت �زید يف القوة �ق�اعیة �لفا�لیة اخلطابیة كذ� من املسا�
Logos ")25(.  

�ىل اه�م الك�ري من  هویةاس�تحوذ مفهوم ال  :مفهوم الهویة - ب
الباح�ني واملفكر�ن ، �ىل اخ�الف مشارهبم املعرف�ة، واخ�الف 

 و�ج�عیة، والس�یاس�یة، الفلسف�ة،( مدارسهم واجتاهاهتم الفكریة
  .ف�عدت مقار�هتم ملفهو�ا وتبای�ت تصوراهتم  ،)والتارخيیة

هویة اليشء عینه و�شخیصه،وخصوصیته :"مفهوم الهویة لغة- 1
ووجوده املتفرد ا�ي الیقع ف�ه اشرتاك،ومن هنا ميكن القول ٔ�ن 
الهویة صفة تعطي �لاك�ن ٔ�و اليشء لیعرف هبا،وعندها �كون هذا 
اليشء مع ا�ٓخر يف لك الصفات �كون لها نفس 

ووردت يف املن�د يف ا�لغة وأ��الم بضم الهاء و�رس )26("لهویةا
الواو وشد الیاء �لتعبري عن ماهیة اليشء ،ویقال مضري الغائب 

كام یقال �لمؤنث )مه(ومجع املذ�ر)هام(املفرد املذ�ر،ویقال �لمثىن
،والهویة لفظ مر�ب جعل )هن(و�لجمع ) هام(و�لمثىن)يه(املفرد

،وجتدر �شارة اىل )27(ناه إالحتاد ��اتاسام ُمرفعا �لالم ومع 
غیاب مصطلح الهویة يف املعجم العريب القدمي لكسان العرب 

  . والقاموس احملیط،رمبا حلداثة املصطلح 
عرفها اجلر�اين يف كتابه التعریفات :مفهوم الهویة اصطال�ا- 2

احلق�قة املطلقة املش�مت� �ىل احلقائق اش��ل النواة �ىل :"بقو�
،ح�ث ان اجلر�اين ش�به الهویة )28("الغیب املطلقيف رة الشج

�لنواة واش��ل هذه الهویة �ىل حق�قة اليشء وخصائصه وصفاته 
اجلوهریة اكش��ل النواة �ىل الشجرة يف الغیب املطلق،هذه النواة 

ٔ�ما .اليت حتتفظ وختزتل مجیع مرا�ل وخصائص اجلوهریة �لشجرة
هویة اليشء وعین��ه وو�دته و�شخصه "الفارايب فريى ٔ�هنا

اشارة "هو"وخصوصیته ووجوده املنفرد � لك وا�د،وقولنا ٕانه 

اىل هویته وخصوصیته ووجوده املتفرد � ا�ي ال یقع ف�ه 
اشرتاك،وقال الهوهو معناه الو�دة والوجود فٕاذا قلنا زید هو اكتب 

،من التعریفني السابقني یت�ني ٔ�ن  )29("معناه زید موجود اكتب
اته فه�ي �كون خصوصیته وهبذا الهویة تق�يض ٔ�ن �كون اليشء ذ

مضمون الهویة یدور حول ا�اتیة والتفرد والسامت السلو�یة "فان 
اليت متزي ا�متع عن �ريه وان الهویة �رتبط �الن�ء ارتباطا 

وٕاذا اكنت دال� الهویة يه جوهر اليشء وخصوصیته .)30("وثیقا
ة هو ووجوده واملا�ز بني ا�متعات وأ�مم  ،فٕان خطاب الهوی

�شك�ل لت� اخلصوصیة والوجود وحتریك وتفعیل لها بواسطة  
و�لیه فان خطاب الهویة هو خطاب .ا�لغة احلام� واحلام�ة لها

دفاعي هيدف اىل اثبات وجوده وحضور ان�ئه ٔ�مام ا�ٓخر ا�ي 
خمتلف خيىش من ا�و�ن يف ٔ�فاكره ومعتقداته،ولهذه الغایة �ّرس 

 .   املتلقني والت�ٔثري فهيما��لیات ا�لغویة الس���
فٕاذا اكنت الهویة :وظیفة ا�لغة احل�اج�ة يف خطاب الهویة   

ارتباطا م�ارشا �ملامث� ا�ق�قة �مو�ة من �ش�اص ا��ن "�رتبط
،واليت تت�دد يف الثاليث املتكون من )31("حيملون ٔ�هدافا مشرتكة

الس�یكولوج�ة ا�لغة وا��ن والثقافة املرجعیة أ�ساس�یة واحلدود "
و�� فه�ي تؤكد رمزیة الوجود )32("�لجام�ة وخشصیهتا القا�دیة

املمتثل يف ا�لغة وا��ن والثقافة ا�ي یع�شه ٔ�فراد ا�متع الوا�د،ٔ�ما 
خطاب الهویة فهو حتریك لت� الرمزیة اجتاه ا�ٓخر بغیة حتق�ق 
هدفني أ�ول احلفاظ �ىل الهویة من �خ�فاء من الوجود،والثاين 
تعیني الهویة بوصفها ٔ�ساس اخلصوصیة وال��ز والتنوع يف أ�فاكر 

يه و�اء الفكر "وملا اكنت ا�لغة .والثقافات واحلضارات وا���ت
يف �ا� معل واش�تغال ؤ�هنا [...]أ�مة وثقافاهتا واج�عها ونفس�هتا

ٔ�مكن ٔ�ن نقول )33("مجمل املقّومات اليت ی�شلك مهنا �امل اخلطاب
�شلكت يف �امل اخلطاب من �الل التوسل اىل ا�لغة  ان الهویة

و�لیه فاّن ا�لغة متت� سلطة .اليت متزي ان�ءه،وحتدد خصوصیته
دا�لیة من �الل ب��ة اخلطاب مبعىن الضوابط والقوا�د اليت 
�شلك ال�سق ا�لغوي املعزز �لرواسب الثقاف�ة واحلضاریة 

ؤسس�یة اليت �كرسها �لمجمتع، وسلطة �ارج�ة �متثل يف السلطة امل
واليت  بواسطهتا تتحول  من  )34(النظام الس�یايس جبمیع تنظ�ته

وظیفهتا التواصلیة اىل وظیفة  احل�اج وإالق�اع  اليت جتعل من 
خطاب الهویة ذو ب��ة لغویة جحاج�ة قویة متك�ه من تغیري ٔ�راء 

  .م�لق�ه
ؤ�ن اخلطاب الهو�يت املعارص خطاب مو�ه �ٓخر،ٔ�ي خطاب  

ٕالثبات ا�ات وتن��ه ا�ٓخر،فهو خطاب جحا� بني ا�ات وا�ٓخر 
ینخرطان يف التواصل احل�ا� محملني �لك انفعاالهتام "ٔ�ن لكهيام 

ونوازعهام واعتقاداهتام وایدیویوج�هتام وثقافهتام وكفاءاهتام العلمیة و�ري 
الطرفني م��ٔهبان �شلك دامئ الس��فار لك هذه ان .العلمیة
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املك�و�ت ٔ��ل �شغیلها جزئیا ٔ�و لكیا يف العملیة التواصلیة 
  .فهام يف وضع ا�اهبة والت�دي.)35("احل�اج�ة

و�لیه،فاّن املتلكم يف خطاب الهویة جيع� يف وضع ا�اهبة 
�لیات خمتلفة بغیة اس��� املتلقني  اىل والت�دي من �الل توظیف �

وهذا ما �شهده يف اخلطا�ت العربیة امحلاس�یة اليت . ت�ٔیید موقفه
یعمد املتلكم فهيا اىل ا�رة ا�اطب حبجج و�راهني ختتلج �ز�اته 

و�لتايل، فان جناح .وم�والته املذهبیة وا�ی��ة والوطنیة والقوم�ة 
اخلطاب الهو�يت �س�تدعي خطاب جحا� �حج یثري املتلقني يف 

والرضوخ اىل جح�ه من ٔ��ل �ق�ناع برضورة احملافظة مواقفهم 
�ىل اخلصوصیة املشرتكة اليت ٔ�درك ا�ٓخر املدا�ل ا�هيا وس�بل 

  .املؤدیة اىل اج�یا�ا وسلب ثوا�هتا
 سلطةوظیفة ا�لغة احل�اج�ة يف خطاب الهویة �مكن يف مدى  ان

هذه ��رية يف اخلطاب الهو�يت اليت جتعل م�ه خطاب دفاعي 
  . � �حججحا

من مر�كزات احل�ة اليت اعمتد :مر�كزات احل�ة يف خطاب الهویة
  :�لهيا خطاب الهو�يت اجلزا�ري،جند 

�س��د ا�اطب يف خطاب الهویة �ىل احل�ة  :احل�ة ا�ی��ة- �ٔ 
الهویة ا�لغویة العربیة من �الل احل�ة ا�ی��ة لت�ٔ�ید �ن�ء اىل 

�زول  القر�ٓن ��لغة العربیة وهو  العربیة �لمجمتع اجلزا�ري، �عتبار
دس�تور ا�متع احلامل ملبادئه ا�ی��ة وأ��الق�ة ،ولهذا اكن ملزما 

فاكنت جحة القر�ٓن س��ل محلایة الهویة .�لیه ٔ�ن یتعبد هبذه ا�لغة 
العربیة اجلزا�ریة،و لعل اخلطاب املس�دي ا�ي تعترب العربیة 

ساليم �اصة  م�ين عامده وإال�اليم والس�یايس بصفة �امة و �
�ىل مقصدیة �روم من وراهئا التغیري والت�ٔثري يف م�لق�ه السامع 
. واحلرص �ىل ٕاق�اع ا�ٓخر هبویته العربیة �شلك مضين ٔ�و رصحي 

�ح�ة الشاهد احلجج املّؤسسة لب��ة الواقع �س�تدعي و�� فهو 
�س�شهاد �لنصوص ذات القمية السلطویة "واليت ید�ل مضهنا

ا�اَطب اكملقوالت ا�ی��ة ، ٔ�ولكامت القواد اخلا��ن يف نظر �ىل 
،فهو یقحم يف مقوالته الك�ري من ا�ٓ�ت )36("امجلا�ة املقصودة

  .القر�ٓنیة وأ��ادیث النبویة
یعمتد احملاجج  لت�ٔ�ید هویته العربیة :جحة املرجعیة الوطنیة  - ب

طة واليت �س��اد اىل املرجعیة الوطنیة �ىل ما�سمى حب�ة السل
هیبة خشص ٔ�و مجمو�ة ٔ�ش�اص �فع ا�اَطب ٕاىل ت�ين  "یقصد هبا

دعوى ما ، والسلطات اليت یمت �ع�د �لهيا يف احل�اج م�نو�ة ، 
 فقد �كون إالجامع ٔ�و الرٔ�ي العام �رة ، و قد �كون ف�ات من

سفة و ر�ال ا��ن و أ�ن��اء ، الناس �رة ٔ�خرى اكلعلامء و الفال
قد �كون سلطة �ري خشصیة اكلفزي�ء ٔ�واملذهب او الك�ب  ٔ�ح�ا�و 

ٕاذن فاحملاجج املتلكم یدمع ٔ�قوا� موّظفا لهذه  )37(" املّزن�
و ا�اطب يف اخلطاب الهو�يت �س�تحرض  مواقف .السلطات

�دیدة لعلامء ومفكر�ن ؤ�د�ء وشعراء اكس�تحضار مقوالت �لامء 
م مؤسسها عبد امحلید �ن مجعیة العلامء املسلمني واس�شهاد  ��

 - ا�ي اكن یقول ا� امازیغي �ر�ري عربين �سالم- �د�س 
و�اصة �ىل  -ا�ي مل یت�دث قط بغري العربیة- وال�شري ��راهميي 

إالسالم دی��ا والعربیة لغتنا واجلزا�ر "س��ل املثال شعارها 
،وكذا �س�تحرض بعض الشخصیات اجلزا�ریة من ٔ�صول "وطننا

ر�ریة دافعت عن الهویة العربیة مكولود قامس �یت بلقامس ٔ�مازیغیة �
ان ا�ي یفقد لغته ی�هت�ي به أ�مر اىل "وبعض مقوالته اخلا�ة مهنا 

وذ� ٔ�ن ا�لغة ويه القوة الطبیعیة أ�وىل ٔ�مة ما،فه�ي ...ا�و�ن 
صدى رو�ا ؤ�صا�هتا،ويه لسان خشصیهتا واحلفاظ 

و�،والرابطة بني ٔ�ج�الها اىل �ٓخر لرتا�ا،والضام�ة الس�مترارها الر 
،وكذا جحة �ف��ار و��زتاز حبدیث الرئ�س هواري )38("أ��م

بومد�ن  ��لغة العربیة يف مجعیة أ�مم املت�دة،وقد ت��ع احل�ة 
ا�لغویة يف خطاب الهویة اجلزا�ریة من �الل املواثیق والنصوص 

یوم�ا هذا وما   م اىل1954الرمسیة اجلزا�ریة من بیان ٔ�ول نومفرب 
و�لتايل، حف�ة . حقق�ه الهویة من ماكسب لتعز�ز �ن�ء والوجود

السلطة جتعل من املتلكم �رفع در�ة جحته �ق�اعیة م�وسال مهنا 
وقد یعمتد احملاجج يف خطاب الهویة .�سلمي املتلقي وٕاذ�انه 

ویعرفها احل�ة النفعیة مهنا احلجج املؤسسة �ىل ب��ة الواقع �ىل
��ّمسي جحة نفعیة جحة النتاجئ اليت تقّمي فعال ٔ�و �د�  :"بقو� ملانبري 

ٔ�و قا�دة ، ٔ�و ٔ�ي يشء �ٓخر تبعا لنتاجئه إالجيابیة ٔ�و 
م�ال �ش�ید �لتجربة الصی��ة ٔ�و الیا�نیة يف تعلقهام .)39("السلبیة

فهذه .بلغهتا وهو�هتام وأ��ر �جيايب �ىل اثبات هو�هتام �ٓخر
 - ا�و�–املتلقي یدرك ٔ�ن اه�م السلطة العلیا  احل�ة جتعل من

  :"جحة �جتاهو. ��لغة والهویة ل�ست �ائق ٔ�مام رقهيا وتطورها
�متثل ٔ�ساسا يف الت�ذ�ر من مغبّة اتباع س�یاسة املرا�ل التنازلیة 

ٕاذا تنازلت هذه املرة وجب �لیك ٔ�ن ت��اَزل ٔ�كرث يف املرة : كقولنا 
ٔ��ن س�تقف بك س�یاسة التنازالت هذه القادمة ، و هللا ٔ��مل 

،ویل��ٔ احملاجج اىل هذه احل�ة يف اخلطاب الهو�يت  من )40("؟
�الل اس�تعامل لغة �رهی��ة  مبو�ات لسانیة خمتلفة �لت�ذ�ر 
والتخویف من التنازل عن الهویة وا�لغة بصفة �اصة بذ�ره ل�ذج 

لتبذ�ر اوقد �س�تعني حب�ة .ٔ�مم ودول تنازلت فاخ�فت عن الوجود
معال ما ، و  اليت �متحور يف القول ب�ٔننا ملا كنا بدٔ��  ٔ�و التبدید

ملاكنا س�نخرس تضحیات جتسمناها يف س��� لو ختلّینا عن املهمة 
،و�س��د ا�هيا احملاجج لتعبري )41(فٕانه ی��غي املواص� يف �جتاه ذاته

عن رضورة �س�مترار  يف ا�فاع عن املك�س�بات احملققة بلغة  
�ح�ة احلجج املّؤسسة لب��ة الواقع وقد �س�تدعي .دفاعیة اق�اعیة 

الشاهد  �س�تحضار مقوالت لعلامء وقادة وزعامء هلم �ع يف 
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امحلید  ا�فاع عن الهویة واملرجعیة اجلزا�ریة مكقوالت  الش�یخ عبد
  .�ن �د�س و الرئ�س هواري بومد�ن وعبد الرزاق قسوم و�ريمه

- م 2019ف�فري 22احلراك الشعيب م�ذ –ولعل أ��داث ��رية 
وما مح� من شعارات مضنیة مدافعة �ىل الهویة العربیة �سالم�ة 

وكذا ادراك الشعب  �ریدها جزا�ر �د�س�یة ال �ر�س�یة:�شعار
ا�ي هيدد هویته ا�لغویة من �الل  اجلزا�ري �لخطر ا�لغوي

�شف ا�سا�س واملؤامرات  اليت زرعهتا فر�سا مبا�ركته من 
  .نفا�ت �رشیة �سللت يف املواقع الق�ادیة والسلطویة �لبالد

و�لیه ،فاحملاحج  يف خطاب الهویة یعمد اىل جحة املرجعیة الوطنیة 
ه رام�ا من �الل �ع�د �ىل مر�كزات جحاج�ة م�نو�ة يف خطاب

من وراهئا الت�ٔثري وإالق�اع وا�فع جبامهريه ٕاىل ا�متسك مبعتقداته 
  .وهویته 

یربز احملاجج  يف اخلطاب الهو�يت اجلزا�ري :جحة القوم�ة العربیة- ت
�ن�ء اىل القوم�ة العربیة من �الل ا�لجوء اىل جحة سلطة ا�لغة 

�عتباره الو�اء وما �كونه من و�دة يف ا�لسان وجحة سلطة ا��ن 
احلايم لها،وجحة سلطة التارخي فاجلزا�ر لها �رخي اس�تعامري مشرتك 
بني العدید من ا�ول العربیة فسامه يف تعز�ز �ن�ء ا�لغوي 
العريب ٔ�واىل احلجج املؤسسة لب��ة الواقع �ح�ة �س�شهاد 
مبقوالت  لعلامء وزعامء عرب �ش�ید �ال�زتاز ا�لغوي والقويم 

ٔ�و اىل جحة املقارنة واليت .�ريمهعبد النارص ودمحم عبده و �جامل 
جحة ش�به م�طق�ة �ني ال �سمح ٕ�جراء وزن ٔ�و ق�اس "تعترب
ووجودها يف خطاب الهویة من ق�یل الت�دث عن )42("فعيل

اسرتاتیجیات عربیة �لتخطیط ا�لغوي �لم�افظة �ىل العربیة 
بیة يف املؤمترات كتجربة القطریة أ��رية يف اج�اریة احلدیث �لعر 

والهیئات الوطنیة والرمسیة وكذا �جناز التارخيي ��رية املعجمیة 
العربیة و�ريها، و�ريم ا�اطب من عرضه لهذه ال�ذج العربیة بغیة 

  .�ح�ذاء هبا ولفت املتلقي اجلزا�ري اىل رضورة �ق�داء هبا
ب یت�ذ احملاجج يف خطا:جحة �عتداد بدورها يف احلضارة- ث

الهویة من جحة  السلطة ا�لغویة العربیة   وجحة  السلطة ا�ی��ة 
وجحة السلطة التارخيیة وجحة �عتداء �الن�ء العريب و��زتاز به 
�س�تحضار قوة احلضارة العربیة اليت  جتلت يف ا�متسك بلغهتا 

ٕامنا یق�د لغة :" فقوهتا �بعة من قوة ا�لغة العربیة، كام قال ا�ن حزم 
مة �لو�ا ؤ�خ�ارها قوة دو�هتا و�شاط ٔ�هلها ؤ�ن ا�لغة �سقط ا�ٔ 

،جحة الس��� )43("ٔ�كرثها �سقوط ٔ�هلها ودخول �ريمه  �لهيم 
ويف مقابل هذه احل�ة جند جحة التعریض مببدٔ� .املتلقني خلطابه

اس�تداليل عكيس  يف مقاب� بني صورة ا�لغة العربیة وصورة ا�لغة 
زا�ري،فا�لغة العربیة اليت حضي وُدفع عهنا الفر�س�یة دا�ل ا�متع اجل

تعاين التعریب وا�هتم�ش من طرف ٔ�حصاهبا ف�ٔصبحت لغة الت�لف 
و�حنطاط وا�لغة الفر�س�یة اليت �لفها �س�تعامر بعده جنح يف 

زرعها يف ٔ�وساط اجلزا�ر�ن ف�ٔصبحت لغة �ف��ار و��زتاز 
ىل احل�ة الرباغامتیة ملت�د�هيا و�ىل هذا فاحملاجج  حياول ٔ�ن یت�ٔ �

احملی� �ىل الواقع  لتحق�ق املفارقة بني الصورتني من �الل تذكريه 
بتضحیات اجلزا�ر�ن ٔ�ثناء �س�تعامر وبعده محلایة الهویة ا�لغویة 
العربیة وكذا �ود �صالح�ني واملفكر�ن والزعامء وكذا بیان 

ثالثة بعد موقعها يف تصنیف ا�لغات احلیة فه�ي ت�ٔيت يف املرتبة ال 
ا�لغة �جنلزيیة والصی��ة  من ح�ث سعة �ن�شار كام ٔ�ن �ق�ال 
�لهيا مزتاید لتعلمها حسب ما �شريه �حصائیات من طرف 
ا�ٓخر وميكن  ٔ�یضا جلوئه اىل جحة �جتاه يف لفت ان��اه املس�متع 
اىل �دم التنازل عن ا�لغة ٔ�ن ذ� یعين تناز� عن ذاته بعرض 

س�تطاعت ٔ�ن تث�ت وجودها بلغهتا ومناذج اخ�فى مناذج ٔ�مم ا
  .وجودها �خ�فاء لغهتا

مغ زعز�ة البناء ا�لغوي اجلزا�ري ر:جحة �ف��ار والت�دي - ج
كام احلجج املّؤسسة لب��ة الواقع وا�ي نبه الیه احملاحج من �الل 

و�� ینذر : "يف ٔ��د مقاالته، قال�مام ال�شري ��راهميي  فعل
ا�ٓ�ر الس��ة والعواقب الوخمية اليت تصی��ا من خملفات وحيذر من 

�س�تعامر الفكریة وا�لغویة يف ب�اننا املغاربیة الت�ارب تدل �ىل 
ٔ�هنا س��قى ف�نا بق�ة �ري صاحلة حتمل ٔ�لس�نة حتن اىل ا�لغة 
الفر�س�یة،و ختتار خمرج الغني البار�س�یة �ىل خمرج الراء العد�نیة 

ىل ف�ون فر�سا وف�وهنا ،وعقول جوفاء حتن حتن ا" هواء"،ؤ�ف�دة 
فال�شري ��راهميي من �الل ) 44(."اىل التفكري �ىل ا�منط الفر�يس

احل�ة املؤسسة لب��ة الواقع ت��ه اىل ا�سا�س وخماطر بقا� 
�س�تعامر الفر�يس يف اجلزا�ر ،ولهذا وظف يف خطا�ته ا�فاعیة 

�اج�ة �ح�ة �ف��ار عن ا�لغة العربیة العدید من ا��لیات احل
وقد اس��د العدید من .�ن�سابه اىل �مة العربیة  �سالم�ة

الباح�ني اجلزا�ریني �ىل مقوالته ا�فاعیة عن ا�لغة العربیة يف 
  .خطا�هتم

ومن �ة ٔ�خرى،فان ارتباط ا�لغة العربیة �لنص القر�ٓين جعلها 
يف الفرتة ما حتظى يف ٔ�وساط اجلزا�ریني  �لقداسة والتعظمي �اصة 

ق�ل حمك الرئ�س عبد العز�ز بوتفلیقة اليت مشل  التعریب فهيا 
مجیع ا�االت الرمسیة وأ�دبیة وا�ی��ة والعلمیة ،فاحملاجج یعمتد 

من �الل ا�راز ��ر �جيابیة لس�یاسة  احل�ة النفعیة�ىل 
 جحة املقارنةالتعریب �ىل الهویة اجلزا�ریة، وقد �س��د اىل 

جحة ش�به م�طق�ة �ني ال �سمح ٕ�جراء وزن ٔ�و ق�اس "ها �عتبار 
اليت من �اللها �س�تحرض ماكنة ا�لغة العربیة �رب فرتات )45("فعيل

وقد .�رخيیة �لجزا�ر ؤ�ي� الفرتات شهدت احنطاطها وازدهارها
من �الل ا�راز سلطهتا ا�ی��ة اليت  جحة السلطة یل��ٔ احملاجج اىل 

 "ٕا� حنن �زلنا ا��ر وٕا� � حلافظون" :"ٔ�كدت حفظها لقو� تعاىل
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،ومن ق�ا�ة ٔ�نك اذا ٔ�ح�بت القر�ٓن ،فالبد ٔ�ن حتب لغة  )46(
  .القر�ٓن ،و�ا اكن لزاما ا�فاع عهنا

وقد یل��ٔ احملاجج يف خطاب الهویة اىل جحة الت�دي ل�ٓخر 
وا�ي ال یت�ٔىت ٕاال �ال�زتاز و�ف��ار و�دم ا�و�ن والتقلید 

�الل حماو� فرض سلطهتا �ىل مس�توى  والتبعیة � من
املؤسسات التعلميیة والثقاف�ة وهذا ما�سعى الیه حميب العربیة اىل 
الت�ذ�ر من خماطر  ��سالخ عهنا �اصة مع احملاوالت ��رية 
من اد�ال العام�ة يف التعلمي و�ه�م ��لغات �ج�بیة ويف 

�اصة من -�اهضةمقدمهتا ا�لغة الفر�س�یة،فاكنت هناك خطا�ت م 
ورمبا س�س�تعید .�� �حل�ة وا�لیل -ٔ�بناء مجعیة املسلمني

  .العربیة ماك�هتا يف اجلزا�ر بعد احلراك الشعيب
ميكن إالشارة ٕاىل ٔ�مه النتاجئ اليت توصلت ٕا�هيا مماس�بق، :�امتة

  :ا�راسة
 ٕاال نتلكم ال ٔ�ننا حبمك م�الزمة، �القة �ٕالق�اع اخلطاب �القة .1

  .التغیري ٔ��ل من ٕاال نتواصل وال ، ونؤ�ر لنق�ع
 �لیه توفر ملا �م�یاز؛ جحاج�ا خطا� الهو�يت اخلطاب ٔ�ن یبدو .2

�لیات جحج من   .قویة متك�ه من تغیري ٔ�راء م�لق�ه لغویة و�
 دفاعي خطاب م�ه جتعل الهویة خطاب يف ا�لغة جحاج�ة ان .3

  .ٔ�مة ٔ�یة ا�لغویة اخلصوصیة عن
اجلزا�ري �ىل العدید من املر�كزات اعمتد اخلطاب الهو�يت  .4

جحة  و الوطنیة املرجعیة جحة احل�ة ا�ی��ة و :احل�اج�ة مهنا
 جحة و احلضارة يف بدورها �عتداد جحة القوم�ة العربیة و

 .والت�دي �ف��ار
 اليت �سرتاتیجیة يف  �مكن إالق�اعي الهویة خطاب  قوة انّ   .5

 �ح�ة احلجج �تلف اس�تد�ائه �الل من  ا�اطب ی��عها
 وجحة والتبدید التبذ�ر وجحة �جتاه وجحة املنفعة وجحة السلطة

 اليت لطرو�اته وٕاذ�انه املتلقي �سلمي هبدف الواقع لب��ة املؤسسة
  . یقد�ا

 :إال�االت
 

                                                 
، ٔ�مه خصائصه أ�سلوبیة عبد هللا صو� ،احل�اج يف القر�ٓن من �الل -1

  .  35: ص م،2007، الطبعة الثانیة لبنان، –بريوت دار الفاريب،
: معجم يف املصطل�ات والفروق ا�لغویة، حت- ٔ�بو البقاء الكفوي، اللكیات  -2

- 405:ص ،لبنان �د�ن درو�ش، دمحم املرصي، مؤسسة الرسا�، بريوت،
، 1.وا�ن م�ظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط ،406

  .37،38.ص، 4ج
 مقاربة تداولیة معرف�ة ّري د السالم عشري، عندما نتواصل نغعب: ینظر -3

، 2ط ،املعرب ��لیات التواصل واحل�اج، ٔ�فریق�ا الرشق، ا�ار البیضاء،
  .135:ص ،2012

                                                                           
مسك�لیاين  ،-تطبیقاتو دراسات  –�، يف نظریة احل�اج عبد هللا صو -4

  13:ص، 2011،  1.ط ،�ل�رش والتوزیع، تو�س
جم� فصل  حنو جحاج بالعي فا�ل لفهم وتفسري اخلطاب، .خلذاري سعد -5

  :م، ع2014اجلزا�ر، . اخلطاب
  .95،ص .2،م05

6 - Jean- Claude Anscombre et Oswald Ducrot, 
L’argumentation 
dans la langue, Pierre Mardaga, éditeur, Bruxelles, 
1983, p 8 
7 - Jean- Claude Anscombre et Oswald Ducrot, 
L’argumentation                        
dans la langue, Pierre Mardaga, éditeur, Bruxelles, 
1983, p 8 . 

دمحم �يل الن�ار، املك�بة : حتق�ق. اخلصائص. ا�ن جين، ٔ�بو الف�ح ع�ن -8
  .33:،ص1العلمیة،ج

دراسة �لعالقة ا�لزوم�ة . العالقة بني الفكر وا�لغة.ٔ�محد عبد الرمحن حامد-9
  . 07:ص م،1985 دار املعرفة اجلامعیة،. بني الفكر وا�لغة

ا�لغة واحل�اج، العةدة يف الطبع، ا�ار البیضاء، : ٔ�بو �كر الّعزاوي -10
  .15،، ص1،2006ط
،جمداملؤسسة صا�ر ح�اشة ،حماوالت يف حتلیل اخلطاب  -11
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 1997دار الهدى ،سور�،الطبعة أ�وىل؛.�ٓفاق العرص.�ا�ر عصفور-18

   .04:،ص
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   :امللخص

يف ا�لغة الفصی�ة يف ضوء النظریّة ا�لغویّة احلدیثة، وحيّدد البحث ثالث دالالت لٔ�داة ) ٔ�يّ (هيدف هذا البحث ٕاىل دراسة دالالت   
م�غّري خيلو من املعىن، ؤ�ّهنا ) ٔ�يّ (اللكیة ودال� التبعیض ودال� �س�تفهام، ویبّني البحث ٔ�ّن أ�داة دال� : يف ا�لغة الفصی�ة، ويه) ٔ�يّ (

املتعلقة ) همي(�ك�سب دال�هتا �ىل اللكیّة والتبعیض و�س�تفهام من �الل عنرص �ٓخر موجود يف مجلهتا، وذ� بناًء �ىل دراسة 
    .�لنكرات

    .�س�تفهام، اللكیة، التبعیض، القوة الت�دیدیة :لكامت مف�اح�ة

Abstract : 
The study aims at investigating the interpretation of '?ayy'in classical Arabic in the light of 
the contemporary theory of linguistics. The study shows that '?ayy' can be interpreted as a 
universal quantifier, an existential quantifier, and a question word . It is also argued that 
'?ayy' is a variable in the sense of Heim's notion of indefiniteness. Accordingly, We argue that 
'?ayy' lacks inherent quantificational force, and that it gets its universal, existential, and 
interrogative interpretation by an operator that binds it.   
Keywords: Wh-questions, universal quantifiers, existential quantifier, quantificational force 

 

مة - 1   :املقّدِ
ٕاىل الفكـر ا�لغـوّي ال تنظر اّ�راسـات ا�لغویّـة املعـارصة 

مبعزل عـن مسـ�ت�داهتا الـيت مـن املمكـن تعمميهـا �ـىل لغـات العـامل 
اكفّة، فه�ي دراسات ت��اول الن�صوص ا�لغویّة من �انـب ٔ�ّن الك�ـري 
من النظرّ�ت ا�لغویّة املعارصة قادرة �ـىل تفسـري الظـواهر ا�لغویّـة 

 .ال�رشیّة �شلك �ام
ــة املعــارصة تقــّدم ٕان� معطیــات النظــرّ�ت ا�لغویـّـة الغر  بیّ

رؤیــة �دیــدة يف دراســة ا�لغــة العربیّــة، وتف�ــد يف ٕا�ــادة النّظــر يف 
راسـة دالالت  ٔ�قوال النّ�ـاة العـرب، وهـذا البحـث �سـعى �ـادًا ّ�ِ

ـــة الفصـــی�ة وفـــق مـــا تقّدمـــه ٔ�فـــاكر ) ٔ�يّ (أ�داة  يف ا�لغـــة العربیّ
ؤ�طرو�ات هذه النظرّ�ت؛ �ونه قـد یؤكّـد حصـة مـا ذهبـت ٕالیـه 

ــة الســابقة يف هــذا ا�ــال، ٔ�و قــد خيــرج ا�ّ  ّــة العربیّ راســات ا�لغوی

بتفسري �دیـد یوا�ـب التطـّورات احلاصـ� يف اّ�راسـات ا�لغویّـة، 
  .ؤ�عين هنا اّ�راسات ا�لغویّة املرتبطة �لنظرّ�ت ا�لغویّة املعارصة

النظـــرّ�ت ا�لغویـّــة الغربیّـــة املعـــارصة مـــن ؤ�عتقـــد ٔ�ّن 
معطیات الخ�صار الك�ري ممـا ق�ـل عـن دالالت  املمكن ٔ�ن تقدم لنا

يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ويه معطیـات ٔ�عتقـد ٔ�یضـًا ) ٔ�يّ (أ�داة 
  .ٔ�ّهنا س�تفيض ح�ً ٕاىل تعممي النتاجئ �ىل ا�لغات ال�رشیّة لكّها

يف ا�لغــة ) ٔ�يّ (وینطلــق اهــ�يم بدراســة دالالت أ�داة 
ــات النظــ ــىل معطی ــاًء � ــة الفصــی�ة بن ــة العربیّ ّــة الغربیّ رّ�ت ا�لغوی

املعارصةمن ندرة وقـ� اّ�راسـات ا�لغویّـة العربیّـة املعـارصة الرابطـة 
بني ما ق�ل يف لغات ٔ�خـرى عـن موضـوع معـني يف هـذه ا�لغـات، 
ومـا ق�ـل عــن املوضـوع نفسـه ٔ�و موضــوع مشـابه يف ا�لغـة العربیّــة 
 الفصی�ة، أ�مر ا�ي قد نصل من �ال� ٕاىل اخ�صـار الك�ـري مـن
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اخلالفات و�خ�الفات يف و�ات النظر حول موضـوع معـني يف 
لغتنا العربیّة الفصی�ة، فه�ي، ؤ�عين هنا النظـرّ�ت ا�لغویّـة الغربیّـة 
ــی�ة  ــة الفص ــة العربیّ ــذا اّ�رس يف ا�لغ ــاول ه ــارصة، وٕان مل ت�� املع
راسة والت�لیل، لكن ٔ�فاكرها وحماورهـا �مـة �ل�سـ�بة �اريس  ِ�ّ�

یبحثون عن احلق�قة، ٔ�و ا��ن یبحثون عن ٔ�فاكر لغویّة  ا�لغة ا��ن
�دیدة ختدم ا�لغـة العربیّـة الفصـی�ة؛ وذ� يف حمـاو� مـهنم جلعـل 
اّ�راسات اليت تدرس ا�لغة العربیّة موازیـة ٔ�و تلتقـي مـع اّ�راسـات 
اليت تدرس ا�لغة �ظاهرة ٕا�سانیّة، أ�مـر ا�ي س�یفيضـ يف ا�ّهنایـة 

بیّة الفصی�ة مضـن مصـاف ا�لغـات العاملیّـة مـن ٕاىل جعل ا�لغة العر 
�ح�ة اّ�راسات ا�لغویّة، واملقصود هنا ا�لغات العاملیّة اليت وصـلت 
فهيــا اّ�راســات ا�لغویـّـة ٕاىل در�ــات م�قّدمــة جتــاوزت اّ�راســات 

  .ا�لغویّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة
) ٔ�يّ (وقد اتّضح يل من �الل مطـالعيت �الالت أ�داة 

ــة ٔ�ّن هــذه ا�الالت حتتــاج ٕاىل ٕا�ــادة الرجــع يف  كتــب ا�لغــة العربیّ
فهيـا، وقــد ســاقين تنـوّع اّ�راســات املوّ�ــة �راســة دالالت أ�داة 

ــــدث ) ٔ�يّ ( ــــات ٕاىل ٔ�� ــــة الفصــــی�ة ٕاىل �لتف ــــة العربیّ يف ا�لغ
النظرّ�ت ا�لغویّة الغربیّة املعارصة اليت سا�دت �ىل تفسري الك�ـري 

ــ ّ ــن القضــا� ا�لغوی ــة؛ وذ� يف حمــاو� م ـیّة �ام ــات ال�رشـ ة يف ا�لغ
  .لتفسري التنوّع احلاصل يف دالالت هذه أ�داة

  :العربیّة ا�لغویّة اّ�راسات يف) ٔ�يّ ( ا�ٔداة دالالت - 2
ـــــة ٕاىل ٔ�ن  ـــــة العربیّ ّ ـــــات ا�لغوی ـــــذهب اّ�راس ) ٔ��ًّ (ت

�س�تفهام�ّة تضاف ٕاىل املعرفة، و�كـون يف هـذه احلـا� مسـ�تعم� 
: �مس واّ�ال� �ـىل بعـض املعرفـة، وذ� حنـو قولنـا�لسؤال عـن 

ٔ�ي� الر�اِل قـام؟ فـ�ٔي� هنـا وا�ـد مـن : ٔ�ي� الر�لني ٔ�خوك؟ وقولنا
: الر�لني ومن الر�ال، واجلواب �ىل هذ�ن السؤالني �كـون بقولنـا

زیــٌد ٔ�و معــرو، ٔ�ي ٔ�نّنــا جنیــب �مس وا�ــد مــن ٔ�ســامء الــر�لني ٔ�و 
ــو ٔ�ج�نــا بصــفة وا�ــد مــن الــر�لني ٔ�و الر�ــال، لــاكن  الر�ــال، ول

جوابنا �اطئًا بعیدًا عن ا�قـة؛ �ـون ذ� یتعـارض مـع مـا ورد يف 
  .)1(اّ�راسات العربیّة يف هذا ا�ال
ــرب  �ســ�تفهام�ّة ٔ�یضــًا ٕاىل النكــرة، ) ٔ��ًّ (وتضــیف الع

و�كون يف هذه احلا� �لسؤال عن الصفة واّ�ال� �ىل �ـدد النكـرة 
ــ�ال� �ــىل ــا، ٔ�ي � ــالكّه ــا، وذ� حنــو قولن ٔ�ي� ر�ــل :  النكــرة لكّه

ٔ�ي� ر�ٍل زیٌد؟ واجلواب �ـىل هـذ�ن السـؤالني ٔ�ن : ٔ�ُخوَك؟ وقولنا
قصٌري ٔ�و طویٌل، جنیب بصـفة �مس، ولـ�س �المس نفسـه، : نقول

ــا ــني : وٕاذا ٔ�ضــف�اها ٕاىل �كــرتني قلن ٔ�ي� ر�لــني ٔ�خــواك؟ ؤ�ي� ر�ل
ن، وهكـذا ٕاذا ٔ�ضـف�اها طویالن ٔ�و قصريا: قاما؟ واجلوب ٔ�ن نقول

  .)2(ٕاىل جام�ة

) ٔ��ًّ (وبناًء �ىل مـا قلتـه، فٕانّـه ال جيـوز لنـا ٔ�ن نضـیف  
ٔ�ي� الر�ــل ٔ�خــوك؟ : �ســ�تفهام�ّة ٕاىل معرفــة وا�ــدة، حنــو قولنــا

ــا ــام؟ ٔ�ن� : وقولن ــٍد ق ــبعض، ) ٔ��ًّ (ٔ�ي� زی ــة ســؤال عــن ال يف املعرف
الـلك؛ و��  والوا�د ال ی��عض، ؤ�ّما يف النكرة فه�ي سـؤال عـن

  .)3(اس�تطعنا ٕاضافهتا ٕاىل �كرة وا�دة
ـابق ٔ�ّن  �سـ�تفهام�ّة تضـاف ) ٔ��ًّ (ویُفهم من ال�م الس�

ــون  ــة �ك ــدما تضــاف ٕاىل املعرف ــرة، ويه عن ــة وٕاىل النك ٕاىل املعرف
�لسؤال عن �مس واّ�ال� �ىل بعض املعرفـة الـيت ٔ�ضـیفت ٕا�هيـا، 

إال�ابـة عـن سـؤالها، مفـن  املكونة مـن اثنـني فصـا�دًا، وٕاذا ٔ�ردت
الواجــب �لیــك ٔ�ن جتیــب بوا�ــد مــن أ�ســامء، ومــن هنــا تتضــح 
رضورة ٕاضـــافهتا ٕاىل اثنـــني فصـــا�دًا، و�ـــدم ٕاضـــافهتا ٕاىل معرفـــة 

  .وا�دة، ٔ�ي املعرفة اليت ال ت��عض
ويه عنــدما تضــاف ٕاىل النكــرة �كــون �لســؤال عــن 

لكّهـا، ف�ٔنـت عنـدما الصفة واّ�ال� �ىل النكرة لكّها، ٔ�و �دد النكرة 
املضافة ٕاىل النكرة، جتیب بعدد النكـرة، وختتلـف ) ٔ�يّ (جتیب عن 

املضافة ٕاىل املعرفة يف ٔ�ّهنا تضـاف �لوا�ـد ) ٔ�يّ (يف هذه احلا� عن 
  .واالثنني وامجلا�ة، ٔ�ي ٔ�ّهنا تضاف مطلقًا يف هذه احلا�

وٕاذا انتقلنا ٕاىل املضاف واملضاف ٕالیـه يف �ر�یـب �داة 
) ٔ�يّ (س�تفهام�ّة، فـٕاّن مـا �راعـى يف الضـمري عنـد ٕاضـافة �) ٔ�يّ (

ٔ�ّي الغالمـني ٔ�ىت؟ : ، ف�قول)املضاف(�س�تفهام�ّة ٕاىل املعرفة هو 
ٔ�ّي الغلامن ٔ�ىت؟ ف�فـرد مضريهـا عنـدما تضـاف ٕاىل املعرفـة، : ونقول

ـــافة  ـــد ٕاض ـــى يف الضـــمري عن ـــا �راع ـــٕاّن م ـــل، ف ) ٔ�يّ (ويف املقاب
ٔ�ّي �المـني : ، ف�قـول)املضـاف ٕالیـه( �س�تفهام�ّة ٕاىل النكـرة هـو

ٔ�ّي �لامن ٔ�توا؟ ف�ث��ة ومجع مضريهـا �ـاء مـن ٕاضـافهتا : ٔ�تیا؟ ونقول
  .)4(ٕاىل م�ىن ومجع �كرة

�سـ�تفهام�ّة ) ٔ�يّ (ومن العلـامء مـن جيـزي ٕاضـافة أ�داة 
ٕاىل املعرفــة الوا�ــدة، وقــد اشــرتطوا �� اّ�ال� �ــىل أ�جــزاء ٔ�و 

�كون املضـاف ٕالیـه داًال �ـىل م�عـدد ٔ�و �كرارها �لعطف، ٔ�ي ٔ�ن 
ٔ�ّي ٔ�جـزاء زیـد ٔ�حسـُن، : ٔ�ّي زیـد ٔ�حسـُن؟ ٔ�ي: ��س، حنو قولنا

عینـه ٔ�و ٔ�نفـه، ٔ�و ٔ�ن �كـون : واجلواب �كون هنا �ٔ�جـزاء، ف�قـال
مك : �س�تفهام�ّة مكررة يف الرت�یب نفسه، حنو قولنـا) ٔ�يّ ( ٔ�ّييِ ؤ��ـ�

التكــرار، �شــرتط �لــامء ٔ�جشــُع ؤ��ــرُم؟ ويف هــذه احلــا�، ٔ�ي �ــا� 
  .)5(�س�تفهام�ّة واقعة يف الرضورة الشعریة) ٔ�يّ (العربیّة ٔ�ن �كون 

وتقّرر اّ�راسـات العربیّـة ٔ�نّـه مـن اجلـا�ز لنـا ٔ�ن نضـیف 
�كرة دا� �ىل إالفراد ٔ�و التث��ـة ٔ�و (الرشطیّة ٕاىل �كرة مطلقًا ) ٔ��ًّ (

ني �سـ�تعینا يب ٔ�ّي ر�ل �س�تعني يب ٔ��اونه، ؤ�ّي ر�ل: ، حنو)امجلع
ٔ��اوهنام، ؤ�ّي �ساء �س�تعن� يب ٔ��اوهنن، و�كون معناهـا هنـا مبعـىن 

  .)6()لك(، فه�ي حتمتل املضاف ٕالیه مجیعه، ٔ�ي مبزن� لكمة )لك(
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وقد ٔ��ازت هـذه اّ�راسـات ٕاضـافهتا ٕاىل املعرفـة ٔ�یضـًا، 
و�كـون معناهـا هنـا واملــراد هبـا هـو بعــض املضـاف ٕالیـه، ٔ�ي ٔ�ّهنــا 

ــىن  ــىل �كــون مبع ــة دا� � ــة ٔ�ن �كــون املعرف ــض؛ وذ� رشیط بع
ــىل أ�وىل  ــردة � ــة مف ــد�ري ٔ�و بعطــف معرف ــي ٔ�و تق ــدد حق�ق م�ع

ــواو، حنــو ــه، ؤ�ّي الو�ــه : �ل ــْع هی�� ٔ�ّي الر�ــال �كــرث �دیثــه تَِض
، ؤ�ّيي ؤ�یـّـك یــتلكْم )ٔ�ّي ٔ�جــزاء الو�ــه: (یعجْبــك یعجْبــين، مبعــىن

  .)7()ٔ�یّنا: (حيسْن اخ�یار �مه، مبعىن
ــ�م الســابق ٔ�ّن ویُ  ــن ال ــم م ــدما ) ٔ��ًّ (فه ـطیّة عن الرشـ

تضــاف ٕاىل النكــرة، �كــون �ــ�ال� �ــىل لك مــا تضــاف ٕالیــه، ٔ�ي 
: إالفراد والتث��ة وامجلع، فه�ي ��ال� �ـىل الـلك يف مجـل حنـو قولنـا

ــا ــه، وقولن ــ�تعْن يب ٔ��اون ــب �س ــ�تعینا يب : ٔ�ّي طال ــالبني �س ٔ�ّي ط
عن� يب ٔ��ــاوهنن؛ �وهنــا �شــمل ٔ�ّي طالبــات �ســ�ت: ٔ��ــاوهنام، وقولنــا

  .املضاف ٕالیه مجیعه
ويه ��ال� �ىل بعض مـا تضـاف ٕالیـه عنـدما تضـاف  

الرشطیة، وهذا یعـين ٔ�ّهنـا ال تضـاف ) ٔ��ًّ (ٕاىل املعرفة، ؤ�قصد هنا 
ٕاىل املعرفة الوا�دة، فالواجب هنا ٔ�ن تضـاف ٕاىل معرفـة دا� �ـىل 

دة �ــىل أ�وىل م�عــدد حق�قــي ٔ�و تقــد�ري، ٔ�و بعطــف معرفــة مفــر 
ٔ�ّي الطالب �كْرث غیابه �رسْب يف املـادة، : �لواو، وذ� حنو قولنا

ــك یعجْبــين، وقولنــا: وقولنــا �ــك یق�ــْل يف : ٔ�ّي الب�ــت یعجْب ٔ�ّييِ ؤ�ی
  .اجلامعة حيسْن اخ�یار ختصصه

وبناًء �ىل ما قلته؛ فٕانين ٔ�صل ٕاىل ن���ـة مفادهـا ٔ�نّـه ال 
) ٔ�يّ (�ســ�تفهام�ّة وأ�داة  )ٔ�يّ (یو�ــد فــرق بــني ٕاضــافة أ�داة 

ــة الفصــی�ة، ف�هــام یضــاف ٕاىل املعرفــة  الرشــطیّة يف ا�لغــة العربیّ
والنكرة، و�هام �ـ�ال� �ـىل الـلك يف �ـا� إالضـافة ٕاىل النكـرة، 
واّ�ال� �ىل الـبعض يف �ـا� إالضـافة ٕاىل املعرفـة، �لـامً ٔ�ّن بعـض 

الرشـطیّة يف جعـل ) يّ �ٔ (�سـ�تفهام�ّة و) ٔ�يّ (العلامء قد مـّزي بـني 
ــب، �اصــًا ) ٔ�يّ (التكــرار، ٔ�ي ٔ�ن �كــون  مكــررة يف نفــس الرت�ی

�ســـ�تفهام�ّة ) ٔ�يّ (�ســـ�تفهام�ّة؛ وذ� عنـــدما �كـــون ) ٔ�يّ (بــــ
ــا) ٔ�يّ (و ــو قولن ــدة، حن ــة الوا� ـطیّة مضــاف�ني ٕاىل املعرف ٔ�ّييِ : الرشـ

�ــك فــارس مغــوار؟ وقولنــا �ــك یق�ــْل يف اجلامعــة حيســْن : ؤ�ی ٔ�ّييِ ؤ�ی
  .)8(اخ�یار ختصصه

املوصو� ال تضـاف ) ٔ��ًّ (وتقّرِر �س�تعامالت ا�لغویّة ٔ�ّن 
ـــــة(ٕاّال ٕاىل معرفـــــة  ـــــو� تعـــــاىل)لفظـــــًا ٔ�و نی  :، وذ� حنـــــو ق

ِنِعِتی�ا ْمحَ �َلَىالر� ُْم��َشد� یَعٍة��هي� ش�ِ لَنَِزنَعن�ِمنُلكِّ یُْعِجبـين ٔ�ي� : وقولنـا ،))9ثُم�
یعجبين ا�ي عندك، وهـذا هـو رٔ�ي مجهـور العلـامء، : عندك، ٔ�ي

املوصـو� ٕاىل النكـرة، ) ٔ�يّ (وقد ٔ��ـاز بعـض العلـامء ٕاضـافة أ�داة 
یُْعِجبـين ٔ�ي� ر�ـل ٔ�و ر�لـني : وقد اكن ذ� قلیًال �درًا، حنو قولنا

ــور �ســ�ب ٔ�ّن  ــه امجله ــر ا�ي م�ع ــو أ�م ــدك، وه �كــرة،  )ٔ��ًّ (عن
  .)10(واملوصوالت معارف

ویت�دث �لـامء العربیّـة عـن مشـلكة اجـ�ع معـرفني يف 
عهـد الصـ� : إالضافة ٕاىل املعرفة، و��ـهيام: املوصو�، ٔ��دهام) ٔ�يّ (

ا�ي تعّرِفـت بــه املوصـوالت �مسیــة، وقـد ســوغوا ذ� لٕالهبــام 
: ٕاهبامــاناملوصــو� مـن و�ــة نظـرمه فهيــا ) ٔ�يّ (، فــ)ٔ�يّ (ا�ي يف 

ٕاهبـام اجلــ�س وٕاهبــام الشـخص، وتضــاف ٕاىل معــرفني ٕالزا� هــذ�ن 
إالهبامني، ف�ٔنت عندما تضیفها ٕاىل معرفة �زیل عهنـا ٕاهبـام اجلـ�س، 

یعجبـين ٔ�ي� الر�ــال، فقـد �ُـمل �ــ�س مـا وقعـت �لیــه : حنـو قولنـا
هنا، لك�ه بقي خشصًا مهبامً، و�� فٕاننا حبا�ة ٔ�ن نذ�ر شـ��ًا ) ٔ�يّ (

ــوار  ــن ع ــه، م ــام عن ــة �لســامع ٕالزا� إالهب ــذا اجلــ�س املعروف ض ه
یعجبين ٔ�ي� الر�ال قام، ف�كون قد ٔ�زلنا ٕاهبام الشـخص مبـا : ف�قول

  .)11(من العهد ا�ي بی��ا وبني السامع) قام(يف 
ـــة ٕاىل ٔ�ّن  ـــامء العربیّ ـــذهب �ل املوصـــو� مبـــزن� ) ٔ��ًّ (وی

مــا ٔ�ضــیفت ، وقــد ق�ــدوها ٕ�فــادة ٔ�و اّ�ال� �ــىل تبعــیض )ا�ي(
املوصو� تلـزم إالضـافة ٕاىل املعرفـة، ) ٔ��ًّ (ٕالیه، واح�جوا �� ب�ّٔن 

ومبا ٔ�ّهنا لزمت إالضافة ٕاىل املعرفة، فه�ي تف�ـد تبعـیض مـا ٔ�ضـیفت 
�ٔ�رمن ا�ي يف الب�ـت، : ٕالیه، وا�لیل �ىل ذ� ٔ�نّك عندما تقول

ــظ  ــة ال )ا�ي(�كــون ا�لف ــادة اللكیّ ــن املوصــوالت، ٕالف ــو م ، وه
) ٔ�يّ (بعیض، ٔ�ي ٔ�نّك س�تكرم لك من يف الب�ت، �ـىل �ـالف الت 

ا�ي يف الب�ـت، ف�ٔفـادت : ٔ�رض�ن ٔ�ّهيـم يف الب�ـت، ٔ�ي: يف قو�
  .)12(هنا تبعیض ما ٔ�ضیفت ٕالیه
، )ٔ�ل(اليت يه وص� لنداء ما ف�ـه ) ٔ�يّ (ولو انتقلنا ٕاىل 

، )ٔ�ّي ؤ�یّـة: (لو�د� العرب تعمد ٕاىل إالتیـان �ملنـادى املـهبم، حنـو
ملناداة ما ف�ه أ�لف والالم، مبعىن ٔ�ّهنا جتعـل املنـادى املـهبم وسـ�ی� 
�لوصــول ٕاىل م�ــاداة مــا ف�ــه أ�لــف والــالم، وذ� �ســ�ت��اء لفــظ 

ــ�ّٔي لفظــة )هللا(اجلــال�  ــ�ٔيت ب ــة ف�ــه ٔ�ن ن ، ا�ي ال جتــزي لنــا العربیّ
  ).� ٔ�ّهيا هللا: (�لوصول ٕاىل ندائه، فال جيوز لنا ٔ�ن نقول

) ٔ�ل(امء العربیّة وصف وص� لنداء ما ف�ـه وقد ٔ�طلق �ل
�س�ب ٕاعراهبا وٕاهبا�ا، وهـو أ�مـر ا�ي جعلهـا صـاحلة ) ٔ�يّ (�ىل 

للك يشء، مفن ٕاعراهبا وٕاهبا�ا انطلقت العرب جلعلهـا وصـ� لنـداء 
� : � النــاس، وال تقــول: مــا ف�ــه أ�لــف والــالم، فــالعرب ال تقــول

: ، فقالت)الناس والر�ل(ء �لتوصل ٕاىل ندا) ٔ�يّ (الر�ل، جفاءت بـ
ا الناُس، وقالت ا الر�ُل، وقـررت ٔ�ّن املنـادى احلق�قـي : � ٔ�هي� � ٔ�هي�

م�ـادى يف ا�لفـظ ) ٔ�يّ (، وبـذ� سـ�تقع )الناس والر�ـل: (هنا هو
بوصـ� لنـداء ) ٔ��ًّ (، كام ٔ�ّن �لامء العربیّة وصفوا )13(ول�س يف املعىن

 ّ ه ال جيوز يف العربیّـة ٔ�ن ما ف�ه أ�لف والالم من �ب �ٓخر، وهو ٔ�ن
� الر�ل، ولـو حص ذ� خلالف�ـا سـامت العربیّـة الـيت ال جتـزي : نقول
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تن��ه مبزن� التعریف يف الر�ـل، ) �(امجلع بني �الميت تعریف؛ ٔ�ّن 
وبني أ�لف والالم، وٕانّام نصل ٕاىل أ�لف والـالم ) �(فال جيمع بني 

  .)14(�الم�ان �لتعریف؛ وذ� خوفًا من ٔ�ن جتمتع )ٔ�يّ (من �الل 
يف النـداء اسـامً مـهبامً ) ٔ��ًّ (ویت�فق مجهور العلامء �ـىل ٔ�ّن 

م�نیًا �ىل الضم؛ فهـو عنـدمه يف �ب املنـادى املفـرد املعرفـة، وقـد 
اك�سب إالهبام �س�ب اف�قـاره ٕاىل مـا یفرسـه ویوّحضـه و�زیـل عنـه 

، ٔ�و � : إالهبام، وبناًء �ىل ذ�، فٕانـه ال یصـح ٔ�ن یقـول ٔ��ـد� ٔ�ي�
ا، و�سكت: ٔ�ن یقول ؛ ٔ�ن ذ� جيعل املنادى �ري معلـوم )15(� ٔ�هي�

يف البدایة، ف�كون لك السامعني م�طلعني ٕاىل معرفة املنادى، فـٕاذا 
ـا الر�ـُل، اكن يف ذ� تن��ـه �لـلك : �دد� وا�دًا، حنو قولنـا � ٔ�هي�

 � زیــٌد ٔ�و �: لــتطلعهم ٕاىل الر�ــل، أ�مــر ا�ي خيتلــف عــن قولنــا
ــمل  ــذ�ور ٕاذا � ــادى ٕاّال امل ــب املن ــت ٕاىل �ان ــه ال یلتف ّ ــٌل، يف ٔ�ن ر�

  .)16(هذا
يف النداء مهبمة تف�قر ٕاىل ما ) ٔ��ًّ (والس�ب ف� ذ�رته ٔ�ّن 

یوّحضها ویفرسها و�زیل عهنا الغمـوض، ٔ�ي إالهبـام؛ و�� وجـب 
ٔ�ن یتلوها �بع یوّحضها و�زیـل عهنـا الغمـوض؛ لیصـح مقصـود� مـن 

  .)17(التوضیح والتب�ني) ٔ�يّ (فة التابع بعد النداء، فوظی
راسة ٔ�ن اّ�راسـات العربیّـة  واملهم يف هذا اجلانب من اّ�ِ

املشـّددة واج�ـة إالضـافة يف مجیـع اسـ�تعامالهتا ) ٔ��ًّ (تذهب ٕاىل ٔ�ّن 
لفظًا ومعىن، ٔ�و معـىن فقـط، ٔ�و �هـام معـًا، و�سـ�ت�ىن مـن ذ� 

، فهـ�ي ل�سـت مضـافة ال )ٔ�ل(اليت يه وصـ� لنـداء مـا ف�ـه ) ٔ��ًّ (
التن��ـه؛ ) هـاء(لفظًا وال تقد�رًا، و�� جندمه یـذهبون ٕاىل ٕالزا�ـا 

، وبنـاًء �لیـه، فهـ�ي، ؤ�عـين هنـا )18(عوضًا ّمعا فاهتـا مـن إالضـافة
، ختلــو مــن اّ�ال� �ــىل )ٔ�ل(الــيت يه وصــ� لنــداء مــا ف�ــه ) ٔ��ًّ (

 ّ   .ة العربیّةالتبعیض ٔ�و اللكیّة حسب معطیات النظریّة ا�لغوی
اّ�ا� �ـىل الكـامل، ٔ�و ) ٔ�يّ (ویتحق�ق املعـىن الك�ـايئ يف 

ــ�تعامل يف ) ٔ�يّ ( ــرثة �س ــن ك ــىن م ــذا املع ــاء ه ــد � ــة، وق الكاملیّ
�ســ�تفهام�ّة، ف�ٔنــت عنــدما تتعــرض ) ٔ�يّ (الــ�م، واحلق�قــة ٔ�ّهنــا 

ليشء قـوي يف الكـامل والعظمـة و�ـدم النقصـان، س�ت�سـاءل عـن 
مـررت : ٔ�صبح �ـىل هـذا الكـامل، فقولنـا ش�ٔن هذا اليشء، و�یف

�ر�ٍل ٔ�ّيِ ر�ل، قد �اء من مالحظتنا لنباهة وكامل وعظمـة هـذا 
الر�ــل، أ�مــر ا�ي جعلنــا نتطلــع ٕاىل الســؤال عنــه بتعجــب مــن 

  .)19(ٔ�ّي الر�ال هو؟ وهو أ�صل: ٔ�حوا�، ؤ�ننا نقول
الكاملیّة معىن الكامل والعظمـة و�ـدم ) ٔ�يّ (وقد ٔ�عطیت 

ؤ�زیل عهنا �س�تفهام لغرض حنوي �الص، هو معل مـا  النقصان،
ق�لهـا فهيــا، فاالسـ�تفهام ال یعمــل ف�ـه مــا قـ��، ومــع ذ� یبقــى يف 

الكاملیّة ٕاهبام �س�تفهام ا�ي یف�د معـىن املبالغـة يف الصـفة، ) ٔ�يّ (

ـــ ــة يف حــمك املشــ�تق وٕان مل �كــن مشــ�تقة؛ ٔ�هنــا يف ) ٔ�يّ (ف الكاملیّ
  .)20(أ�صل اس�تفهام
الكاملیّــة ال یـؤىت هبـا ٕاال مضــافة، ) ٔ��ًّ (ر العلـامء ٔ�ّن ویقـرِّ 

ٔ�ي ٔ�ّهنـا مالزمــة لٕالضــافة لفظـًا ومعــىن، ؤ�نـّـه مـن �ــري املمكــن ٔ�ن 
هنا حتتـاج ملـا یوّحضهـا؛ ) ٔ��ًّ (هذا ر�ل ٔ�ّي، و�سكت، ٔ�ّن : تقول

نظرًا لٕالهبام ا�ي فهيا، ومه عنـدما قـّرروا ٔ�ّهنـا ال تـ�ٔيت ٕاال مضـافة، 
نّه من الواجب ٕاضـافهتا ٕاىل النكـرة دون املعرفـة، �ونـك ذهبوا ٕاىل �ٔ 

لو ٔ�ضفهتا �لمعرفة س�تجعلها بعضًا م�ه، وذ� خمالف لفائدهتا، فهـ�ي 
للك املوصوف ال بعضه، فهـ�ي يف حـمك املشـ�تق؛ ٔ�ّهنـا يف أ�صـل 

  .)21(اس�تفهام
ومن العلامء من جيزي ٕاضافهتا �لمعرفة؛ وذ� ق�اسـًا �ـىل 

مــررت : عناهــا، فعنــدمه یصــح ٔ�ن تقــولمب ) ٔ�يّ (الــيت ٔ�تــت ) لكّ (
مه القـوم : �لر�ِل ٔ�ّيِ الر�ل، و�لغالِم ٔ�ّيِ الغـالم، كـام �ـاز قولنـا

لك� القوِم، ؤ�طعمناه شاة لك� شاة، فلك ٔ�ضیفت �لمعرفـة والنكـرة، 
) ٔ��ًّ (م�ــل لك يف املعــىن، فٕانــه جيــوز لنــا ٔ�ن نضــیف ) ٔ��ّ (ومبــا ٔ�ّن 

امجلهور مـن العلـامء مـع ٕاضـافهتا �لنكـرة  ، �لامً ٔ�نّ )22(�لمعرفة والنكرة
  .فقط

ر اّ�راسات العربیّة ٔ�ّن املعىن ٔ�و اّ�ال� الـيت تؤّدهيـا  وتقّرِ
الكاملیّة �مكن يف املضاف ٕالیه، فٕان ٔ�ضیفت ٕاىل مشـ�تق مـن ) ٔ�يّ (

صــفة اكن القصــد مــن املــدح ٔ�و ا�م هــو املعــىن ا�ي یــدل �لیــه 
، فاملقصـود )ٔ�ّيِ فـارس مررت بفـارٍس : (املش�تق �اصة، حنو قولنا

الثناء �لك صفات الفروس�یة فقط، وٕان ٔ�ضیفت ٕاىل �ـري مشـ�تق، 
، �كـون مقصـود� الثنـاء �ـىل )مررت �ر�ٍل ٔ�ّيِ ر�ـل: (حنو قولنا

الر�ل �لك ما ميدح به الر�ل، ٔ�ي الصفات اليت یصح ٔ�ن توصـف 
  .)23(هبا هذه النكرة �ري املش�تقة

 العربیّة ا�لغة يف) ٔ�يّ ( أ�داة دالالت ٕاىل �دیدة نظرة - 3
  :الفصی�ة

ـــع �الالت أ�داة  يف ا�لغـــة العربیّـــة ) ٔ�يّ (یصـــل املت��ِّ
الفصی�ة ٕاىل ٔ�ّن �لامء العربیّة مل حيددوا هذه ا�الالت �شلك دق�ـق 
ــا  ــة �ر�یهب ــالل دراس ــن � ــا م ــلوا ٕاىل دالالهت ــوهنم مل یتوص واحض؛ �

دوا اللكّي، بـل جعلـوا املق�ـاس يف ذ� املضـاف ٕالیـه بعـدها، حفـد
دالالهتا من �الل املضاف ٕالیه بعدها، فه�ي من و�ة نظـرمه تـدل 
�ىل بعض املعرفة ٕاذا ٔ�ضیفت ٕاىل املعرفة، وتدل �ـىل �ـدد النكـرة 
لكّها ٕاذا ٔ�ضیفت ٕاىل النكرة، وهذا یعين ٔ�ّهنم یقررون ٔ�ّن دال� هـذه 

  .أ�داة ال ت��ع من ذاهتا، بل من املضاف ٕالیه بعدها
) ٔ�يّ (بیّـة يف �انـب ٔ�ّن دال� أ�داة ؤ�تّفق مـع �لـامء العر 

ال ت��ع من ذاهتا، لك�ين يف املقابل اخ�لف معهم يف اجلانب ا�ٓخـر، 
وهو �انـب ٔ�ّهنـم جعلـوا دال� هـذه أ�داة �بعـة مـن املضـاف ٕالیـه 
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بعدها، وهو اجلانب ا�ي س�ٔقوم مبناقش�ته يف هذه اجلزئیّة من هذا 
ر اليت توّصلت ٕا�هيـا مـن البحث، وذ� بناًء �ىل العدید من أ�فاك

  .معطیات ٔ��دث النظرّ�ت ا�لغویّة الغربیّة املعارصة
وميكن التدلیل �ىل اخللط الواحض �ى �لـامء العربیّـة يف 

ــة الفصــی�ة مــن �ــالل ) ٔ�يّ (حتدیــد دالالت أ�داة  يف ا�لغــة العربیّ
الرشــطیّة يف ا�لغــة نفســها، وذ� ) ٔ�يّ (العــرض ا�ٓيت حــول أ�داة 

ٔ�فاكر توّصلت ٕا�هيـا مـن اّطالعـي �ـىل بعـض النظـرّ�ت بناًء �ىل 
  :ا�لغویّة الغربیّة املعارصة

ــة ٔ�ّن  ر اّ�راســات العربیّ الرشــطیّة تضــاف ٕاىل ) ٔ��ًّ (تقــّرِ
املعرفة �رة وٕاىل النكرة �رة ٔ�خرى، فٕان ٔ�ضـیفت ٕاىل النكـرة اكنـت 

ىل ��ال� �ىل النكرة لكّها، وٕان ٔ�ضیفت ٕاىل املعرفة اكنت �ـ�ال� �ـ
ـــا مبعـــىن  ـــة، ٔ�ي ٔ�ّهن يف احلـــا� أ�وىل، ومعـــىن ) لك(بعـــض املعرف

  ).24(يف احلا� الثانیة) بعض(
ــ�م الســابق ٔ�ّن  ــن ال ــم م ــدما ) ٔ��ًّ (ویُفه ـطیّة عن الرشـ

، )الشمول(تضاف ٕاىل النكرة، �كون ��ال� �ىل ّلك املضاف ٕالیه 
و ٔ�ي إالفراد والتث��ـة وامجلـع، فهـ�ي �ـ�ال� �ـىل الـلك يف مجـل حنـ

ٔ�ّي طـالبني �سـ�تعینا : ٔ�ّي طالب �سـ�تعْن يب ٔ��اونـه، وقولنـا: قولنا
ٔ�ّي طالبات �س�تعن� يب ٔ��ـاوهنن؛ �وهنـا �شـمل : يب ٔ��اوهنام، وقولنا
  .املضاف ٕالیه مجیعه

ويه ��ال� �ىل بعض املضاف ٕالیه عنـدما تضـاف ٕاىل  
املعرفة، وهذا یعين ٔ�ّهنـا ال تضـاف ٕاىل املعرفـة الوا�ـدة، فالواجـب 
هنا ٔ�ن تضاف ٕاىل معرفة دا� �ـىل م�عـدد حق�قـي ٔ�و تقـد�ري، ٔ�و 

ــا ــواو، وذ� حنــو قولن ــىل أ�وىل �ل ــردة � ــة مف ٔ�ّي : بعطــف معرف
ٔ�ّي الب�ـت یعجْبـك : الطالب �كْرث غیابه �رسْب يف املـادة، وقولنـا

�ـــك یق�ـــْل يف اجلامعـــة حيســـْن اخ�یـــار : یعجْبـــين، وقولنـــا ٔ�ّييِ ؤ�ی
  .)25(ختصصه

ا توصل ٕالیه �لامء العربیّة حول دال� أ�داة ولو �قش�نا م
الرشطیّة عندما تضاف ٕاىل النكرة من �الل عـرض املثـالني ) ٔ�يّ (

التالیني، وذ� بناًء �ىل أ�فاكر اليت اس�تق�هتا من بعض النظرّ�ت 
ا�لغویـّـة الغربیّــة املعــارصة، لو�ــد� ٔ�ّن مــا س�ٔصــل ٕالیــه یعــارض مــا 

ــة يف  ) ٔ�يّ (هــذا ا�ــال؛ �ــون دال� أ�داة توّصــل ٕالیــه �لــامء العربیّ
الرشطیّة ف� س�ٔعرضه ال تت�ّدد مـن �ـالل املضـاف ٕالیـه بعـدها، 

، وهـذا )لـ�س املضـاف ٕالیـه(بل من �الل عنرص �ٓخـر يف امجلـ� 
ــة  ــة العربیّ ــذه أ�داة يف ا�لغ ــن دال� ه ــل ع ــا ق� ــارض م ــايف ویع ین

  : الفصی�ة
 ).دامئاً (طالٍب یدرْس ینجْح ) ٔ�ي� ( .1
 ).ٔ�ح�ا�ً (طالٍب یدرْس ینجْح  )ٔ�ي� ( .2

ــة الفصــی�ة ٔ�لفاظــًا �لزمــان �ــري  ــة العربیّ ــع �لغ جيــد املت��ِّ
احملّدد، ف�س�تعمل هذه أ�لفاظ �ـ�ال� �ـىل الزمـان �ـري احملـّدد يف 

، ٔ�و �ـــ�ال� �ـــىل الزمـــان �ـــري احملـــّدد يف املـــايض )26(املســـ�تق�ل
ــد ا�لفظــني)27()طــال ٔ�و قرصــ(واملســ�تق�ل   ، ومــن املمكــن ٔ�ن نع

  .يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة من هذه أ�لفاظ) ٔ�ح�ا�ً (و ) دامئاً (
واملهــم يف امجللتــني الســابق�ني ٔ�نّنــا لــو ٔ�رد� حتدیــد دال� 

الرشطیّة فهيام دون �لتفات ٕاىل العنرص اجلدیـد ا�ي ) ٔ�يّ (أ�داة 
ٔ�د�لته �لهيام، وهو ا�لفظ اّ�ال �ىل الزمان �ري احملّدد، لو�د� ٔ�ّهنا 

ل �ــىل لك مــا تضــاف ٕالیــه يف � امجللتــني؛ �ــون دال�هتــا هنــا تــد
تت�ّدد من �الل املضاف ٕالیه، وهو النكرة اليت بعـدها، وهـذا مـا 

  .ذهب ٕالیه �لامء العربیّة
ویتعارض ما س�ٔذ�ره مـع مـا قـرره �لـامء العربیّـة يف هـذا 

ــد دال� أ�داة  ــ�ٔذهب ٕاىل حتدی ــ�ٔ� س ــال، ف ـطیّة يف ) ٔ�يّ (ا� الرشـ
ني املذ�ورتني مع �لتفـات ٕاىل العنرصـ اجلدیـد ا�ي ٔ�د�لتـه امجللت

، )دامئـًا ؤ�ح�ـا�ً (�لهيام، وهو ا�لفـظ اّ�ال �ـىل الزمـان �ـري احملـّدد 
ــىل  ــدل � ــ�ي ت ــلك(فه ــبعض(يف امجلــ� أ�وىل، و) ال يف امجلــ� ) ال

الثانیة، ویتّضح ذ� مـن ٕامعـان النظـر يف هـاتني امجللتـني، ا�لتـني 
فـهيام ٔ�ّن اّ�ال� تـذهب يف امجلـ� أ�وىل مـهنام  س�ن�د بعد التـدق�ق

ٕاىل ٔ�ّن لك الطالب ا��ن یدرسـون ینجحـون، وقـد �ـاءت هـذه 
، وهـو العنرصـ اجلدیـد ا�ي ٔ�د�لتـه �ـىل )دامئاً (اّ�ال� من ا�لفظ 

هذه امجل�، ؤ�ّن اّ�ال� تذهب يف امجل� الثانیـة مـهنام ٕاىل ٔ�ّن بعـض 
وقـد �ـاءت هـذه اّ�ال� مـن  الطالب ا��ن یدرسـون ینجحـون،

  .، وهو العنرص اجلدید ا�ي ٔ�د�لته �ىل هذه امجل�)ٔ�ح�ا�ً (ا�لفظ 
ــه حــول دال� أ�داة  ــ� قّدم� ن ف ــمتّعِ ـطیّة ) ٔ�يّ (وامل الرشـ

س�یالحظ ٔ�نّين ذهبت ٕاىل حتدید دال�هتا يف امجللتني ا�لتني ٔ�د�لـت 
� أ�ساسـ�یّة، �لهيام عنرصًا �دیدًا فقط، ومل ٔ��قش دال�هتـا يف امجلـ

ٔ�ي� طالٍب یدرْس ینجْح، ٔ�ي امجل� اخلالیة من العنـارص : ويه مج�
ت يف هـذه امجلـ� أ�ساسـ�یّة اخلالیـة مـن ٔ�ي  اجلدیدة، ؤ�هنا قد دلـ�
عنرص �دید �ىل اللكیّـة فقـط، ومل تـدل �ـىل التبعـیض، ف�كـون 
ذ� م�فذًا �الفيت ف� ذهبت ٕالیه، فهـو قـد یطـرح �سـاؤًال مفـاده 

الرشطیّة بوساطة عنرصـ ) ٔ�يّ (نّك تذهب ٕاىل حتدید دال� أ�داة �ٔ 
ٔ�د�لته ٔ�نت �ىل امجلـ�، ومل تن��ـه ٕاىل دال�هتـا يف امجلـ� أ�ساسـ�یّة 
اخلالیة من ٔ�ّي عنرصـ �دیـد، الـيت تـذهب اّ�ال� فهيـا ٕاىل اللكیّـة 
فقط، مفن ٔ��ن �اءت هذه اّ�ال� ٕان مل �كن من املضـاف ٕالیـه كـام 

  .العربیّة؟قرر �لامء 
ومن املمكن إال�ابة �ىل ال�ساؤل املطروح من �الل الق�اس �ىل 
�االت مشاهبة متت م�اقش�هتا يف لغات ٔ�خرى �ري ا�لغة العربیّة 

) ٔ�يّ (الفصی�ة، اليت افرتض بناًء �لهيا ب�ّٔن الس�ب يف دال� 
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الرشطیّة �ىل اللكیّة فقط يف امجل� أ�ساس�یّة اخلالیة من ٔ�ّي 
الرشطیّة املضافة ٕاىل النكرة، هو ) ٔ��ًّ (ؤ�قصد هنا عنرص �دید، 

وجود يشء ٔ�و عنرص معني يف هذه امجل� یدل �ىل العموم�ة، 
الرشطیّة اّ�ال� �ىل اللكیّة فقط، �لامً ٔ�ن العنرص ) ٔ��ًّ (ویعطي 

ا�ي ٔ�حتدث عنه هنا موجود يف ا�رس ا�لغوّي الغريب املعارص، 
أ�فاكر ا�لغویّة يف ا�لغات الغربیّة فقد مت طر�ه لتفسري الك�ري من 

بدلیل �لمي واحض، ويه ٔ�فاكر مشاهبة لفكريت حول دال� أ�داة 
الرشطیّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، وقد ٔ�طلقوا �ىل هذا ) ٔ�يّ (

العنرص، ؤ�عين هنا �لامء ا�لغات أ�ج�بیة، العامل العام 
)Generic Operator()28(.  

ا�ي حتّدث ) Generic Operator(وقد �كون العامل العام 
عنه �لامء ا�لغات أ�ج�بیة يف القضا� ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت 

) ٔ�يّ (حنن بصددها، هو ما یتعلّق حبدیث �لامء العربیّة عن حمك 
الرشطیّة من ح�ث ) ٔ�يّ (الرشطیّة من ح�ث العموم وإالهبام، فـ

و�يق ) َمنْ (�حمك العموم وإالهبام يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، 
ٔ�دوات الرشط اجلازمة، اليت یق�يض الرشط هبا العموم، ف�عّم 

  .)29(العقالء و�ريمه، ویعم أ�مك�ة وأ�زم�ة
ـابق، هـو  وما ٔ�رید الوصول ٕالیه من �ـالل عـريض الس�

ـــ الرشــطیّة يف ) ٔ�يّ (ٔ�نـّـين اســ�تطعت ٔ�ن ٔ��ــدد داللتــني خمتلف�ــني ل
الـرمغ مـن ٔ�ّهنـا مضـافة ٕاىل امجلل اليت مقـت مبناقشـ�هتا، وذ� �ـىل 
ــدلت �ــىل  ــا، ف ــلك(النكــرة يف امجلــل مجیعه يف امجلــ� أ�وىل، ) ال

يف ) الــلك(يف امجلــ� الثانیــة، ودلــت �ــىل ) الــبعض(ودلــت �ــىل 
امجل� أ�ساس�یّة اخلالیـة مـن ٔ�ي عنرصـ �دیـد، وقـد توّصـلت ٕاىل 

دامئـًا (هاتني ا�اللتني من �الل العنرص اجلدید ا�ي حتدثت عنـه 
يف امجل� أ�وىل، ؤ�ح�اً� يف امجل� الثانیـة، والعامـل العـام يف امجلـ� 

الرشطیّة مل تت�ـّدد مـن املضـاف ) ٔ�يّ (، مبعىن ٔ�ن دال� )أ�ساس�یّة
، )لـ�س املضـاف ٕالیـه(ٕالیه بعدها، بل مـن عنرصـ �ٓخـر يف امجلـ� 

الرشـطیّة لـ�س ) ٔ�يّ (وهذا یقودين ٕاىل القول بـ�ّٔن حمـّدد اّ�ال� يف 
اف ٕالیه بعدها، بل يشء �ٓخر يف امجل�، وهذا خيالف ما قرره املض

) ٔ�يّ (�لامء العربیّة يف هذا ا�ال، فلو اكن أ�مر كام ذ�ـروا، �لـت 
�ىل اللك يف امجلل مجیعها؛ وذ� انطالقـًا مـن ٕاضـافهتا ٕاىل النكـرة 

  .بعدها
ـطیّة ) ٔ�يّ (وینطبــق مــا ذ�رتــه حــول دال� أ�داة  الرشـ

ــىل دال� أ�داة املضــافة ٕاىل النكــر  ـطیّة املضــافة ٕاىل ) ٔ�يّ (ة � الرشـ
املعرفة، فلو �قش�نا ما توصل ٕالیـه �لـامء العربیّـة حـول دال� أ�داة 

الرشطیّة عندما تضاف ٕاىل املعرفة من �الل عـرض املثـالني ) ٔ�يّ (
التالیني، لو�د� ٔ�ّن ما س�ٔصل ٕالیه یعارض ما توصلوا ٕالیـه يف هـذا 

الرشطیّة ف� س�ٔعرضه ال تت�ّدد مـن ) ٔ�يّ ( ا�ال؛ �ون دال� أ�داة

�الل املضاف ٕالیه بعـدها، بـل مـن �ـالل عنرصـ �ٓخـر يف امجلـ� 
) ٔ�يّ (، وهذا ینايف ویعارض ما ق�ل عـن دال� )ل�س املضاف ٕالیه(

  : الرشطیّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة
 ).دامئاً (الطالِب �كْرث غیابه �رسْب يف املادة ) ٔ�ي� ( .1
 ).ٔ�ح�ا�ً (ِب �كْرث غیابه �رسْب يف املادة الطال) ٔ�ي� ( .2

الرشطیّة يف امجللتـني السـابق�ني ) ٔ�يّ (فلو ٔ�رد� حتدید دال� أ�داة 
دون �لتفات ٕاىل العنرص اجلدید ا�ي ٔ�د�لناه �لهيام، وهو ا�لفظ 
اّ�ال �ــىل الزمــان �ــري احملــّدد، لو�ــد� ٔ�ّهنــا تــدل �ــىل بعــض مــا 

�ـون دال�هتـا هنـا تت�ـّدد مـن �ـالل تضاف ٕالیه يف � امجللتـني؛ 
املضاف ٕالیه، وهو املعرفة اليت بعدها، وهـذا مـا ذهـب ٕالیـه �لـامء 

  .العربیّة
ویتعارض ما س�ٔذ�ره مـع مـا قـرره �لـامء العربیّـة يف هـذا 

ــد دال� أ�داة  ــ�ٔذهب ٕاىل حتدی ــ�ٔ� س ــال، ف ـطیّة يف ) ٔ�يّ (ا� الرشـ
جلدیـد ا�ي ٔ�د�لتـه امجللتني املذ�ورتني مع �لتفـات ٕاىل العنرصـ ا

، )دامئـًا ؤ�ح�ـا�ً (�لهيام، وهو ا�لفـظ اّ�ال �ـىل الزمـان �ـري احملـّدد 
ــىل  ــدل � ــ�ي ت ــلك(فه ــبعض(يف امجلــ� أ�وىل، و) ال يف امجلــ� ) ال

الثانیة، ویتّضح ذ� مـن ٕامعـان النظـر يف هـاتني امجللتـني، ا�لتـني 
وىل مـهنام س�ن�د بعد التـدق�ق فـهيام ٔ�ّن اّ�ال� تـذهب يف امجلـ� ا�ٔ 

ٕاىل ٔ�ّن لك الطـالب ا��ــن �كــرث غیــاهبم �رســ�بون يف املــادة، وقــد 
، وهـو العنرصـ اجلدیـد ا�ي )دامئـاً (�اءت هذه اّ�ال� من ا�لفـظ 

ٔ�د�لته �ىل هذه امجلـ�، ؤ�ن اّ�ال� تـذهب يف امجلـ� الثانیـة مـهنام 
ٕاىل ٔ�ّن بعض الطالب ا��ن �كرث غیاهبم �رسـ�بون يف املـادة، وقـد 

، وهو العنرصـ اجلدیـد ا�ي )ٔ�ح�ا�ً (هذه اّ�ال� من ا�لفظ  �اءت
ٔ�د�لته �ىل هذه امجل�، وقد اس�تطعت من �الل العنرصـ اجلدیـد 
ــني  ــدد داللت ــذ�ورتني ٔ�ن ٔ�� ــني امل ــىل امجللت ــا� � ــت ٕ�د� ا�ي مق

الرشـطیّة، وذ� �ـىل الـرمغ مـن ٔ�ّهنـا مضـافة ٕاىل ) ٔ�يّ (خمتلف�ني لــ
ــني،  ــة يف � امجللت ــىل املعرف ــدلت � ــلك(ف يف امجلــ� �وىل، ) ال

يف امجل� الثانیـة، وهـذا یؤكّـد ٔ�ّن دال� أ�داة ) البعض(ودلت �ىل 
الرشطیّة ال تت�ّدد من املضاف ٕالیه بعـدها، بـل مـن عنرصـ ) ٔ�يّ (

، ولـو اكن أ�مـر كـام ذ�ـر �لـامء )ل�س املضاف ٕالیه(�ٓخر يف امجل� 
الـبعض يف � امجللتـني؛ �ـىل ) ٔ�يّ (العربیّة يف هذا ا�ـال، �لـت 

  .وذ� انطالقًا من ٕاضافهتا ٕاىل املعرفة بعدها
ــامء  ــين ٔ��ــالف �ل ــد ٔ�ضــاف�ه يف هــذا ا�ــال، ٔ�ن ــا ٔ�ری وم

الرشطیّة املضافة ٕاىل املعرفـة يف ) ٔ�يّ (العربیّة يف حتدید دال� أ�داة 
ٔ�ي� الطـالِب �كـْرث غیابـه �رسـْب يف : امجل� أ�ساس�یّة، ويه مج�

امجلـ� اخلالیـة مـن العنـارص اجلدیـدة، فهـم یـذهبون ٕاىل  املادة؛ ٔ�ي
جعلها يف هذه امجل� دا� �ـىل التبعـیض فقـط؛ وذ� انطالقـًا مـن 
املضاف ٕالیـه، ٔ�ي املعرفـة الـيت بعـدها، حفرصـوا ٔ�نفسـهم �ملضـاف 
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الرشـــطیّة، ومل یلتف�ـــوا ٕاىل ) ٔ�يّ (ٕالیـــه فقـــط لت�دیـــد دال� أ�داة 
ــه هــذه ا ٔ�داة �شــلك اكمــل، مفــن و�ــة الرت�یــب ا�ي وردت ف�

ٔ�ي� طالـٍب �كـْرث : نظري ال یو�د فرق من �ح�ة اّ�ال� بـني مجـ�
ٔ�ي� الطالِب �كْرث غیابـه �رسـْب يف : غیابه �رسْب يف املادة، ومج�

املادة؛ �ون املقصود يف امجللتني الطالب ا��ن یقومون بفعل معـني 
لك �ـام، ٔ�ي ٔ�نّـين وینالون �س��ه ن���ة معیّنة، ول�س الطالب �ش

حمصور بف�ة معیّنة من الطالب، ؤ�� ٔ�حتدث عن مجیـع ٔ�فـراد هـذه 
الرشطیّة تـذهب �ـ�ال� ) ٔ��ًّ (الف�ة يف � امجللتني، و�لن���ة فٕاّن 

�ىل اللكیّة يف �ا� ٕاضافهتا ٕاىل النكرة و�ا� ٕاضافهتا ٕاىل املعرفـة يف 
یفه ٕاىل مجلهتـا، امجل� أ�ساس�یّة اليت ختلو من ٔ�ي عنرص �دید نضـ 

وهذا خيالف ما ذهب ٕالیه �لامء العربیّـة، ا��ـن قـّرروا ٔ�ّهنـا �ـ�ال� 
ــیض يف امجلــ�  ــىل التبع ــ�ال� � ــة يف امجلــ� أ�وىل، و� ــىل اللكیّ �

  .الثانیة
ویت�فق ذ� مع ق�ايس �ىل احلاالت املشاهبة يف لغات ٔ�خرى �ري 

دیيث عن دال� ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ا�ي تطرقت ٕالیه عند �
الرشطیّة املضافة ٕاىل النكرة يف امجل� أ�ساس�یّة اليت ) ٔ�يّ (أ�داة 

الرشطیّة ) ٔ�يّ (ختلو من ٔ�ّي عنرص �دید نضیفه ٕا�هيا، مفا ق�ل عن 
الرشطیّة املضافة ٕاىل املعرفة، ) ٔ�يّ (املضافة ٕاىل النكرة یقال عن 

) ٔ�يّ (ٔ�ي ٔ�نّين افرتض هنا ٔ�یضًا ب�ّٔن الس�ب يف دال� أ�داة 
الرشطیّة �ىل اللكیّة فقط يف امجل� أ�ساس�یّة اخلالیة من ٔ�ّي 

الرشطیّة املضافة ٕاىل املعرفة، هو ) ٔ��ًّ (عنرص �دید، ؤ�قصد هنا 
وجود يشء ٔ�و عنرص معني يف هذه امجل� یدل �ىل العموم�ة، 

الرشطیّة اّ�ال� �ىل اللكیّة فقط، والعنرص ا�ي ) ٔ��ًّ (ویعطي 
) ٔ�يّ (ا هو العنرص نفسه ا�ي حتدثت عنه يف ٔ�حتدث عنه هن

الرشطیّة املضافة ٕاىل النكرة يف امجل� أ�ساس�یّة اليت ختلو من ٔ�ّي 
 Generic(نرص �دید نضیفه ٕا�هيا، ٔ�ي العامل العام 

Operator ( ا�ي حتدث عنه �لامء ا�لغات أ�ج�بیة يف القضا�
العامل ا�ي  ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت حنن بصددها، وهو

الرشطیّة من ) ٔ�يّ (جعلته م�علقًا حبدیث �لامء العربیّة عن حمك 
الرشطیّة من ح�ث العموم وإالهبام ) ٔ�يّ (ح�ث العموم وإالهبام، فـ

و�يق ٔ�دوات الرشط ) َمنْ (يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، �حمك 
اجلازمة، اليت یق�يض الرشط هبا العموم، ف�عّم العقالء و�ريمه، 

  .  )30(أ�مك�ة وأ�زم�ةویعم 
الرشـطیّة يف ) ٔ�يّ (وینطبق مـا ذ�رتـه حـول دال� أ�داة 

ــة الفصــی�ة �ــىل دال� أ�داة  املوصــو�، فميك�ــين ) ٔ�يّ (ا�لغــة العربیّ
الرشـطیّة يف هـذا اجلـزء ) ٔ�يّ (تطبیق ما عرضته حول دال� أ�داة 

ل املوصو� يف ا�لغة العربیّـة الفصـی�ة، لنصـ) ٔ�يّ (من البحث �ىل 
الرشــطیّة يف هــذا اجلانــب ) ٔ�يّ (يف الن���ــة ٕاىل ٔ�ّن مــا ق�ــل عــن 

املوصـــو� يف ا�لغـــة العربیّـــة الفصـــی�ة، ) ٔ�يّ (ینطبـــق متامـــًا �ـــىل 
  :والعرض ا�ٓيت یوّحض ذ�

املوصـو� ال تضــاف ٕاّال ٕاىل ) ٔ��ًّ (یـذهب العـرب ٕاىل ٔ�ّن 
، وذ� �ـىل الـرمغ مـن ٔ�ّن بعـض العلـامء قـد )لفظـًا ٔ�و نیـة(معرفة 

املوصــو� ٕاىل النكــرة، وهــو أ�مــر ا�ي ) ٔ�يّ (�ــاز ٕاضــافة أ�داة �ٔ 
  .)31(�كرة، واملوصوالت معارف) ٔ��ًّ (م�عه امجلهور �س�ب ٔ�ّن 

املوصـــو� تلـــزم ) ٔ��ًّ (ویفهـــم مـــن الـــ�م الســـابق ٔ�ّن 
إالضافة ٕاىل املعرفة، ومبا ٔ�ّهنا لزمت إالضافة ٕاىل املعرفة، فهـ�ي تف�ـد 

: لیــل �ــىل ذ� ٔ�نـّـك عنــدما تقــولتبعــیض مــا ٔ�ضــیفت ٕالیــه، وا�
، وهــــو مــــن )ا�ي(�ٔ�ــــرمن ا�ي يف الب�ــــت، �كــــون ا�لفــــظ 

املوصوالت، ٕالفادة اللكیّة ال التبعـیض، ٔ�ي ٔ�نّـك سـ�تكرم لك مـن 
ٔ�رض�ـن ٔ�ّهيـم يف الب�ـت، : يف قـو�) ٔ�يّ (يف الب�ت، �ىل �الف 

  .)32(ا�ي يف الب�ت، ف�ٔفادت هنا تبعیض ما ٔ�ضیفت ٕالیه: ٔ�ي
ل ٕالیه �لامء العربیّة حول دال� أ�داة  ولو �قش�نا ما توص�

ــة مــن �ــالل عــرض ) ٔ�يّ ( املوصــو� املالزمــة لٕالضــافة ٕاىل املعرف
املثالني التالیني، لو�د� ٔ�ّن ما س�ٔصل ٕالیه یعـارض مـا توصـل ٕالیـه 

املوصـو� فـ� ) ٔ�يّ (�لامء العربیّـة يف هـذا ا�ـال؛ �ـون دال� أ�داة 
ّدد من �الل املضاف ٕالیه، بل من �ـالل عنرصـ س�ٔعرضه ال تت�
، وهـذا ینـايف ویعـارض مـا ق�ـل )ل�س املضاف ٕالیه(�ٓخر يف امجل� 

  : املوصو� يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة) ٔ�يّ (عن دال� أ�داة 
 ).دامئاً (الر�ال قام ) ٔ�يّ (یعجبين  .1
  ).ٔ�ح�ا�ً (الر�ال قام ) ٔ�يّ (یعجبين  .2

ٔ�نّنا لـو ٔ�رد� حتدیـد دال�  املالحظ يف امجللتني السابق�ني
املوصو� فهيام دون �لتفات ٕاىل العنرص اجلدیـد ا�ي ) ٔ�يّ (أ�داة 

ٔ�د�لته �لهيام، وهو ا�لفظ اّ�ال �ىل الزمان �ري احملّدد، لو�د� ٔ�ّهنا 
تدل �ىل بعض مـا تضـاف ٕالیـه يف � امجللتـني؛ �ـون دال�هتـا هنـا 

فة اليت بعـدها، وهـذا مـا تت�ّدد من �الل املضاف ٕالیه، وهو املعر 
  .ذهب ٕالیه �لامء العربیّة

ویتعارض ما س�ٔذ�ره مـع مـا قـرره �لـامء العربیّـة يف هـذا 
ــد دال� أ�داة  ــ�ٔذهب ٕاىل حتدی ــ�ٔ� س ــال، ف ــو� يف ) ٔ�يّ (ا� املوص

امجللتني املذ�ورتني مع �لتفات ٕاىل العنرصـ اجلدیـد ا�ي ٔ�د�لنـاه 
، )دامئـًا ؤ�ح�ـا�ً (ن �ـري احملـّدد �لهيام، وهو ا�لفـظ اّ�ال �ـىل الزمـا

ــىل  ــدل � ــ�ي ت ــلك(فه ــبعض(يف امجلــ� أ�وىل، و) ال يف امجلــ� ) ال
الثانیة، ویتّضح ذ� مـن ٕامعـان النظـر يف هـاتني امجللتـني، ا�لتـني 
س�ن�د بعد التـدق�ق فـهيام ٔ�ّن اّ�ال� تـذهب يف امجلـ� أ�وىل مـهنام 

هنـا ) ٔ�يّ (�كـون ٕاىل ٔ�ّن إالجعاب �شـمل لك الر�ـال احلـارض�ن، ف 
، )دامئاً (��ال� �ىل لك الر�ال، وقد �اءت هذه اّ�ال� من ا�لفظ 

وهــو العنرصــ اجلدیــد ا�ي ٔ�د�لتــه �ــىل هــذه امجلــ�، ؤ�ن اّ�ال� 
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تذهب يف امجل� الثانیة مهنام ٕاىل ٔ�ن إالجعـاب ال �شـمل لك الر�ـال 
احلارض�ن، فقد ٔ�جعب ببعضهم وال ٔ�جعـب �لـبعض ا�ٓخـر، ف�كـون 

هنا ��ال� �ىل بعض الر�ال، وقـد �ـاءت هـذه اّ�ال� مـن ) ٔ�يّ (
  .، وهو العنرص اجلدید ا�ي ٔ�د�لته �ىل هذه امجل�)ٔ�ح�ا�ً (ا�لفظ 

وما ٔ�رید ٔ�ضاف�ه يف هذا ا�ـال، هـو ٔ�نـين ٔ��ـالف �لـامء 
املوصـو� يف امجلـ� أ�ساسـ�یّة، ) ٔ�يّ (العربیّة يف حتدید دال� أ�داة 

ٔ�ي� الر�ال قام، ٔ�ي امجل� اخلالیـة مـن العنـارص یعجبين : ويه مج�
اجلدیدة، فهم یذهبون ٕاىل جعلها يف هذه امجل� دا� �ـىل التبعـیض 
فقط؛ وذ� انطالقـًا مـن املضـاف ٕالیـه، ٔ�ي املعرفـة الـيت بعـدها، 

ــد دال� أ�داة  ــط لت�دی ــه فق ــاف ٕالی ـوا ٔ�نفســهم �ملض ) ٔ�يّ (حفرصـ
ــب  ــوا ٕاىل الرت�ی ــو�، ومل یلتف� ــذه أ�داة املوص ــه ه ا�ي وردت ف�

�شلك اكمل، فلو دقق�ا النظـر ف�ـه، لو�ـد� ٔ�هنـا دا� �ـىل اللكیّـة 
فقط؛ �ون املقصود يف هذه امجل� مجیع الر�ال ا��ن یقومون بفعـل 
الق�ام، ول�س الر�ال �شلك �ام، ٔ�ي ٔ�نّين حمصور بف�ـة معیّنـة مـن 

امجلــ�،  الر�ــال، ؤ�� ٔ�حتــدث عــن مجیــع ٔ�فــراد هــذه الف�ــة يف هــذه
املوصو� تـذهب �ـ�ال� �ـىل اللكیّـة يف امجلـ� ) ٔ��ًّ (و�لن���ة فٕاّن 

أ�ساس�یّة اليت ختلو من ٔ�ي عنرص �دید نضیفه ٕاىل مجلهتـا، وهـذا 
خيالف ما ذهب ٕالیه �لـامء العربیّـة، ا��ـن قـّرروا ٔ�هنـا �ـ�ال� �ـىل 

  .التبعیض فقط
غات ٔ�خرى �ري ویتفق ذ� مع ق�ايس �ىل احلاالت املشاهبة يف ل

ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ا�ي تطرقت ٕالیه عند �دیيث عن دال� 
الرشطیّة املضافة ٕاىل النكرة ٔ�و املعرفة يف امجل� ) ٔ�يّ (أ�داة 

أ�ساس�یّة اليت ختلو من ٔ�ّي عنرص �دید نضیفه ٕا�هيا، مفا ق�ل عن 
) ٔ�يّ (الرشطیّة املضافة ٕاىل النكرة ٔ�و املعرفة یقال عن ) ٔ�يّ (
وصو�، ٔ�ي ٔ�نّين ٔ�فرتض هنا ٔ�یضًا ب�ّٔن الس�ب يف دال� أ�داة امل
املوصو� �ىل اللكیّة فقط يف امجل� أ�ساس�یّة اخلالیة من ٔ�ّي ) ٔ�يّ (

عنرص �دید، هو وجود يشء ٔ�و عنرص معني يف هذه امجل� یدل 
املوصو� اّ�ال� �ىل اللكیّة فقط، ) ٔ��ًّ (�ىل العموم�ة، ویعطي 

ٔ�حتدث عنه هنا هو العنرص نفسه ا�ي حتدثت والعنرص ا�ي 
الرشطیّة املضافة ٕاىل النكرة ٔ�و املعرفة يف امجل� ) ٔ�يّ (عنه يف 

أ�ساس�یّة اليت ختلو من ٔ�ّي عنرص �دید نضیفه ٕا�هيا، ٔ�ي العامل 
ا�ي حتدث عنه �لامء ا�لغات ) Generic Operator(العام 

  .��ا اليت حنن بصددهاأ�ج�بیة يف القضا� ا�لغویّة املشاهبة لقضی 
ا�ي حتدث ) Generic Operator(وقد �كون العامل العام 

عنه �لامء ا�لغات أ�ج�بیة يف القضا� ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت 
حنن بصددها، هو ما یتعلّق حبدیث �لامء العربیّة عن مشلكة 

 إالضافة ٕاىل املعرفة،: املوصو�، ٔ��دهام) ٔ�يّ (اج�ع معرفني يف 
عهد الص� ا�ي تعّرِفت به املوصوالت �مسیة، وقد : و��هيام

املوصو� من و�ة ) ٔ�يّ (، فـ)ٔ�يّ (سوغوا ذ� لٕالهبام ا�ي يف 
ٕاهبام اجل�س وٕاهبام الشخص، وتضاف ٕاىل : نظرمه فهيا ٕاهبامان

معرفني ٕالزا� هذ�ن إالهبامني، ف�ٔنت عندما تضیفها ٕاىل معرفة �زیل 
یعجبين ٔ�ي� الر�ال، فقد �مل ��س : و قولناعهنا ٕاهبام اجل�س، حن

هنا، لك�ه بقي خشصًا مهبامً، و�� فٕانّنا ) ٔ�يّ (ما وقعت �لیه 
مضطرون ٔ�ن نذ�ر ش��ًا من عوارض هذا اجل�س املعروفة �لسامع 

یعجبين ٔ�ي� الر�ال قام، ف�كون قد ٔ�زلنا : ٕالزا� إالهبام عنه، ف�قول
، )33(هد ا�ي بی��ا وبني السامعمن الع ) قام(ٕاهبام الشخص مبا يف 

وهذا یعين ٔ�نّنا اح�جنا �ٔكرث من عنرص وا�د يف امجل� ٕالزا� ٕاهبام 
املوصو�، ف�ٔضف�اها ٕاىل معرفني ) ٔ�يّ (اجل�س وٕاهبام الشخص عن 

ٕالزا� هذ�ن إالهبامني، وهذا یق�يض �لرضورة ٔ�ّن دال�هتا ال تت�ّدد 
كرث من معرف لت�دید من معرف وا�د يف مجلهتا، بل حتتاج ٕاىل �ٔ 

هذه اّ�ال�، وهذا یق�يض �لرضورة ٔ�یضًا ٔ�ّن مجیع عنارص مجلهتا 
تت�د مع بعضها البعض لت�دید دال�هتا، ول�س املضاف ٕالیه بعدها 

  .فقط
ــــون  ــــة جيعل ــــامء العربیّ ــــاف ٕاىل ذ� ٔ�ّن �ل ) ٔ��ًّ (ویض

، واملعـروف ٔ�ن املوصـوالت تف�ـد اللكیّـة ال )ا�ي(املوصو� مبزن� 
ــولا ــدما تق ــت عن ــیض، ف�ٔن ــت، �كــون : لتبع ــرمن ا�ي يف الب� �ٔ�

ــك ســ�تكرم لك� مــن يف الب�ــت، وأ�صــل ٔ�ن �كــون  مقصــودك ب�ٔن
ٔ�رض�ن ٔ�ّهيم يف الب�ت، ٔ�نـك س�ترضـب لك : مقصودك عندما تقول
: ، فـامجل� يف أ�صـل)ا�ي(هنـا مبـزن� ) ٔ�يّ (من يف الب�ت؛ �ـون 

املوصـو� هنـا �ّ�ال� ) ٔ��ًّ (ٔ�رض�ن ا�ي يف الب�ـت، لكـهنم ق�ـدوا 
) ٔ�يّ (�ــىل تبعــیض مــا ٔ�ضــیفت ٕالیــه، وهــذا خمــالف جلعــل أ�داة 

  .)34()ا�ي(املوصو� مبزن� 
وما ٔ�رید الوصول ٕالیه من �ـالل عـريض السـابق، هـو 

ـــ املوصــو� يف ) ٔ�يّ (ٔ�نــين اســ�تطعت ٔ�ن ٔ��ــدد داللتــني خمتلف�ــني ل
ا مضـافة ٕاىل امجلل اليت مقـت مبناقشـ�هتا، وذ� �ـىل الـرمغ مـن ٔ�ّهنـ

يف امجلـ� الـيت ٔ�د�لـت ) الـلك(املعرفة يف مجیع امجلل، فدلت �ىل 
يف امجلـ� الـيت ٔ�د�لـت ) الـبعض(، ودلـت �ـىل )دامئـاً (�لهيا لفـظ 
يف امجل� أ�ساس�یّة اخلالیـة ) اللك(، ودلت �ىل )ٔ�ح�ا�ً (�لهيا لفظ 

من ٔ�ي عنرص �دید، وقد توّصلت ٕاىل هاتني ا�اللتني من �ـالل 
دامئًا، ؤ�ح�اً�، والعامل العـام يف (نرص اجلدید ا�ي حتدثت عنه الع 

املوصـو� مل تت�ـّدد ) ٔ�يّ (، مبعـىن ٔ�ّن دال� أ�داة )امجل� أ�ساسـ�یّة
لــ�س (مــن املضــاف ٕالیــه بعــدها، بــل مــن عنرصــ �ٓخــر يف امجلــ� 

) ٔ�يّ (، وهذا یقـودين ٕاىل القـول بـ�ٔن حمـّدد اّ�ال� يف )املضاف ٕالیه
س املضاف ٕالیه بعدها، بل يشء �ٓخر يف امجلـ�، وهـذا املوصو� ل�

خيـالف مـا قـرره �لـامء العربیّــة يف هـذا ا�ـال، فلـو اكن أ�مـر كــام 
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�ـىل الـبعض يف امجلـل مجیعهـا؛ وذ� انطالقـًا ) ٔ�يّ (ذ�روا، �لت 
  .من ٕاضافهتا ٕاىل املعرفة بعدها

ـابق عـن دال� أ�داة  ویتّضح يل مـن �ـالل �ـدیيث الس�
املوصـو� يف ا�لغـة العربیّـة الفصـی�ة، ) ٔ�يّ (رشطیّة وأ�داة ال ) ٔ�يّ (

ــ�ال� �ــىل ) ٔ��ًّ (ٔ�ّن  يف ) الــلك(حتمتــل ٔ�كــرث مــن دال�، ف�كــون �
ٔ�ح�اً� ٔ�خـرى، وذ� ) البعض(بعض أ�ح�ان، و�كون ��ال� �ىل 

�ٕالضــافة ٕاىل دال�هتــا �ســ�تفهام�ّة الــيت حتــدثت عهنــا ســابقًا، وقــد 
�ىل التبعیض ٔ�و اللكیّة يف ا�لغـة العربیّـة ) ٔ�يّ ( حتددت دال� أ�داة

، وهـذا )لـ�س املضـاف ٕالیـه(الفصی�ة مـن عنرصـ �ٓخـر يف امجلـ� 
خيالف ما قرره �لامء العربیّة، ا��ن �ددوا دال�هتا �ىل التبعـیض ٔ�و 

  .اللكیّة �ملضاف ٕالیه بعدها
، )ٔ�ل(اليت يه وص� لنداء ما ف�ـه ) ٔ�يّ (ولو انتقلنا ٕاىل 

ٔ�ن �لامء العربیّة ال حيـددون لهـا يف هـذا اجلانـب دال� �ـىل لو�د� 
) ٔ��ًّ (اللكیّة ٔ�و التبعیض �س�ب �دم ٕاضافهتا، فهم یتفقـون �ـىل ٔ�ّن 

يف النـداء اسـامً مـهبامً م�نیـًا �ـىل الضـم، وقـد اك�سـب هــذا �مس 
إالهبام �س�ب اف�قـاره ٕاىل مـا یفرسـه ویوّحضـه و�زیـل عنـه إالهبـام، 

  .)35(ضاف ٕالیهویقصدون هنا امل
ين ٔ�رى يف أ�داة  ـ� وما ٔ�رید ٕاضاف�ه يف هذا ا�ـال، هـو ٔ�ن

�انـب املعـىن و�انـب القـّوة : �انبني �مني �شلك �ام، وهام) ٔ�يّ (
ــة، فهــ�ي �ك�ســب معناهــا مــن املضــاف ٕالیــه بعــدها،  ّ الت�دیدی
و�ك�سب قّوهتا الت�دیدیّة �ىل اللك ٔ�و البعض ٔ�و �سـ�تفهام مـن 

، وٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن )لـ�س املضـاف ٕالیـه بعـدها( عنرص �ٓخـر يف امجلـ�
نصل ٕاىل قّوهتا الت�دیدیّة، فٕانه مـن الواجـب يف البدایـة ٔ�ن �كـون 
دا� �ىل معـىن، ٔ�ي ٔ�ن �كـون مضـافة، فـا�ي یؤهلهـا الك�سـاب 

الـيت ) ٔ��ً (�انب القّوة الت�دیدیّة هو �انب املعىن، وهذا یعـين ٔ�ّن 
ملعـىن والقـّوة الت�دیدیّـة، �الیـة مـن ا) ٔ�ل(يه وص� لنداء ما ف�ـه 

فاملضاف ٕالیه معها �ري موجود لیؤهلها الك�سـاب قّوهتـا الت�دیدیّـة 
�ىل الـلك ٔ�و الـبعض ٔ�و �سـ�تفهام، ٔ�ي ٔ�هنـا مهبمـة، وهـو أ�مـر 

  .ا�ي اتفق ف�ه مع �لامء العربیّة، ولكن من م�ظور �ٓخر
وقد �اء العرض ا�ي مقت بتقدميه يف هذه اجلزئیّـة مـن 

بناًء �ىل ٔ�فـاكر توّصـلت ٕا�هيـا مـن ٔ��ـدث النظـرّ�ت  هذا البحث
ا�لغویّة الغربیّة املعارصة؛ و�� فٕانين س�ٔمعد يف اجلزئیّة القادمة من 
هذا الفصـل ٕاىل �لتفـات ٕاىل هـذه النظـرّ�ت، وذ� مـن �ح�ـة 
ٔ�فاكرها اليت سا�دتين �ىل الوصـول ٕاىل مـا توّصـلت ٕالیـه يف هـذه 

  .اجلزئیّة من هذا البحث
 بتفسري املتعلقة ؤ�فاكرها املعارصة الغربیّة ا�لغویّة نظرّ�تال  - 4

  :الفصی�ة العربیّة ا�لغة يف) ٔ�يّ ( ا�ٔداة دالالت

امس، وهذا �مس مـن ) ٔ��ًّ (یذهب �لامء العربیّة ٕاىل ٔ�ّن 
و�ة نظرمه ال ظاهر وال مضمر، بل هـو امس مـهبم حيتـاج ٕاىل مـا 

التـه، وقـد اك�سـب هـذا یفرسه و�زیـل ٕاهبامـه ویـوّحض معانیـه ودال
ــــة  ــــة العربیّ ــــه �ــــىل لك يشء يف ا�لغ ــــن وقو� �مس إالهبــــام م

  .)36(الفصی�ة
يف ا�لغة العربیّة الفصـی�ة ) ٔ��ًّ (ویُفهم من هذا ال�م ٔ�ن 

امس �كرة مهبم، ومبا ٔ�نه امس �كرة مهبم، فهو حيتـاج ٕاىل عنرصـ مـن 
ــو  ــه، فه ــاه وداللت ــد معن ــه لت�دی ــرد ف� ــب ا�ي � ــارص الرت�ی ال عن

من ذاته، بـل حيتـاج ٕاىل عنرصـ ) داللته(�ك�سب قوته الت�دیدیّة 
�ٓخر يف �ر�یبه لت�دید هذه القّوة الت�دیدیّة، ؤ�قصد هنا دال� هـذا 

  .�مس النكرة املهبم
�ىل التبعیض ) ٔ�يّ (وقد تبني يل بعد ٔ�ن اس�تعرضت دال� أ�داة 

به يف هذا واللكیّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة ٔ�ّن هذه أ�داة �ش� 
اجلانب أ�سامء النكرة يف ا�لغات أ�خرى �ري العربیّة، �اصة ما 

، اليت قدمت )همي=  Heim(حتّدثت عنه ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 
دراسة لغویّة معارصة تبني من �اللها ٔ�ّن النكرات ٔ�و أ�سامء 
النكرة ال �ك�سب دال�هتا الت�دیدیّة �ىل البعض ٔ�و اللك من 

�سب هذه اّ�ال� الت�دیدیّة من عنرص �ٓخر يف ذاهتا، وٕانّام �ك 
، وقد انطلقت من هذه الفكرة يف دراسة ا�لغویّة )37(امجل�

�ىل ) ٔ�يّ (ٕاىل تفسري دال� أ�داة ) همي=  Heim(أ�مر�ك�ّة 
التبعیض واللكیّة يف لغتنا العربیّة؛ �ون هذه أ�داة �كرة مهبمة يف 

رة مهبمة، مفن �ري املق�ول ٔ�ن ال ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ومبا ٔ�ّهنا �ك
  ).همي=  Heim(ت�ىش مع ما �اء يف دراسة ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 

�ىل ) ٔ�يّ (وتت�ّدد الفكرة اليت ٔ��ان�ين �ىل تفسري دال� أ�داة 
التبعیض واللكیّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة يف ٔ�ّن ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 

)Heim  =تذهب ٕاىل ٔ�ّن �مس النكرة ال �ك�سب داللته ) همي
من ذاته، بل من عنرص �ٓخر يف امجل�، وقد ) قوته الت�دیدیّة(

بیّ�ْت ذ� من �الل العدید من أ�م�� اليت قامت مبناقش�هتا 
وتوضیحها يف ا�لغة إالجنلزيیّة، وس�ٔقوم بتطبیق ذ� �ىل ا�لغة 

 ق�اس�یة من لغتنا العربّیة العربیّة الفصی�ة من �الل عرض ٔ�م��
توحض فكرة �مس النكرة وقوته الت�دیدیّة يف دراسة ا�لغویّة 

  :، وذ� �ىل النحو ا�ٓيت)همي=  Heim(أ�مر�ك�ّة 
 . یرضبه) دامئاً (ٕاذا اشرتى �يل حصاً� فهو  .1
 . یرضبه) ٔ�ح�ا�ً (ٕاذا اشرتى �يل حصاً� فهو  .2

ــــة  ـّـــة أ�مر�ك�ّ ــــّوة ) هــــمي=  Heim(جتعــــل ا�لغوی الق
�بعـة مـن ) حصـا�ً (الت�دیدیّة لالمس النكرة يف امجللتني املذ�ورتني 

، وقـد �ـددت هـذا )لـ�س مـن ذاتـه(عنرص �ٓخر يف � امجللتني 
ــاً (العنرصــ ��لفظــني  ــا�ً (و ) دامئ ــاملعىن مــن و�ــة نظرهــا )ٔ�ح� ، ف
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ــن الــيت س�شــرتهيا �ــيل  یــذهب يف امجلــ� أ�وىل ٕاىل ٔ�ّن لك احلُُص
هبا، ٔ�ي ٔ�نّه س�یرضب لك احلُُصن اليت س�شرتهيا، وقد دلت س�یرض 

لـ�س مـن (النكرة هنا �ىل اللكیّة من �الل عنرص �ٓخـر يف امجلـ� 
، فـالنكرة يف امجلـ� أ�وىل مل حتـدد دال�هتـا )دامئاً (، وهو لفظ )ذاهتا

  .من ذاهتا، بل اح�اجت لعنرص �ٓخر يف �ر�یهبا لت�دید هذه اّ�ال�
امجلـ� الثانیـة ٕاىل ٔ�ّن �لیـًا س�یرضـب ویـذهب املعـىن يف 

بعض احلُُصن اليت س�شرتهيا، وقد دلت النكرة هنـا �ـىل التبعـیض 
، وهــو لفــظ )لــ�س مــن ذاهتــا(مــن �ــالل عنرصــ �ٓخــر يف امجلــ� 

، فـالنكرة يف امجلـ� الثانیـة مل حتـدد دال�هتـا مـن ذاهتـا، بـل )ٔ�ح�ا�ً (
  .ال�اح�اجت ٕاىل عنرص �ٓخر يف �ر�یهبا لت�دید هذه ا�ّ 

=  Heim(وما ٔ�رید الوصول ٕالیه بناًء �ىل فكرة ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 
حول اك�ساب �مس النكرة لقوته الت�دیدیّة، هو ٔ�نّين ) همي

اس�تطعت ٔ�ن ٔ��دد داللتني خمتلف�ني لالمس النكرة يف امجللتني 
يف امجل� �وىل، ودل ) اللك(ا�لتني مقت مبناقش�هتام، فدل �ىل 

 امجل� الثانیة، وقد اك�سب �مس النكرة هاتني يف) البعض(�ىل 
ل�س (ا�اللتني ا�تلف�ني من �الل عنرص�ن �ٓخر�ن يف امجللتني 

يف ) ٔ�ح�ا�ً (يف امجل� أ�وىل، ولفظ ) دامئاً (، وهام لفظ )من ذاته
�ىل ) ٔ�يّ (امجل� الثانیة، وهذا یدمع و�ة نظري حول دال� أ�داة 

توّصلت ٕا�هيا بناًء �ىل الفكرة نفسها يف التبعیض واللكیّة، اليت 
  ).همي=  Heim(دراسة ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 

دت �شلك واحض ٔ�ّن أ�داة  التداولیّة يف ا�لغة ) ٔ�يّ (وبعد ٔ�ن �د�
العربیّة الفصی�ة م�غري تت�ّدد داللته وختتلف حسب حمّدد �ٓخر يف 

ٔ�صل ، فٕانين )ل�س من ذاهتا، ٔ�و من املضاف ٕالیه بعدها(امجل� 
يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة ثالث ) ٔ�يّ (ٕاىل ن���ة مفادها ٔ�ّن لٔ�داة 

دالالت، ويه دال� التبعیض ودال� اللكیّة ودال� �س�تفهام، وقد 
�قشت دال� التبعیض ودال� اللكیّة بناًء �ىل فكرة ا�لغویّة 

حول �مس النكرة وقوته الت�دیدیّة ) همي=  Heim(أ�مر�ك�ّة 
ا�ي حتدث عنه �لامء ) Generic Operator(العام  والعامل

ا�لغات أ�ج�بیة يف القضا� ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت حنن 
بصددها، وس�ٔقوم ف� س�ی�ٔيت من هذه اجلزئیّة يف هذا البحث 

يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ) ٔ�يّ (مبناقشة دال� �س�تفهام لٔ�داة 
  .یّة غربیّة معارصة ٔ�خرىوذ� يف ضوء معطیات نظریّة لغو 
�ىل ) ٔ�ي(هل دال� أ�داة : والسؤال ا�ي ٔ�طر�ه هنا هو

�س�تفهام يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة ت��ع من ذاهتا ٔ�م ٔ�ّهنا �ك�سب 
هذه اّ�ال� من عنرص �ٓخر يف امجل� اليت �رد فهيا؟ فلو اكنت 

سة �ك�سب هذه اّ�ال� من ذاهتا، لتعارض ذ� مع ما �اء يف درا
حول �مس النكرة وقوته ) همي=  Heim(ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 

ا�ي حتدث ) Generic Operator(الت�دیدیّة والعامل العام 

عنه �لامء ا�لغات أ�ج�بیة يف القضا� ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت 
حنن بصددها، ودل �ىل تناقض �بري مع ما ذ�رته حول دال�هتا �ىل 

راسة، ولو اكنت �ك�سب  التبعیض واللكیّة يف هذا الفصل من اّ�ِ
هذه اّ�ال� من عنرص �ٓخر يف امجل� اليت �رد فهيا، لاكن ذ� 

حول ) همي=  Heim(ت�ٔ�یدًا ملا �اء يف دراسة ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 
 Generic(�مس النكرة وقوته الت�دیدیّة والعامل العام 

Operator ( ٔج�بیة يف القضا� ا�ي حتدث عنه �لامء ا�لغات ا�
ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت حنن بصددها، وما ذ�رته حول دال�هتا 
�ىل التبعیض ٔ�و اللكیّة، مفن �ري املنطقي ٔ�ن نفرتض ب�ّٔن أ�داة 

التداولیّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة م�غري ختتلف داللته �ىل ) ٔ�يّ (
) ٔ�يّ (ٔ�ن أ�داة التبعیض واللكیّة �خ�الف عنرص �ٓخر يف امجل�، و 

�س�تفهام�ّة يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة �ك�سب دال�هتا �ىل 
�س�تفهام من ذاهتا، ٔ�ي ٔ�ن �كون هذه أ�داة م�غريًا �ك�سب 
داللته من عنرص �ٓخر يف بعض أ�ح�ان، وذات دال� �بعة من 

  .ذاهتا ٔ�ح�اً� ٔ�خرى
) ٔ�يّ (�س�تفهام�ة �ىل ) ٔ�يّ (وینطبق ما س�ٔقرره حول 

املیّة؛ �ون الراحج فهيا هو ٔ�ّهنـا موضـو�ة لالسـ�تفهام، فقـد �ـدها الك
ٔ�شــهر النّ�ــاة ؤ�كــرثمه مــن مضــن �ســ�تفهام، ٔ�و رضً� م�ــه، ؤ�ّن 
ــع مــن ٔ�ّن الكــامل ســ�ب يف  ــه �ب ــة ا�ي نعتــت ب مصــطلح الكاملیّ
�س�تفهام، مفعىن �س�تفهام موجـود فهيـا ٕالفـادة معـىن املبالغـة يف 

  .)38(الصفة، مد�ًا ٔ�م ذماً 
ـّـه مــن الرضــوري يف هــذا اجلانــب مــن  وقــد و�ــدت ٔ�ن
ــامء الغربیــون يف هــذا ا�ــال؛  ــره العل البحــث ٔ�ن ٔ�لتفــت ٕاىل مــا ذ�
ع  وذ� لغــا�ت إال�ابــة �ــىل الســؤال ا�ي مقــت بطر�ــة، فــاملت��ِّ
�راســات العلــامء الغــربیني املتعلقــة �الســ�تفهام ؤ�دواتــه يف ا�لغــات 

م یفرتضـون ٔ�ّن ٔ�دوات �سـ�تفهام اليت قاموا بدراس�هتا، س�ی�د ٔ�ّهنـ
يف ا�لغة العربیّة الفصـی�ة �ك�سـب ) ٔ�يّ (املشاهبة ٔ�داة �س�تفهام 

دال�هتا �ىل �س�تفهام من عنرص �ٓخر يف امجل�، وقد �ـددوا هـذا 
ظـــاهرة ٔ�و (العنرصـــ بـــ�ٔداة اســـ�تفهام ٔ�خـــرى موجـــودة يف امجلـــ� 

هبة ٔ�داة ، ٔ�ي ٔ�ّهنم یفرتضـون ٔ�ّن ٔ�دوات �سـ�تفهام املشـا)مس�ترتة
يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة ال �ك�سب دال�هتـا �ـىل ) ٔ�يّ (�س�تفهام 

�سـ�تفهام مـن ذاهتـا، وٕانّـام مـن ٔ�داة اسـ�تفهام ٔ�خـرى موجـودة يف 
امجل� �شلك ظاهر ٔ�و مس�ترت، وامجللتان ا�ٓتیان من ا�لغة الكوریّـة 

  :)39(توحضان ذ�
Nwukwu-ka  o-ass-ni?             

 )من �اء؟(
Nwukwu-ka  o-ass-e.              

   .)�اء ٔ��د(
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يف امجل� أ�وىل اس�تفهامًا، وهو ) Nwukwu-ka(�اء ا�لفظ 
يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ب�� �اء ا�لفظ نفسه يف ) َمنْ (مبعىن 

يف ا�لغة العربیّة الفصی�ة، ویعود ) ٔ��د(امجل� الثانیة �كرة مبعىن 
خيلو من اّ�ال� بصورته ا�ّردة، تفسري ذ� ٕاىل ٔ�ّن هذا ا�لفظ 

ومبا ٔ�نّه خيلو من ا�ال� بصورته ا�ردة، فهو حيتاج ٕاىل عنرص �ٓخر 
يف �ر�یبه لت�دید داللته، ف�ٔ�ذ داللته �ىل �س�تفهام يف امجل� 

، )ni(أ�وىل من �امل �س�تفهام املوجود يف �ر�یبه، وهو لفظ 
نیة من �امل التنكري املوجود ؤ��ذ داللته �ىل التنكري يف امجل� الثا

  ).e(يف �ر�یبه، وهو لفظ 
ابق ٕاىل ٔ�ّن ٔ�داة �س�تفهام  يف ا�لغة ) ٔ�يّ (ؤ�صل بعد عريض الس�

العربیّة الفصی�ة �ك�سب دال�هتا �ىل �س�تفهام من ٔ�داة اس�تفهام 
ٔ�خرى موجودة �شلك مس�ترت يف مجلهتا، وهذا یؤّكد �شلك قاطع 

ة الفصی�ة م�غري �ك�سب داللته �ىل يف ا�لغة العربیّ ) ٔ��ًّ (ٔ�ّن 
التبعیض واللكیّة و�س�تفهام من عنرص �ٓخر يف امجل�، أ�مر 
ا�ي ینفي التعارض مع ما �اء يف دراسة ا�لغویّة أ�مر�ك�ّة 

)Heim  =حول �مس النكرة وقوته الت�دیدیّة والعامل ) همي
ا�ي حتدث عنه �لامء ا�لغات ) Generic Operator(العام 

أ�ج�بیة يف القضا� ا�لغویّة املشاهبة لقضی��ا اليت حنن بصددها، 
  .والتناقض مع ما ذ�رته حول دال�هتا �ىل التبعیض واللكیّة

  :اخلامتة
  :توّصل هذا البحث ٕاىل �دد من النّتاجئ، ٔ�درج ٔ�مهّها

�كـرة ) �شـلكها ا�ـّرد(يف ا�لغة العربیّـة الفصـی�ة ) ٔ�يّ (أ�داة : ٔ�والً 
  .معدومة املعىن واّ�ال�مهبمة 

مـن ) ٔ�يّ (یذهب �لامء العربیّة ٕاىل حتدیـد معـىن ودال� أ�داة : �نیاً 
  .�الل املضاف ٕالیه بعدها

من �الل ) ٔ�يّ (یذهب الباحث ٕاىل حتدید معىن أ�داة : �لثاً 
املضاف ٕالیه بعدها، وحتدید دال�هتا من �الل عنرص �ٓخر يف 

=  Heim(�لغویّة أ�مر�ك�ّة �ر�یهبا اللكّي، وذ� حسب فكرة ا
  .حول �مس النكرة وقوته الت�دیدیّة) همي
يف ا�لغـة العربیـة ) ٔ�يّ (حيـدد البحـث ثـالث دالالت لـٔ�داة : رابعاً 

  .دال� �س�تفهام ودال� اللكیة ودال� التبعیض: الفصی�ة، ويه
م�غـّري خيلـو مـن املعـىن، ؤ�ّهنـا ) ٔ�يّ (یبـّني البحـث ٔ�ّن أ�داة : رابعاً 

ــة والتبعــیض و�ســ�تفهام مــن �ــالل �  ك�ســب دال�هتــا �ــىل اللكیّ
ــاًء �ــىل دراســة  ــر موجــود يف مجلهتــا، وذ� بن ) هــمي(عنرصــ �ٓخ

  .املتعلقة �لنكرات
 :هوامش البحث

                                                 
، كتاب أ�زهیة )م1993(، )هـ415:ت(الهروي، �يل �ن محم�د، : انظر)1(

ا�لغة العربیّة، عبد املعني امللّو�، مطبو�ات مجمع : يف �مل احلروف، حتق�ق

                                                                           
، النحو )ت.د(؛ وحسن، عبّاس، 109-108، ص2دمشق، سور�، ط

  .107- 3/104، 9الوايف، دار املعارف، مجهوریة مرص العربیّة، لبنان، ط
؛ وحسن، 109-108الهروي، كتاب أ�زهیة يف �مل احلروف ص: انظر)2(

  .107-3/104النحو الوايف، 
؛ 109-108احلروف، صالهروي، كتاب ا�ٔزهیة يف �مل : انظر)3(

  .107-3/104وحسن، النحو الوايف، 
د �ن عبد هللا �ن محم�د، : انظر) 4( �منحم� ا�ن ما�، ٔ�بو عبد هللا جامل اّ�ِ
�يل محم�د معّوض : ، رشح الاكف�ة الشاف�ة، حتق�ق)م2000(، )هـ672:ت(

، 1و�ادل ٔ�محد عبد املوجود، دار الك�ب العلمیّة، بريوت، لبنان، ط
1/429.  
د �ن احلسن، )5( �منحم� ، )هـ686هـ، ٔ�و 684:ت(�سرتا�ذي، ريض اّ�ِ
یوسف حسن : ، رشح الريض �ىل الاكف�ة، تصحیح وتعلیق)م1996(

، وما 2/250، 2معر، م�شورات �امعة قان یو�س، بنغازي، لی��ا، ط
  .بعدها

؛ وحسن، النحو 1/429ا�ن ما�، رشح الاكف�ة الشاف�ة، : انظر)6(
  .، وما بعدها3/109الوايف، 

؛ وحسن، النحو 1/429ا�ن ما�، رشح الاكف�ة الشاف�ة، : انظر)7(
  .، وما بعدها3/109الوايف، 

�ن عبد هللا �ن عق�ل، : انظر)8( ا�ن عق�ل، قايض القضاة هباء اّ�ِ
، رشح ا�ن عق�ل، ومعه كتاب م��ة اجللیل )م1980(، )هـ769:ت(

�ن عبد امحلید، دار الرتاث، محم�د حم: بتحق�ق رشح ا�ن عق�ل، ت�ٔلیف ىي اّ�ِ
  .3/66، 20القاهرة، مجهوریة مرص العربیّة، ط

  .69: سورة مرمي، ا�ٓیة)9(
ا�ن عق�ل، رشح ا�ن عق�ل، ومعه كتاب م��ة اجللیل بتحق�ق : انظر)10(

�ن، 3/63رشح ا�ن عق�ل،  ، وما بعدها؛ والس�یوطي، �الل اّ�ِ
ح مجع اجلوامع، حتق�ق ، مهع الهوامع يف رش )م1992(، )هـ911:ت(

ط، .عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسا�، بريوت، لبنان، د: ورشح
، )م1991(، )هـ761:ت(، وما بعدها؛ وأ�نصاري، ا�ن هشام، 1/312

�ن عبد امحلید، : مغين ا�لب�ب عن كتب أ��اریب، حتق�ق محم�د حميي اّ�ِ
  .بعدها، وما 1/90ط، .املك�بة العرصیة، بريوت، لبنان، د

، �اش�یة الصبان �ىل رشح )ت.د(، )هـ1206(الصبان، محم�د �يل، )11(
واهد �لعیين، حتق�ق طه : أ�مشوين �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ومعه رشح الش�
ط، .عبد الرؤف سعد، املك�بة التوف�ق�ة، القاهرة، مجهوریة مرص العربیّة، د

  .، وما بعدها1/266
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   :امللخص

�كون املبد�ة امرٔ�ة والبط� امرٔ�ة، لیصبح التّجس�ید ٔ�دّق  ح�ث، هالطاملا اكنت املرٔ�ة وال �زال يه ٔ�حسن من �س�تطیع نقل معا�هتا وتصو�ر  
�دیدة اكنت من ��س معا�ة الوطن، فقد اكن نقل  �ت، وختبّطت يف مشٔ�حو�ونقل املعا�ة ٔ�سهل، ومبا ٔ�ّن املرٔ�ة اجلزا�ریة قد �ا�شت 

ذه املعا�ة مرشو�ا وجب ٕاجنازه، لكن هذا ال یعين ٔ�ّن الّروایة العربیة مل تتّنب هذه املعا�ة يه أ�خرى، لت��قل من هالّروایة اجلزا�ریة ال�ّسویة 
ة وصداها، فقد تناولت الّروایة اجلزا�ریة ال�ّسویة مهنا املرٔ�ة اجلزا�ریّة احلدود اجلزا�ریة ٕاىل احلدود العربیة، وهذا دلیل واحض �ىل معق املعا�

  .أ�دبیة تصو�را �لواقع نواعاكنت الّروایة من ٔ�قدر ا�ٔ  من مثّ �ىل ٔ�ّهنا رمز �لنّضال واملقاومة والّصمود والت�دي، و 
  .یعة �الطيرب  ؛ٔ��الم مس�تغامني ؛الروایة ؛املرٔ�ة ؛الاكتبة اجلزا�ریة: اللكامت املف�اح�ة

Abstract : 
       Women have always been and still are the best able to  convey and portray their sufferings, 
especially when they are the creator of a woman and heroine woman, to become the most 
accurate embodiment and transfer suffering easier, and since Algerian women had lived in 
circumstances and had been bogged down in many problems that had been the opposite of the 
country's suffering, the transfer of the novel had been Algerian women for this suffering is a 
project that must be accomplished, but that does not mean that the Arabic version has not 
adopt this suffering, to move from the border. To the Arab border, which is a clear 
manifestation of the depth of the suffering and its resonance, the Algerian version of feminist 
women Algerian as a symbol of struggle, resistance, steadfastness and defiance, and thus was 

the novel of the most appreciative literary species to portray reality.. 

Keywords Algerian writer ـــ woman ــــ the novel ـــــ    ahlam mostaghanmi ــــ rabia  jalti    

 

  مقدمة
املــرٔ�ة يه العنرصــ الفّعــال يف ا�متــع، وقــد ّمت تناولهــا يف ٔ�كــرث       

ــا  أ�نــواع أ�دبیــة شــ�یو�ا وان�شــارا و ازدهــارا ٔ�ال ويه  الّروایــة، ممّ
یدّل �ىل ق�ا�ة مؤّداها ٔ�ّن إالبداع وا�متع و�ا وا�ـدا، ومـن هـذه 

يت العالقة تتوّ� �ٓراء كثرية، فّلك ی��اول القضیّة بطریق�ه اخلاّصـة الّـ
ــني املــايض واحلــارض، وبــني  و�ت والزالــت �ــدلیات م�ناقضــة ب

فاكنـت الّروایـة �ـري حضـن وشـاهد لهـذا لكّـه،  . احملافظة والتحّرر
یل��ٔ القارئ مـن �اللهـا �ح�ـا ومس�تكشـفا حلقـائق �رخيیّـة بطعـم ل 
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�ٓخر وقالب خمتلف، ودا�ل هذا النوع اس�تطاعت املرٔ�ة ٔ�ن �سـمع 
وتّرصح مبواضیع حمّرمة يف جممتعها، ف�ٔهلمت صوهتا املك�وم يف الواقع، 

ــة، وذ� ٕ�ســامع صــوهتا مــن �ــالل بطوالهتــا،  املبــد�ات اجلزا�ری
وفرضها يف العمل الروايئ هو ٔ�ساس لتكو�ن احلبكة الرسدیة، مـن 

ــة . دوهنــا �ســ�تحیل اّ�فــع �لقــارئ ــ�س حضــور املــرٔ�ة يف الّروای ول
ٔ�عوام وٕان اكن عـن ال�سویة اجلزا�ریة �جلدید، بل يه �ارضة م�ذ 

طریق الرمز فقد ارتبطت �السـ�تعامر ا�ي سـلب �ـريات بالدهـا 
وق�ل زو�ا وّرشد ٔ�بناءها، م�لام ّرشد ٔ�بناء الوطن، و�ـّذهبا وق�لهـا 

ومــع غیــاب . روح�ــا وجســد�، و�ــاول طمــس خشصــیهتا وجتهیلهــا
املس�تعمر �انت اس�تعامرا �ٓخر هـو اسـ�تعامر فكـري، ارتـبط ��متـع 

لعــادات والتقالیــد، لكهنــا   مــ�لام �اربــت �ســ�تعامر مــن �ــالل ا
ووقفت يف و�ه، اس�تطاعت الوقوف يف و�ـه ّلك تـ� العـادات 
ــا، وانترصــت يف العدیــد  والتّقالیــد، ف�ٔثب�ــت ذاهتــا يف ا�ــاالت لكّه
مهنا، لك هـذا اح�ضـنته الّروایـة اجلزا�ریـة ال�ّسـویة وتب�ّ�ـه و�ـّربت 

املـرٔ�ة دا�ـل جممتـع ذ�ـوري، عنه ٔ�حسـن تعبـري، فعكسـت معـا�ة 
ف�ٔصــبحت املــرٔ�ة متثّــل حضــورا �رزا و�ّمــا يف إالنتــاج الــّروايئ 
اجلزا�ري ال�ّسوي، � وزنه ودالالته العمیقة، ممّا ٔ�ضفى �ـىل الـنّص 

  .مزية ورمزیة ال ميكن جتاهلها ب�ّٔي �ال من أ�حوال
 ٕان قضیة املرٔ�ة أ�دیبة، قضـیة ال�ـزال تطـرح، وخباصـة يف اجلزا�ـر

ٔ�ن مزيان إالبداع �بع مـن إال�سـان، بعیـدا عـن تصـنیفه وتقسـ�ميه 
ذ�وري ؤ�نثوي ٔ�و ر�ايل و�سوي، و�مكن ٔ�مهّیة دراسـة : ٕاىل شقني

أ�دب ال�ســوي ، يف كــرثة تعبــريه عــن املــرٔ�ة يف الك�ابــة الروائیــة، 
ســعیا ٕاىل ٕاخرا�ــا مــن دا�ــرة ا�هتمــ�ش، كــام ت��ــع ٔ�مهیتــه ٔ�یضــا يف 

ر املـرٔ�ة ، يف خمتلـف املوضـو�ات، وفـق وجود ٔ�دب �سـوي یصـوّ 
و�ة نظر �سویة، وقد سامه ذ� لكّه يف �شـّلك الهویـة أ�نثویـة، 
يف جمــال الــّروا�ت ال�ســویة، و�لت�دیــد اجلزا�ریــة، وهــو انعــاكس 

  .�لتّ�ٔثري إالیدیولو�، ا�ي ٔ��ّر �شلك واحض يف قضیّة الك�ابة
وع، نــذ�ر �ــىل ومــن ا�راســات الســابقة الــيت تناولــت هــذا املوضــ

معجم الصـوت ال�سـايئ يف أ�دب العـريب احلـدیث، " س��ل املثال
" والصوت ال�سايئ يف أ�دب اجلزا�ري املعارص، ٔ�محـد دو�ـان، و

هــذا العامــل ســا�د� يف . خلــا�ة ســعید" املــرٔ�ة والتحــرر وإالبــداع
ــة  ــة ال�ســویة، وخباص ــن الك�اب ــوض ع ــض الغم ــاو� �شــف بع حم

 لٕالســهام يف تغیــري الرؤیــة ا�تلفــة لٕالبــداع اجلزا�ریــة مهنــا، حمــاو�
ال�سوي اجلزا�ري، �ٕالضافة ٕاىل �سلیط الضوء ٔ�كرث �ـىل اخلطـاب 

هـل ٔ��ـذت : ال�سوي اجلزا�ري، و�لیه مت طـرح إالشـاكلیة التالیـة
املرٔ�ة العربیة واجلزا�ریة حقّا يف نوع الروایة، ت�ٔلیفـا، ٔ�و مركـز اهـ�م 

ـد ــة �لرسـ ــبط� ٔ� ٔ�و راوی ــ�. � ــذه ولف ــت مع ه ــث تفرع ح �ب البح
�یـف مت تنـاول �ميـة املـرٔ�ة يف : إالشاكلیة ٔ�سـ�ئ� جزئیـة، متثلـت يف

ــة رسد  ــل ٕاســ�ناد معلی ــة؟، وه ــة ال�ســویة اجلزا�ری ــامل الروائی أ�ع

أ��داث ٕاىل راو ٔ�نثوي معلیة مقصودة؟ وهل یتعلـق رسد الاكتبـة 
  .ال�سویة �ىل قضا� ذاتیة �اصة، ٔ�و �امة

و�حلدیث عن هذا املوضوع جيدر بنا حتدید ا�راسة 
يف هذه الورقة البحثیة و�سلیط الّضوء �ىل املرٔ�ة  �شخصیة بط� 
يف الّروایة ال�ّسویة اجلزا�ریة ��لغة العربیّة، وذ� �كشف النّقاب 
عن جزء من ا�متع، ٔ�ّن املرٔ�ة تعّرب عن جوانب �دیدة يف ا�متع، 

اخل، وهذا ما تعكسه وتّرصح به .... فه�ي ٔ�ّم  ؤ�خت وزو�ة
الّروایة ال�ّسویة اجلزا�ریّة ٕاّما مهسا ٔ�و �را، ومبا ٔ�ّن إالبداع ین��ق 
من امرٔ�ة، فه�ي ٔ�حسن من �س�تطیع التّعبري عن نفسها، وبذ� 
تتحّرر �شلك ٔ�و ب�ٓخر من رقابة الّر�ل، حّىت يف إالبداع، لتت�ىن 

لیق  الّر�ل ٕابدا�ا، مسؤولیة الك�ابة عن نفسها، عن طریق تط 
وذ� بتوظیف املرٔ�ة بوصفها رمزا، � ٔ�بعاد م�عّددة وم�نّو�ة، 

  .  ول�س جمّرد تصو�ر ظاهرّي لها 
  :الرسد ال�سوي عند الغرب وعند العرب:  ٔ�ّوال

ظهر مصطلح أ�دب ال�سوي عند الغرب يف : ـــ عند الغرب 1
اجلدل، ٔ�نّه القرن التاسع عرش، وقد ٔ�ثري حو� الك�ري من ا�لغط و 

یصنّف أ�دب حسب معایري بعیدة لك البعد عن أ�دبیة 
واملوضوعیة، ممّا ٔ�ّدى ٕاىل ظهور مجموعتني من الناقدات، مهنّن من 
ٔ�یّدت هذا املصطلح، ومهنن من انرصفت عنه، مع تطّور احلركة 

  .ال�سائیة هناك
وا�ه مصطلح أ�دب ال�سوي يف العامل العريب : ــ عند العرب 2

واسعا، ش�ٔنه يف ذ� ش�ٔن العامل الغريب، ف�عّددت  �دال
ٔ�دب �سوي ؤ�دب �سايئ ؤ�دب ٔ�نثوي، وقد تبلور : املسمیات

هذا املصطلح ن���ة خماض ٔ�ديب ونقدي ، مع عرص ا�هنضة، ٔ�سفر 
، وتعين أ�دب ا�ي �ك�به "ٔ�دب املرٔ�ة"عن ظهور قضیة امسها 

ب�� . ال�سوي املرٔ�ة، ون���ة ذ� ، ظهر أ�دب ال�سايئ وأ�دب
هناك من �رى ٔ�ّن الك�ابة ال�ّسائیة يه ّلك ما �ك�به املرٔ�ة، ب�� 

م�ال ذ� الناقدة . الك�ابة ال�سویة، يه اليت تت�ىن قضیة املرٔ�ة
الروایة " من �الل مقا�هتا املوسومة" لنا عبد الرحامن" والروائیة 

يف "  ٔ��الم معمري"، يف �ني �رى "العربیة �سمل ق�ادها �ل�ّساء
" ٕاشاكلیة أ�دب ال�سوي بني املصطلح وا�لغة" دراس�هتا املوسومة

الك�ابة . "ٔ�ّن الروائیة ال�سائیة، ال تعين �لرضورة ٔ�ّن امرٔ�ة كت�هتا
ال�سائیة كتابة تل��ٔ فهيا املرٔ�ة ٕاىل ٔ�سالیب ٔ�دبیة وجمالیة حمضة، وال 
تت�ىن فهيا ٔ�ّي موقف مس�بق سوى ت� املواقف، اليت یفرضها 

 1".یّاق ووضعیات الشخصالس� 
: �س�ت��ج من �الل ذ� ٔ�ّن هناك نو�ني من أ�عامل الرسدیة

ٔ�ي ت� اليت ٔ�نتجهتا اكتبات �ساء، ٔ�ي ّلك : ٔ�عامل رسدیة �سائیة
  .ما �ك�به املرٔ�ة
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ٔ�ي ت� اليت حتمل و�ات نظر �سویة، : ٔ�عامل رسدیة �سویة
املرٔ�ة، وهناك وتعرض ما �انته املرٔ�ة، ٔ�ي أ�عامل اليت تت�ىن قضیة 

من فّضل مصطلح أ�دب إال�ساين ��ّل لّلك هذا اخللط 
  .والتّصنیف وا�متیزي بني أ�دب ال�سوي وأ�دب الر�ايل

نظرة ا�متع العريب اجلزا�ري �لمرٔ�ة من اجلاهلیة ٕاىل عرص  - �نیا
  :ا�هنضة 

املرٔ�ة شا�كة ٔ�ثريت حولها العدید من ال�ساؤالت قضیة  
ا�متع، فاملرٔ�ة اجلزا�ریة �ش�ٔت و�رعرعت يف جممتع وإالشاكالت يف 

متّسك بعاداته وتقالیده ؤ�فاكره م�� م�ل مجیع جممتعات العامل، ممّا 
انعكس يف كتا�هتا وٕابداعها، واس�تطاعت ٕاثبات ذاهتا  وٕاسامع 
صوهتا، ف�ٔعطیت لها سلطة القول والتقّول، يف �امل الك�ابة 

  .الّر�الیة
املرٔ�ة سلطة العلّو والفوق�ة �لمرٔ�ة م�حت الروائیة 

�شخصیّة بط� يف ٔ�عاملها، �س�ب معا�هتا، فقّررت ٔ�ن ت�ٔ�ذ يف 
الّروایة نصیبا ٔ�وىف ؤ�وفر، ؤ�صبح لها ش�ٔن �بري يف خمتلف 
اّ�راسات، �اصة أ�دبیة و�ج�عیة، فه�ي �ارضة بقّوة يف 

ته أ�نواع أ�دبیة القدمية م�ذ ٔ�ن نطق لسان إال�سان وقرحي 
�ٕالبداع، حفرضت يف الّشعر بقّوة ومع تطّور أ�نواع وتغّريها، 
وش�یوع الّروایة يف العرص املعارص و�دت �شخصیة رئ�س�یّة يف 

فقد ظلمت :"(.....) هذا النوع، ومع هذا �انت التّمیزي اجل�يس،
وبنظرة ).2."(يف ٔ��لب الرشائع دون اس�ت��اء ٔ�ّن واضعهيا ر�ال 

ر اكنت تدّل �ىل ماك�هتا املهّمشة يف خمتلف رسیعة ٕاىل ت� العصو 
اعتربت املرٔ�ة �ام�ة ومغذیة لبذرة "(...) ا�متعات، فلطاملا

  ).3"(الر�ل
يف مجیع ا�متعات شهدت املرٔ�ة �سلّطا من ق�ل الّر�ل 
فقد نبذت و�رهت ووئدت، ٕاىل ٔ�ن �اء إالسالم ورفع من 

�ل مل تلن، �� ماك�هتا وعّززها، ولكّن العقلیة املتحّجرة �لرّ 
ٔ��ربت �ىل الق�د مقابل م�ح الس�یادة �لر�ل، كام ٔ�ّهنا اكنت تباع 

ومبا ٔ�ّن الّر�ل حيتقر �اریته، فان هذا ."و�شرتى �سلعة رخ�صة
�ح�قار ی��قل �حملااكة الس�یكولوج�ة ٕاىل الّزو�ة احلّرة، مث یعّم 

  ).4"(�ىل الّشعب لكّه اح�قار املرٔ�ة 
ة �لقت لغایة وح�دة ويه هناك من �رى ٔ�ن املر�ٔ 

عرص ا�هنضة عرفت دعوات جریئة وم�طّورة "التناسل، ٕاالّ ٔ�نّه مع 
لتحر�ر ال�ساء، جفاءت دعوات �دیدة برضورة تعلمي ال�ّساء ومن 
هنا �شطت احلراكت ال�ّسویة يف أ�قطار العربیة أ�خرى، وهذا ما 

ف ٔ�دى ٕاىل ظهور ٔ�قالم داعیة لتحر�ر املرٔ�ة من عباءة الت�لّ 
ٔ�ّهنا ب�ساطة اك�ن �لق . �ج�عي، وانطالقها يف املّد والعطاء

، ولكن هذا ال یعين غیاب ٔ�صوات جزا�ریة تنادي )5"(حّرا 
  .حبّریة املرٔ�ة وتدافع عن حقوقها لكّهنا �درة

  :ت�ين إالبداع قضیة املرٔ�ة_�لثا
سعت املبد�ة اجلزا�ریة يف الك�ابة عن املرٔ�ة ٕاىل ٕاسامع 

بات ذاهتا، من �الل إالبداع والك�ابة، فارمتت يف صوهتا واث 
حضن الّروایة شا�یة لها مهو�ا، �ق� �رب صف�اهتا مش�هتا 
ومعا�هتا، فاكنت ثورة �ىل ا�متع وثورة �ىل اّ�ات وثورة �ىل 

ثورة املرٔ�ة : "الر�ل، وهناك من رٔ�ى ٔ�ّهنا ثورة �حجة ح�ث ق�ل
يف ّلك ماكن، سلمیّة ال م�یل لها يه الثّورة الفریدة اليت انترصت 

ٕاذن احلدیث عن املرٔ�ة اجلزا�ریة يف الواقع ٔ�و الروایة یطول، ).6."(
ومادام لّلك قطر عريب . وذ� لطول �رخيها وتنّو�ه ومعق معا�هتا

ظروفه فٕاّن ظروف اجلزا�ر اكنت خمتلفة متاما عن ّلك أ�قطار 
يف �ّد ذاته  عرف) اجلزا�ر(العربیة أ�خرى، ؤ�ّن الوطن 

اس�تعامرا ومقعا وحر� دام�ة، م�� م�ل مجیع دول العامل، فٕاّن املرٔ�ة 
�عتبارها النّواة أ�ساس�یّة لٔ�رسة وا�متع، �اشت أ�حوال نفسها 
يف فرتة �س�تعامر وبعده ٔ�یضا، ؤ�ن �س�تعامر تفّنن يف تعذ�هبا 

و هذه املعام� نقل"ويف معاملهتا السلبیّة، وانتقل مع أ�هايل اّ��ن
  ).7"(ٕايل بیوهتم 

ٔ�رجعت الاكتبة اجلزا�ریة ٔ�دیب �م�ة الّس�ب ٕاىل    
الطبیعة العاّمة �لمجمتع اجلزا�ري ا�ي اكن �متّزي ٕاىل �ّد بعید "

ٔ�ن طبیعة ا�متع اكنت تفرض ).8"(�حملافظة �ىل النّظام أ�بوي 
ع ٔ�مور التحّمك يف ا�متع، ف�فرض حتّمك الّر�ل يف �س�یري مجی

أ�رسة، وفرض ٔ�وامره وس�یطرته �ىل املرٔ�ة، ومع ارتباط املرٔ�ة 
�لّرشف زاد يف املبالغة يف تضییق احلصار �لهيا، فاعتربت الفرتة 
ا�هبیة احلق�ق�ة لتارخي املرٔ�ة اجلزا�ریة، بعدما ٔ�ثب�ت �دارهتا يف 
الكفاح ٕاّ�ن الثّورة اجلزا�ریّة، وهذا ما ٔ�ّدى ٕاىل ظهور تغیريات 

ولقد اكنت احلرب فرصة لتعبري املرٔ�ة عن "دیدة يف وضعیهتا �
نفسها بصورة مضاعفة، لتث�ت قّوهتا �لمس�تعمر والّر�ل يف الوقت 

، لتظهر بوضوح صورة املرٔ�ة احملاربة واملناض� وا�اهدة )9."(نفسه
يف و�ه مجیع الظروف، ممّا �ر�ها تؤّدي ٔ�دوارا م�عّددة دا�ل 

ٕاىل نق� نوعّیة يف ا�متع بعد ت� املقاومة  ا�متع، وهذا ما ٔ�ّدى
  .الّرشسة، الّيت اكن لها دور �ّم يف طرد املس�تعمر�ن من البالد

�اربت مع الّر�ل �لّسالح ج�با ٕاىل ج�ب، كام     
سا�دته بطرق ٔ�خرى ال تقّل ٔ�مهیّة عن دور الّسالح، 

.) (...ٔ�تت فرتة �س�تقالل وفرح الّشعب �لنّرص املبني"وبعدما
لكّن الواقع اكن مر�را ٕاىل در�ة �برية، فصعوبة مر�� البناء 

ٕاذ رجعت ).10."(وال�ش��د ال تقّل عن صعوبة الكفاح املسلح
املرٔ�ة ٕاىل املاكنة نفسها اليت اكنت ق�ل الثّورة، واكن ّلك ما اكن يف 

و�شازا يف م�ٔساة طوی� "ت� الفرتة مل �كن ٕاالّ شذوذا عن القا�دة 
) 11."(ق�ل �ح�الل الفر�يس، ل�س�متّر �رب الزمن تبدٔ� م�ذ ما

ٔ�هنا عندما خرجت ٕاىل الكفاح اعتقدت �شلك ٔ�و ب�ٓخر ٔ�ّن هذا 
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لكّه مينحها حقوقها، لكن رس�ان ما ا�كرست ّلك هذه التوقّعات و 
  .رجعت ٕاىل جسهنا الصغري، املزنل، والك�ري، ا�متع

ٕاالّ ٔ�ّهنا حتمل  �ىل الّرمغ ممّا حتم� املرٔ�ة من ٔ�نوثة ورقّة،
النّق�ض ٔ�یضا فه�ي حتمل قّوة وصالبة ومتّردا ال جتدها ٔ�ح�ا� عند 
الّر�ال، وم�لام �اربت �س�تعامر مل �س�سمل يف حماربة ظروف 
ٔ�خرى، بل زاد تعلّقها مبوقفها التّحّرري وظلّت تطالب حبقوقها ومل 

انعكس �شلك واحض �ىل أ�دب، و�لتّ�دید الّروایة . �س�سمل
شّلك اخلطاب أ�ديب ال�ّسوي اجلزا�ري �ىل مس�توى ذائقة ف� 

القارئ، اّ�ي �رّس�ت يف ذا�رته نصوص معظمها من ٕابداع 
لكّن إالبداع ال�ّسوي اس�تطاع ٔ�ن یلفت �ن��اه ٕالیه، ملا . ذ�وري

ختزت� من طاقات ٕابداعیة تعا�س التیّار السائد، ا�ي اكن ميّ�د 
بذ� قضیة �ّمة اس�تطاعت  اخلطاب أ�ديب ا��وري، ل�شّلك 

ٔ�ن جتعل من الهامش مركزا، ومبا ٔ�ن املبد�ة اجلزا�ریة  م�لها م�ل 
مجیع املبد�ات ، �سعى �لمتّزي بطبیعهتا ويف جممتعها، و�وهنا امرٔ�ة 
جزا�ریّة يف أ�ساس، ام�لكت  خصوصیّة الك�ابة اليت سعت من 

  .�اللها ٕا�رة ٔ�فاكرها وٕاثبات ذاهتا
غیري �ج�عي والثّقايف الّيت اكنت ن���ة ٕاّن معلیات التّ 

ٔ�فاكر �داثیة دا�ل جممتع غريب، ا�سم �حلّریة واملساواة بني 
الر�ل واملرٔ�ة، هذه الّظاهرة انعكست �ىل ا�متع العريب وٕابدا�ه 

وتوا�ر ٕانتاج املفكر�ن وأ�د�ء العرب ممّا ٔ�ّدى ٕاىل " و�� انتفض
ول القضا� أ�ساس�یّة يف مرشوع بلورة م�اخ �لّس�ال واحلوار ح

، حبثا عن ٕاثبات �ّ�ات، ممّا ٔ�سهم يف تنايم )12"(احلداثة العربیّة 
الّرسد أ�نثوي العرّيب معوما واجلزا�ري خصوصا، فطرحت قضا� 
املرٔ�ة ومهو�ا ؤ�س�ئلهتا �ج�عیّة والثقاف�ّة والس�یاس�یّة، فمل یبق 

ب� �لّرصف، ح�ث �لقت الّرسد يف ٕاطار اجلسد النّامع ورقة قا
أ�نىث البیولوج�ة والنفس�یّة و�ج�عیّة، ولطاملا اكن هذا إالبداع 

  ).13."(مرتبطا بقضیّة سلطة املرجع وحریّة املتخیّل 
إالبداع ال�سوي بعمومه واجلزا�ري خبصوصه من �الل 
اق��ام الاكتبة �امل التّجریب يف هذا ا�ال، وخوض غامره الشا�كة 

امرا �اصا �لك�ابة ال�ّسویة اجلزا�ریّة، ولتكشف عن جمّسدة مع
املس�تور واملسكوت عنه يف الواقع، و�كرس الطابوهات احملّرمة يف 
ا�متع من ��س وس�یّاسة ود�ن، وتت�ّىن قضّیهتا يف ٕابداعها لتكون 
�ري حمام لنفسها، حماو� �رس وجتاوز فكرة مركزیّة ا��ر، موا�ة 

�لیّة نفس�یّة، لتكون مقاومة مزدو�ة، ٔ�وضا�ا �ارج�ّة ؤ�خرى دا
توا�ه فهيا خماوفها وعقدها، اليت �لّفها ا�متع فهيا، فاملبد�ة �ّريت 

بات . املواز�ن من �الل إالبداع ٕاالٕاّن الفهم اخلاطئ �ّ��ن و�رس�ّ
العادات القدمية ٔ�ّد� ٕاىل التعامل معها بطریقة مغا�رة، اكنت ن��جته 

ند الاكتبة اجلزا�ریة، ٔ�ّهنا �البا ما تتّ�ذ اقرتان إالبداع �حلّریة ع 

لنفسها موقع املقاومة واّ�فاع عن نفسها وحقوقها يف موا�ة ا�ٓخر 
  .سواء ٔ�اكن ا�ٓخر سلطة اج�عیة ٔ�م ذ�وریة

من ٔ�م�� ومناذج ت� املقاومة روا�ت �دیدة وكثرية 
ٔ��رت إالنتاج اجلزا�رّي، ؤ�غنت خزینة إالبداع ف�ه، ملبد�ات 

ا�رّ�ت ملعت ٔ�سامؤهن يف �امل الك�ابة من ٔ�م�ال ٔ��الم جز 
مس�تغامني، اليت  تعّد كتا�هتا صو� �لمرٔ�ة، ٕاذ ٔ�ولكت �ّمة الّرسد 
والّشخصیة البط� �لمرٔ�ة �البا، لتدافع عهنا وتّرصح يف ٔ�عاملها عن 
طابوهات ا�متع املسكوت عهنا �لنا، واملّرصح هبا ّرسا، ومن 

سد وفوىض احلواس و�ا�ر رس�ر وأ�سود یلیق ٔ�عاملها ذا�رة اجل 
ف�طلهتا متت� صفات النّضج الفكري، ولطاملا اكنت . بك و�ريها

، )الر�ل(متت� سالح أ�نوثة ا�ي �اربت ؤ�رست به ا�ٓخر 
  .لت��رص �لیه �سحرها وجاملها، ٔ�ّهنا اكنت ٔ�یقونة يف امجلال

اس�تطاعت ٔ��الم من �الل كتا�هتا ٔ�ن تنطق وتعّرب 
وتّرصح ب�ٔمور حّساسة يف جممتعنا، لتكون املر�ٓة عندها حتمل 
رموزا �دیدة �رمز الوطن من �ة والعش�یقة من �ة ٔ�خرى، 
فلغهتا الفصحى ؤ�سلوهبا امليلء �لشاعریة وإالبداع اس�تطاعت ٔ�ن 

املرٔ�ة . جتعل لنفسها ماكنة مرموقة يف �امل إالبداع جزا�ر� وعربیا
امرٔ�ة مل خترس حر� "سود یلیق بك عندها و�اصة يف روایة ا�ٔ 

مفهام �اكلب �لهيا أ��داء وتناوب اخلصوم �ىل (....) وا�دة 
. مضارهبا خرسوا رهان رجو�هتم يف �ر�یع ٔ�نو�هتا من ح�ث �اءت

). 14."(تو� ال�ّساء ج�اال ٔ�ّما الر�ال ف�و�ون جمّرد ر�ال
بداع و�حلدیث عن املبد�ة اجلزا�ریة هناك العدید يف �امل االٕ 

والك�ابة الروائیة ا�لّوايت ذاع صیهتن جزا�ر� وعربیا ؤ�صبحن 
صاح�ات لكمة مقروءة ومسمو�ة، و�ّرين فكر الك�ري من ال�ّساء 
والّر�ال، لتصبح املرٔ�ة مطالبة حبقوقها، م�ّ�ذة من بط� ت� 
الروایة منوذ�ا حيتذى به، ف�ٔعاملهّن ٔ��دثت حتّوال يف مسار أ�دب 

ٔ�بدعن وكتنب ��لّغتني العربیّة والفر�س�یّة، وهذا ما ال�سوّي ٔ�ّهنن 
  .ٔ��رى ؤ�غين إالبداع ال�سوّي ومازه ٔ�یضا

بدٔ�ت مقاومة إالبداع ال�ّسوي اجلزا�رّي ��لّغة العربیّة لٕالبداع 
الرواّيئ يف اجلزا�ر من �الل حتّدي سلطة الّر�ل الك�ابیّة ، ح�ث 

حتت سلطة الّر�ل الس�بعی��ّات " ظلّت الّروایة اجلزا�ریّة يف
وق�ضته، فاكن من روادها الطاهر وطار وعبد امحلید �ن هدوقة، 
لكّن هذا مل مينع  ظهور �دد من الاكتبات اجلزا�ر�ت م�ل زهور 
ونّ�يس، ٕاالّ ٔ�نّه مل ینظر ٕا�هين من �ب ال�ّشجیع، وهذا ما ٔ�ّدى ٕاىل 
 انعزالهّن وعزوفهّن عن الك�ابة، وجلوهئّن ٕاىل عوامل ٔ�خرى م�ل

�لام ٔ�ّن زهور ونّ�يس �ّدت ٔ�ّول اكتبة جزا�ریّة، ويف . الس�یّاسة
املر�� الّيت تلهتا ٔ�ي يف مر�� ال�نی��ّات �ابت الروائیات 
وشهدت هذه املر�ة م�الد الّشاعرات ٔ�م�ال ربیعة �لطي وزی�ب 
أ�عوج �ىل عكس الّروایة املك�وبة �لفر�س�یة اليت اكنت يف فرتة 
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سامء �سائیة روائیة تنافس يف م�دان الك�ابة ازدهارها، فظهرت �ٔ 
  .من ٔ�م�ال ٔ�س�یا ج�ار وملیكة مقدم والطاوس معروش و�ريهن

ان�رش الن�اح الروايئ اجلزا�ري ال�سايئ مع بدایة ال�سعی��ّات يف 
املغرب واملرشق العريب، فظهرت والزالت ٔ�سامء �رزة ٔ�م�ال 

زا�ري بقوة ٔ��الم مس�تغامني اليت د�لت املشهد الروايئ اجل:
ففرتة . واس�تطاعت لفت �ن��اه ٕا�هيا من �الل متّزيها يف الك�ابة

ال�سعی��ّات مل �كن �لفرتة الّسه� �اّصة �ى املبد�ة اجلزا�ریة 
�وهنا تدافع وهتامج عن طریق الك�ابة، وّلك ت� الّظروف مل متنع 

ال  اجلبة" كزهرة ا�یك يف معلها يف"من ظهور ٔ�سامء �رزة وممتزية 
وبعدها ظهرت "ب�ت من جاممج "و شهرزاد زاغز يف "ٔ��د

السمك ال "ؤ�نعام بیوض " حبر الصمت"روائیات �یامسینة صاحل 
ومع ظهور �شجیع املبد�ة وم�حها جوا�ز ��ا�زة ما�  15"یبايل

�ّداد حتّفزت �لك�ابة وإالبداع، وزاد متّسكها �الس�متراریة يف هذا 
  .العامل، �امل الك�ابة
هور ٔ�سامء لاكتبات جزا�رّ�ت وغیاب ٔ�خرى يف ٕاّن ظ 

املشهد الّروايئ الثّقايف، هو ما توا�ه املبد�ة من ظروف صعبة 
�ىل مس�توى ال�ّرش، �الوة �ىل ضعف حركة النّقد وختلّف الب��ة 

ولعل هذه املوا�ة بني املرٔ�ة والواقع ٔ�و �ٔ�حرى "اليت تع�ش فهيا 
ضفي �ىل كتا�هتا الروائیة املرٔ�ة يف واقعها وما �ك�ب عنه، ت

وٕاّن اس�تعدادها �لك�ابة هو حماو� الس�تعادة . خصوصیّة معینة
صوهتا يف احلیاة، الّصوت املرسوق يف ا�متع ٔ�ي الب��ة ا�هنیة 

ولهذا فه�ي رشسة وقاس�یّة، قد ).16"(املتحّمكة يف الواقع اّ��وري 
ي یقف دامئا ٔ�مام �رحب فهيا الاكتبة ذاهتا وقد خترس فهيا جممتعها، ا�

تطلّعاهتا الك�ابیّة، رغبة مهنا يف التحّرر و�نطالق والتجّرد من 
ٔ�عباء ا�متع والتقالید ولك املورو�ت، الّيت تقف ٔ�مام حتول املرٔ�ة 

  .يف جممتعنا
ّلك هذه املسائل و�ريها �ّونت ج�ال روائیّا �سائیّا  

ئیات یالحظ ومن یتابع كتا�ت اجلیل اجلدید من الروا"ممتزيا 
سعي ّلك جتربة ٔ�و اكتبة حنو �لق يشء من الفرادة، الّيت متّزي نّصها 

فّلك ت� النّصوص �لقت �راكام ). 17"(ٔ�و مرشوعها الروايئ 
وتنّو�ا م�ريا �لك�ابة ال�ّسویة اجلزا�ریّة لتد�ل ٕاىل �امل اكن حمظورا 
 �ل�س�بة ٕا�هيا، ف�صبح الك�ابة معلیة فردیة، ظلّت �القة �شخص

ٕانّه نظام موضوع حسب . الاكتب وم�و� �جلانب ال�ّسوي
اسرتاجتیة ذ�وریة معلومة، وٕاسهام املبد�ة من �الل فعل الك�ابة 
ال ميك�ه ٔ�ن یمت ٕاال بعد تقدمي تضحیّات ال حرص لها، حبیث تعرف 

) 18."(مس�بقا ٔ�ّن هذه التضحیات يه قدرها اكملوت واملرض
 ممّزي ، مشّ� نو�ا من لی�شّلك ج�ل �دید ٔ�ّسس ملشهد روايئّ 

  .التحّول والتغیري أ�ديب
  :  دور املرٔ�ة يف الّرسد ال�ّسوي اجلزا�ري: رابعا

لطاملا اكنت الاكتبة اجلزا�ریة تقدم الك�ري لٕالبداع، 
و�سعى �لمتّزي و�خ�الف، مفثلام متّردت املبد�ة واس�تطاعت 
خوض غامر هذه الّر�� الّصعبة نقلت ذ� �ىل أ�وراق وجل�ٔت 

الشخصیة "�لك�ابة، لٕالفصاح ّمعا يف دا�لها لتلكّف البط� 
لوقوف يف و�ه التیّار عبء املغامرة وحتملّها ثق�، �"الرئ�س�یة

الرشّيق املتعّسف، حسب رٔ�هين لتمتّرد املرٔ�ة حّىت �ىل نفسها، 
وم�لام س�بق اّ��ر فٕاّن الّسا�ة . وتوا�ه و�ك�ح رغباهتا وشهواهتا

الروائیّة ال�ّسویة  اجلزا�ریّة غنیّة ب�ٔسامء �دیدة، ٔ�ثب�ت وجودها 
  . بقّوة �ىل السا�ة أ�دبیة وإالبداعیة

املرٔ�ة يف الّروا�ت اجلزا�ریة معب�ٔة �لّرموز  �ادة ما �كون
واّ�الالت، اّختذت الاكتبة اجلزا�ریة يف روا�هتا املرٔ�ة �شخصیّة 
بط�، لتعّرب عهنا و�كون لساهنا الناطق، اكرسة بذ� سلطة 
الّر�ل حىت يف البطو�، لتمتّرد �لیه يف كتا�ته ٔ�و خترج عن طو�ه 

اكنت هامشا يف �امل الك�ابة وحتول من ذاهتا مركزا، بعدما 
وإالبداع، لطاملا اكن مشحو� وق�ب� انفجرت ٕابداعیا وحر�، اكن 
سال�ا القمل والورقة واللكمة، لت�ٔيت املبد�ة و�رفع من قميهتا يف 

  .�املها اخلاّص، ٔ�ال وهو الك�ابة الروائیة
وممّا س�بق ذ�ره اس�تطاعت ٔ��الم مس�تغامني ٔ�ن تث�ت 

لّسا�ة أ�دبیّة الروائیّة �ىل مجیع أ�صعدة وجودها بقّوة �ىل ا
احمللیّة والعربیّة والعاملیّة من �الل مجمو�ة من ٔ�عاملها الروائیّة، الّيت 
حقّقت جنا�ا �هرا، ؤ�صبح القّراء ی��ظرون قراءة مؤلّفاهتا بفارغ 
الصرب، وما مّزي كتا�ت ٔ��الم الروائیّة هو بط� روا�هتا الّيت 

نقلت من �اللها ٔ�فاكرا و�ٓراء، ونقلت معا�ة ). امرٔ�ة (اكنت 
. ومعا�هتا ٔ�نىث. الوطن من اس�تعامر وثورة وعرشیة سوداء

فسالح ٔ��الم �ّ�فاع عن نفسها وعن املرٔ�ة اجلزا�ریة والعربّیة 
بصفة �اّمة اكن القمل واللكمة، مفنذ ٕاصدار ٔ�عاملها من ذا�رة اجلسد 

ٔ�ّن �ّمة الّرسد ٔ�ولكت  ٕاىل أ�سود یلیق بك القت جنا�ا �هرا،
�البا �لشخصیّة البط�، اليت اكنت امرٔ�ة ح�ث محلت الّروایة 

فقد " ذا�رة اجلسد" متّردها �ىل الواقع والر�ل، ٕاالّ ما �اء يف 
ٔ�ولكت �ّمة الّرسد �لر�ل، والر�ل ال یق�ل املرٔ�ة املتحّررة، اليت 

متع ذ�ورّي حتقّق ذاهتا يف مملك�ه الومهیّة،  اليت صاغها � جم 
  . غرا�زّي، �� انتفضت الاكتبة يف و�ه ّلك من یغتصب حقوقها

اس�تعرضت ٔ�عامل مس�تغامني التارخي النّضايل �لّشعب 
اجلزا�رّي، ونقلت ٔ�یضا واقع ورصاع املرٔ�ة املر�ر، �ون الّروایة نو�ا 
ٔ�دبیّا یربز ام�الاك معرف�ّا وجاملّیا �لّراهن، ا�ي تصدر عنه زما� 

تقدمي احلركة �ج�عیة روائّیا، :" وام�الك الراهن یعينوماك�، 
ٕاذن فالّروایة �امل ). 19."(فالروایة جممتع مصغّر ٔ�و مقطع من ا�متع

�اّص وواقع �ٓخر، جيمع بني الواقع واخلیال، ٔ�ّن املبد�ة حتيك عن 
الواقع وتغرتف م�ه، وهذا ما �رك محید محلیداين �رى ٔ�ّن الّروایة 
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ٕاّن �یدولوج�ا يف الّروایة �كون �ادة :"ح�ث قال ایدولوج�ّا،
م�ّص� برصاع أ�بطال، ب�� تبقى الّروایة ٕاكیدولوج�ا تعبريا عن 
تصّورات الاكتب بواسطة ت� إالیدولوج�ا املتصار�ة 

  ). 20."(نفسها
العمل الروايئ هو معل فّين یقوم �ىل حتطمي الواقع مث 

ع وطبیعة العالقات �ج�عیة ٔ�ّن فلسفة ا�مت" ٕا�ادة �ر�ی��ه 
دا�ل أ�رسة و�ار�ا جعلت أ�رسة متّزي بني البنني والبنات 

ؤ�ّن الّضغوطات النّفس�یة الّيت توا�ها الك�ريات من ) 21"(
ال�ّساء، جعلهتا �رجو و�متّىن ٔ�ن �كون اجلنني ا�ي يف بطهنا و�ا 

. ی� ٔ�ح�ا�ذ�را ول�س ٔ�نىث، ممّا جعلها تنذر نذورا غریبة ومس�تح 
ح�ث ینظر  لربیعة �لطي" عرش معشق" هذا ما �قش�ته روایة 

لٔ�نىث �ىل ٔ�هنا نذ�ر شؤم، م�ل مجیع ا�متعات اليت تقّدس الّر�ل 
�� تعاملها أ�رسة معام� . ومتقت املرٔ�ة، وتنظر ٕا�هيا نظرة دونّیة

�اّصة �ر�ة �متّىن ٔ�ن �كون ر�ال لتثور ٔ�ح�ا� �ىل ٔ�نو�هتا 
ها، ٔ�ّهنا ختضع لقوانني صارمة يف �رب�ّهتا، فلك يش �ل�س�بة و�رفض 

"  ال "ٕاىل الف�اة دا�ل جممتع رشّيق عیب وحرام، ال �سمع ٕاال لكمة 
فلطاملا عرف يف . "طائعة مس�سلمة" بنعم"يف مقابل ٔ�ن �رّد دامئا 

العرف الریفّي التقلیدّي، ٔ�ّن املرٔ�ة الریف�ّة ال خترج طوال معرها ٕاّال 
مّرات، مّرة من بطن ٔ�ّمها، ومّرة ٕاىل ب�ت زو�ا، ومّرة ٕاىل ثالث 

ٕاالّ ٔ�ّهنا تطّبق بطریقة ) 22"(وٕان اكنت التطبّق بنفس احلّدة . قربها
  .مشاهبة، ممّا جيعل املرٔ�ة يف �الب أ�ح�ان تف�عل ٔ�س�با� �لخروج

تعىن كتا�ت الروائیات اجلزا�ر�ت ؤ�عامل ٔ��الم 
ة احلّب واحلرب ، لیتحقّق الّربط احملمك مس�تغامني �لتّ�دید ب��ائی

وبذ� یتوّ�د احلّب �حلرب "بني العمل الثورّي والعمل العاطفي 
وتصري املرٔ�ة �افزا �ىل الكفاح بعدما اكنت معیقا، وتتحّول املرٔ�ة 

وهذا ما �اولت ). 23."(من طرف �ٓخر ٕاىل رمز ٔ�و قضیة
ت اخلطاب ٕابدا�ات املرٔ�ة الوصول ٕالیه، من �الل فهم ممّزيا

اّ��وري، اّ�ي طاملا س�یطر �ىل الّسا�ة أ�دبیّة اجلزا�ریّة، من 
ففي روایة . �الل وضع املرٔ�ة يف �انة معیّنة من اّ�الالت الّرمزیّة

ومن �الل العنوان " أ�سود یلیق بك"مس�تغامني املوسومة ب 
ع، �س�ت��ج ٔ�هنّا ربطت ا�لّون أ�سود �ملرٔ�ة البط� يف الّروایة وا�مت

ولطاملا اكن هذا ا�لّون یدّل �ىل احلزن وال�ٓبة والشؤم والعمتة 
ّلك هذا والعدید من اّ�الالت الّيت حيملها هذا . واملصري ا�هول

ا�لّون، واكن الّسواد مالزما �لمرٔ�ة اجلزا�ریة، ومل �رد �ر�ها ٔ�بدا ٔ�و 
ون �بتعاد عهنا، لتبقى تع�ش يف دّوامة احلزن، وقد یدّل هذا ا�لّ 

يف العرص الّراهن ٔ�یضا �ىل أ��قة وا�متّزي، فربّام محلت البط� يف 
مفن كرثة . الّروایة الشقّني معا، لكّن الشّق أ�ّول اكن ٔ�كرث وضو�ا

  .ٔ�حزان املرٔ�ة وم�ٓس�هيا ٔ�صبح ا�لّون أ�سود یلیق هبا واليشء �ريه

هذا من بني اجلدید ا�ي �اءت به املرٔ�ة الاكتبة يف 
ب الّرسدي أ�نثوّي، اّ�ي یعكس حضورها ورؤ�هتا صیا�ة اخلطا

وقميها �ج�عیة والثقاف�ة اكمرٔ�ة ؤ�نىث، ومدى جنا�ا يف عكس 
�امل ال�ساء، ا�ي قادها من �الل الّروایة ٕاىل ت�ٔس�س ما اصطلح 
�لیه �ٔ�دب ال�ّسوي ٔ�و ال�ّسايئ ٔ�و أ�نثوي، ف�ٔصبح هناك 

رسدّي ٔ�نثوّي خطا�ن، خطاب رسدّي ذ�ورّي، وخطاب 
ممّا جعل املرٔ�ة �رتبط �لنّص الّروايئ . یت�اذ�ن رشعیّة إالبداع

وفعل الك�ابة، �اّصة يف اخلطاب الّرسدّي أ�نثوّي لتكون �ارضة 
بقّوة يف نصوص املرٔ�ة املبد�ة، ٕاىل در�ة ارتبطت فهيا ٔ��الم 
مس�تغامني مبصطلح ٔ�نوثة الك�ابة، فاكنت معها مر�� خمتلفة ومغا�رة 
�لك�ابة، بعد ا�اض العسري، ا�ي عرف�ه الك�ا�ت ال�ّسویة 
اجلزا�ریّة، وارتبطت يف ذ� مبرجعیّات فكریّة ومفاهمي ثقاف�ّة 
�اّصة، تتعلّق ��متع اجلزا�رّي معوما والعريب خصوصا، و�لتّايل 
ٔ�صبح لهذه الك�ا�ت خصوصیّة، ويه التّمركز حول اّ�ات 

�س�توقف املت��ّع لتارخي " عند هذا احلّد  .ورفض الّسلطة اّ��وریة
الك�ابة ال�ّسویة �ّدة �ساؤالت حول جتربة الك�ابة أ�نثویّة اجلزا�ریّة 
من �الل الّرتكزي �ىل حتّوالهتا يف العقد ال�ّسعیين وما طال هذه 
التّ�ارب من تغّريات سواء �ىل مس�توى الّشلك ٔ�م الب��ة ٔ�م 

�لّغة بعد ٔ�ن س�یطر �لهيا الّر�ل ح�ث ٔ�همتّت املرٔ�ة �(...) الوعي
بعدما اكنت املرٔ�ة عند الّر�ل جمّرد ماّدة لغویة �ّمهتا ). 24."(

احليك ل�س ٕاالّ، وبعد معر مدید د�لت املرٔ�ة �امل الك�ابة وقّررت 
ممارسة اخلطاب املك�وب، ف�ٔ�الم من بدایة كتا�هتا اكنت لها اجلرٔ�ة 

 ا�متع وهو اجل�س �ىل م�اقشة مواضیع الثالوث احملّرم يف
والس�یّاسة واّ��ن، لتمتّزي من �الل كتا�هتا، ولت�د املرٔ�ة يف 
الّروایة موطنا حيتوهيا، فالك�ابة عند املرٔ�ة يه تف�ري �لمك�وت 

م�طّرقة يف كتا�هتا ٕاىل مج� من القضا� . واملسكوت عنه وا�فيّ 
ٔ��الم يه �ج�عیّة والس�یاس�یّة من �الل البط�، فاملرٔ�ة عند 

  .ابنة الّشعب وابنة الّشهید
ٔ��الم " أ�سود یلیق بك"ملرٔ�ة �شخصیة بط� يف روایة ا - 1

  مس�تغامني  
بدٔ� احلدیث يف مس�هتّل الّروایة عن جامل البط� وبدایة 

یذ�ر طلّهتا يف جاملها البكر اكنت �مكن :"الوصف الّشلكي م�ل
البط� أ�ّول، اّ�ي ٕاىل جامل  لتبدٔ� الّروایة �ٕالشارة).25"(ف�نهتا

�مكن ف�ه ف�نهتا وحسرها، ملا متّزيت به من جامل طبیعي، ول�س 
مل : " ن���ة �لتعدیالت من �الل معلّیات التّجمیل، من م�ل قولها

�كن �ش�به ٔ��دا يف زمن ما �ادت ف�ه النّجوم �كون يف السامء، 
ٕاّن بط� الّروایة مجی� جامال ي �ٔ ).26."(بل يف عیادات التّجمیل 

طبیعیا ٔ�صیال، ل�س مزیّفا يف زمن ٔ�صبح جامل املرٔ�ة یصّحح 
ویعّدل يف عیادات التّجمیل، وهذا ما مل �كن موجودا قدميا، ال 
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يف ا�متعات العربیّة وال اجلزا�ریة، لكّن الیوم ون���ة �� 
د ٔ�صبحت ّلك ال�ّساء م�شاهبات ٔ�ّهنن �س�ة وا�دة، ومل یع

یو�د ذ� ا�متّزي والتفّرد، والبط� يف روا�ت ٔ��الم �لعموم وهذه 
مل " الّروایة �خلصوص،فه�ي ممتّزية جباملها وحسرها وال ش��ه لها 

�كن جنمة اكنت اكئنا ضوئیا، ل�ست يف �ا�ة ٕاىل التّربج يك 
جفاملها هو جامل �ذري ) 27."(�كون ٔ�نىث، �كفي ٔ�ن تتلكّم 

ل مس�تحرضات التّجمیل، ليك �كون مجی� طبیعي ال یتطلّب تد�ّ 
�كفي ٔ�ن : "ٔ�و ٔ�نىث، وخشصیّهتا زادهتا جامال وحسرا يف م�ل قولها

  .ح�ث حّولت اجلسد ٕاىل ٔ�یقونة).28."(تتلكم
لتغدو " ٕاّن سالح املر�ٓة ضّد الّر�ل هو جاملها وذاكؤها 

 ولتمتكّن من النّ�اح، فالثّ�ٔر من الّر�ل). 29"(امرٔ�ة يف ّلك ٕاغراهئا
هو �ا�هتا الوح�دة لتمتّرد وتقّرر ٕاثبات ذاهتا، وم�ال ذ� ما قالته 

ٔ�� امرٔ�ة ال ختىش الق�ل، ختاف "(.....) بط� الّروایة يف حوارها 
جممتعا یتحّمك حامة الّرشف يف رقابه، مثة ٕارهاب معنوي، یفوت 

تناقش الّروایة مقع ا�متع وبطشه ضّد ). 30"(جرامئ إالرهابیني 
لزتید " �لعنف املعنويّ " وهو ما ّمسته �ىل لسان بطلهتا املرٔ�ة، 

التّوضیح وتذ�ر ٔ�صلها ومن ٔ��ن �اءت، ولتظهر صعوبة ما اكنت 
اكن خويف من ٔ�قاريب یفوق "(....) تعانیه ومازالت، ح�ث تقول 

خويف من إالرهابیني ٔ�نفسهم، ٔ�� ابنة مدینة عند ٔ�قدام أ�وراس، 
فا�متع اجلزا�رّي الریفي م�شّدد ). 31."(ال �ساهل فهيا مع الّرشف

كثريا معها، ٔ�نّه �راها جملبة العار، ؤ�ن رشف العائ� مرتبط 
ب�ساهئا، �� یّمت الّضغط و�شدید اخلناق �لهيا، حىت ال جتلب 
هلم العار يف نظرمه، فال �ساهل عندمه مع موضوع الّرشف، 

، ف�متّرد �ىل �ر�ة م�الغ فهيا ٔ�ح�ا�، و�كون املرٔ�ة حضیّة ��
�ائلهتا وجممتعها ؤ�نو�هتا ٔ�ح�ا�، نظرا �لّضغوط واحلرمان العاطفّي 

ٕاّهنا مكن " واجلفاء، ا�ي تعانیه، ويه اك�ن رق�ق وحّساس 
�كشف عن كرب�هئا مل متت� یوما دم�ة، وٕاّهنم رسقوا مهنا طفو�هتا، 
لكّام قّدمت لها �قة ورد شعرت ٔ�ّهنا تت�ٔ�ّر لزمن مقعت ف�ه 

  ) .32"(نو�هتا�ٔ 
مل تعش البط� طفو�هتا كام اكنت حتمل و�متىن، ومل �شعر 
ب�ٔنو�هتا عندما اكنت مع ٔ�رسهتا، ق�ل ٔ�ن �شّق طریقها وتصبح 
مشهورة، ٔ��ذت حّر�هتا، سافرت من ب� ٕاىل �ٓخر، معمتدة �ىل 

خفوف كام �قشت ٔ��الم يف  الّروایة موضوع العنوسة، . نفسها
عندمه، ومرور قطار الّزواج كام یقال، اكن أ�هل من بقاء اب�هتم  

ميثّل ضغطا رهیبا �ىل ال�ّساء، فزيّوجوهّن دون رغبهتن ویغتصنب 
طفو�هتن، ٔ�ّهنن �ّن یزتّوجن يف سّن صغرية، م�ل ما �دث مع 

وذ� الّشاب اّ�ي اكنت س�تزتّو�ه وختلّت ق�ل "بط� الّروایة 
تذبل يف س�ن�ني عنه، ف�ٔ�رت بذ� غضب ٔ�هلها، خش�یة ٔ�ن 

فه�ي حمرومة حّىت من اخ�یار  ).33"(انتظار خطیب ال ی�ٔيت 

رشیك ح�اهتا، ومع ممارسة ضغوط أ�هل وأ�قارب وا�متع 
توا�ه تعّسفا نفس�یّا شدیدا، ّمما دفعها ٕاىل " �ا�س "ٕ�طالق لقب 

اخ�یار ٔ�ّي اكن، ل�سقط يف دّوامة ٔ�خرى وتف�ح لنفسها �� �ٓخر 
یه ،ٔ�ّهنا تع�ش مع خشص ال تعرفه وال من القمع والتعّسف والتّ 

حتبّه وال تت�ٔقمل معه اخ�ارته فقط ٔ�و ٔ��ربت �ىل اخ�یاره لتمكّم 
ٔ�در�ت ٔ�ن احلّب ق�ل ٔ�ن �كون �ميیاء، هو ٕایقاع اكئنني ." أ�فواه

م�نامغني ٔ�زواج الّطیور والفراش الّيت تطري وحتطّ معها وت��ادل 
  ).34."(إالشارة

ويف هذا ...الّزواج یغتال هبجته ورو�ه املر�ة :"(...)كام تقول ٔ�یضا
وهذه ٔ�قّل اخلسا�ر �لّزواج، ل�س التّقلید ).35"(خ�ث يف عزاهئا 

ف�ه فقط، بل هو طریق ملغمة، مقرون من البدایة �لّرفض 
كام "، ٔ�و �س�سال�ا املعّرب عنه �لكمة "نعم"املغلّف �لكمة 

ید احلّب ٕاالّ مذ يه مل �سمع بع ."�رى يه موهتا ف�ه "   �ریدون
ٔ�صبحت تقمي يف الّشام، يف مروانة اكن احلّب یقمي يف بالد ٔ�خرى، 
لهذا ما اعتادت ٔ�ن تعایده ٔ�و ت��ظر هدا�ه، اكن موجودا يف ٔ��اين 

فاحلّب ). 36."(ال ٔ�ه�..وا�ها، ال يف ب��ه، مسمو�ا به �لغر�ء 
الف�اة ممنوع يف العائالت اجلزا�ریة ال یّرصح به، وذ� یعترب عیبا، و 

�لهيا احلّب، وٕان فعلت ذ� تعاقب �شّدة، ٔ�ّهنا اقرتفت جرمية 
ش�نعاء ال تغتفر، وذ� يف نظر وا�ها وٕاخوهتا ؤ�هلها وجممتعها، 
ولكن يف املقابل مسموح �لر�ل بذ�، فلطاملا مسعنا ومازلنا �سمع 

، فاملرٔ�ة فقدت حقّها يف ااحلّریة "هو را�ل ما یعیبو والو"عبارة 
مل تلتق من ق�ل مع ر�ل يف مدینة ت��ّفس احلّریة، " اّختاذ القرار و 

  ).37"(وال اكنت یوما حّرة، لعلّها فرصهتا لكرس ق�ودها 
املرٔ�ة اجلزا�ریة معوما والاكتبة خصوصا، والبط� الّروائیة 
اكنت تن�ش عن احلّریة، احلّریة مبفهو�ا احلق�قّي الساّيم ول�ست 

اس وحمكهم ا�ي ف�ه مغاالة، حّریة ٕالثبات امللّط�ة بتعابري النّ 
خرجت �لغناء لكرس ." اّ�ات، ٔ�ّهنا ب�ساطة اك�ن و� حّرا

ؤ�ّن املرٔ�ة حّرة بطبعها ) 38"(الق�ود، الّيت �ك�ّل هبا الّر�ل املرٔ�ة 
�رست ّلك الق�ود، الّيت اكنت �سلسلها وتعیق تقّد�ا وتطّورها 

ت نفسها جبدارة يف مجیع وانطالقها، فرفرفت يف العامل ؤ�ثب�
امرٔ�ة �مكن ٔ�دواهتا ال�ّسائیة يف صفاهتا الّر�الیة "(...) ا�االت ٔ�هنا

ٕاذن ٔ�صبحت املرٔ�ة مت� القّوة والّش�ا�ة و�ندفاع، م�لام ).39"(
تتلكّم ٔ��الم مس�تغامني واصفة �ائ� البط� . ميلكها الّر�ل ٔ�و ٔ�كرث

لها بوعیده كام يف اجلزا�ر، لاكن ٔ�فسد �لهيا حف : " احملافظة بقولها
، فالرشف عند العائالت  40" مّهتام ٕاّ�ها بتدن�س رشف العائ�

اجلزا�ریة مرتبط �ملرٔ�ة، حّىت وٕان غنت، فه�ي جتاوزت بذ� 
احلدود احملظورة من ق�ل العائ� وا�متع، ّمث تذكّر� الروائیة يف 

" ... دیدموقع �ٓخر من الروایة، بقّوة مصود البط� وصربها الشّ 
  . 41."لكن كثري �لهيا ٔ�ن ختوض معارك حّىت ضّد ٔ�هلها
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املرٔ�ة اك�ن عنید ت�ٔىب �س�سالم واخلضوع، حّىت وٕان اكن من 
�لعمل (...) ب�� اكن ّمعها قد سافر" یقف يف و�ها مه ٔ�فراد �ائلهتا 

مل ترتك ت� الس�نوات ٔ��را (...) يف فر�سا، وعندما �اد ٕاىل اجلزا�ر 
  . 42" يف عقلیته

�شري الروائیة ٕاىل مس�ٔ� صعوبة الر�ل اجلزا�ري، و�دم انصهاره 
�سهو�، مع العقلیات أ�ج�بیة، واس�ت�ا� تناز� عن �اداته 

�دت رمزا �لنضال " وتقالیده ورجولته، يف تعام� مع املرٔ�ة، اليت 
، ف�عد ما اكن النضال م�حرصا بني املس�تعِمر 43" ال�ّسايئ

طال املرٔ�ة اليت تناضل وحتارب من حياول واملس�تعَمر، ٔ�صبح ی
كام ٔ�صبحت قضیة موا�ة املرٔ�ة �لر�ل ، سواء يف . تق�ید حر�هتا

العامل الغريب ٔ�م العريب واج�ا،جيب الوفاء � يف نظر ال�ساء 
 .أ�دیبات ا�اعیات ٕاىل ذ� يف كتا�هتنّ 

 لربیعة �لطي" قعرش معشّ "ـــــ املرٔ�ة �شخصیة بط� يف روایة  2
   

بوصفها ملیالد "عرش معّشق"تبدٔ� ربیعة �لطي روا�هتا 
البط�، ح�ث وصفهتا �لعسرية، ولعّل الّس�ب يف ذ� ٔ�ن املولود 
ٔ�نىث، لیكون ا�اض عسريا عرس رفض ا�متع لهذا املولود، خبالف 
املولود اّ��ر، اّ�ي تقام لوالدته حفالت وتتعاىل الّز�ارید 

ه عند زو�ا و�ائلته وا�متع لكّه، تقول وأ�فراح، و�رتفع ماكنة ٔ�مّ 
غصبا عّين ...هكذا بدا أ�مر وج�ت :"الّروائیة �ىل لسان بطلهتا 

رفضت ). 44."(ج�ت، ٔ�تدري ٔ�ّهنم سلّوين من قوقعيت مرمغة
البط� ا�يء ملثل هذا العامل وهذا ا�متع، حّىت ق�ل ٔ�ن تعرفه 

ل تطویع ؤ�ّول �بح نعم ٕانّه ٔ�ّول اعتداء �لیك ؤ�وّ " وتع�ش ف�ه 
ؤ�نّك (...)ؤ�ّول �رویض ؤ�ّول تن��ه �، ٕانّك لست م� ٔ�مرك

وما �لیك ٕاّال اخلضوع (...) جمربة �ىل الط�ٔطاة والرضا والتق�ّل
  ).45."(والّطا�ة

�شري الّروائیة ٕاىل معا�ة املرٔ�ة، فه�ي م�ذ خرو�ا من 
�رفض ٔ�ن تذّل بطن ٔ�ّمها جمربة �ىل الّطا�ة واخلضوع، ٕاالّ ٔ�ّن املرٔ�ة 

وتقاوم ذ� �لك ما مت� من قّوة لعادات جممتع، وما ذنب امرٔ�ة 
و�ت يف جممتع یقّدس اّ��ر حّىت وٕان اكن �ائقا و�اقّا، لكّن أ�نىث 
�رفض من ٔ�ّول یوم ت�ٔيت ف�ه ٕاىل اّ�نیا، م�لام �دث مع بط� 

ومل ٔ�در ...هكذا ج�ت ومل �س�تق�لين ٔ��د "الروایة 
ال ٔ��د س�ٔل عين، م�ل سلحفاة س��ة :"ها ٔ�یضاوقول ).46"(ملاذا

  )  47"(الّطالع
والدة أ�نىث يف ا�متع العريب نذ�ر شؤم، �� �سقط 
سوط ا�لّوم والعتب �ىل الزو�ة من ق�ل الزوج وا�متع، ٔ�ّهنا يه 
من اخ�ارت ذ�، ؤ�ّن اجلنّة يف قدوم اّ��ر والنّار يف قدوم 

�ّدمه يه �اليت، "یث البط� أ�نىث، وهذا ما �شري ٕالیه �د
ق�ل ٔ�ّمي يف " و�ّدمه اخلامسة "ؤ��لممك ٔ�ّن يل مخس �االت 

(...) ،سلس� البنات السّت ا�لّوايت �نئ الوا�دة بعد أ�خرى 
�ّدمه ). 48."(ت��ظر و�ا ذ�را یعّمر دارها وحيّمر و�ها ٔ�مام حامهتا

املرٔ�ة اليت هو امس اكن ومزال یطلق يف ا�متع اجلزا�ري �ىل ب�ت 
�ّدمه ."تنجب الك�ري من البنات �مينّنا ب�ٔن حتّد من ٕاجناهبا �لبنات 

امس ٔ�لصقه �ّدي �ىل ج�ني اب��ه اخلامسة، ٔ�مال ٔ�ن �كون �ّدا 
لعل (...) لوالدة البنات، تبعا �لعادة القدمية يف التّربك �ٔ�سامء 

ففي الیوم ا�ي ). 49.(وعىس ٔ�ن ی�ٔيت بعدها م�ارشة و� ذ�ر
رمبا یوجعهم "ت ف�ه البط� اس�شهد وا�ها �ىل ید إالرهابیني و�

ٔ�ن �سّموا ذ� الیوم الفظیع ٔ�و �س�لوه، ذ� الیوم ا�ي ٔ�� 
). 50.(...)(الیوم ا�ي ارتبط �رخيه يب وبقدويم...وافدة ف�ه ٕا�هيم 

ح�ث ،فقدوم البط� اكنت حسب نظرمه نذ�ر شؤم لعائلهتا 
  ا، واس�شهد وا�ها، توفّ�ت وا�هتا عند ٕاجناهب

مل �ربطوا ذ� �لقضاء والقدر، حىت ٕاّهنم مل یطلقوا �لهيا 
وهو امس ٔ�خهتا اليت س�بقهتا " جنود" اسام �اصا هبا، جفّدها ّمساها 

الّظروف . خبمس س�نوات ولكّهنا توفّ�ت بعد شهور من والدهتا
والّزمان ٔ�یضا مل �كو� يف صاحلها، فهو زمن إالرهاب والق�ل 

اعي، لینعكس ذ� لكّه �ىل البط�، و�كرب يف جممتع رفضها من امجل
البدایة، وجسد محل ثقل و�شا�ة ّلك ت� الّظروف، لريفضها هو 
ا�ٓخر، و�زید من رفض ا�متع لها، جممتع یقّدس املظاهر ویعبدها، 
وال �رى املرٔ�ة ٕاالّ من �الل جسدها وجاملها، وهيّمش جامل الّروح 

  .ل مع البط�ویقصهيا وهذا ما حص
ل�س الّطول املبالغ ف�ه لقاميت و�ده ما یقلق نفيس، بل ٕاّن " 

حّظي يف امجلال م�ل حظّ زرافة ب�ٔقدام مجل ورٔ�س ضفدع ؤ�نف 
ٔ�� لست مجی� قّط (...)مك هو حسن احلظّ من یو� ملی�ا ...ف�ل

حفظ جنود مل ینصفها حّىت يف ). 51"(، بل �شعة دممية ق�ی�ة
ة الّشلك ینفر مهنا امجلیع، الصغري والك�ري، الّشلك، كربت �شع

و�ت ب�ٔكتاف م�ق� :"وميقهتا امجلیع �وهنا ٔ�نىث ٔ�وال و�شعة �نیا تقول
و�رصید �شا�ة �كفي مجلیع قردة �ا�ت وادي (...) وظهر حمّدب 

مل �كن ٔ�ّمي بذ� " وتقول ٔ�یضا عن وا�هتا املتوفّ�ة ). 52."(الشفّة
رة تنضج امجلال �م�یاز، اكن هللا وٕان مل امجلال ا�ٓرس، ولكّهنا جش

  ).53."(�رزقها بذ�ر، اكن �رید ٔ�ن �رضهيا هبدا�ه
كام اكن �سلّط زوج �ا� جنود م�الغا ف�ه م�ل قولها 

وهذا ) 54"(وهللا العظمي هتبّل الغايش...م��لهياش خترج �ّزاف:"
دلیل واحض �ىل الّضغط النّفيس، اّ�ي اكنت تعانیه البط� حّىت 

�لمي ب�ت ٔ�خ�ك اخلیاطة وٕاالّ الّطرز ما ب��اش خترج "من �ائلهتا 
فالّر�ل اجلزا�رّي   �رى ٔ�ّن املاكن أ��سب �لمرٔ�ة ) 55."(طب��ة 

هو مزنلها، البّد لها من الق�ام �ٔ�عامل املزنلیّة �ىل ٔ�مكل و�ه، فهو 
ی�ٔ�ذ مهنا ّلك حقوقها ویطا�هبا بت�ٔدیة ّلك واج�اهتا، يف معاد� 

  .یة �سلّطیة �م�یازذ�ور
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  :�امتة
ويف اخلتام یبقى موضوع املرٔ�ة يف الّروایة اجلزا�ریّة ال�ّسویة موضو�ا 
یقال ف�ه الك�ري والك�ري،�لتّمّزي احلاصل عند املبد�ة والاكتبة 
اجلزا�ریة، فقد رصخت �لقمل يف انتفاضة ذاتیة، اكن البد من اك�ن 

، وهذا ما ملس�ناه يف "الوريقاك�هنا " �ش�هبها فاكنت املرٔ�ة يه 
" عرش معشق"ٔ��الم مس�تغامني و"أ�سود یلیق بكّ "روایيت 

  :ونتاجئ ذ� لكّه �متحور ف� یيل. لربیعة �لطي
ـــ �دم تصاحل الشخصیة البط� مع ذاهتا يف لك النتاجئ  1

  .املعروضة
ـــ ا�عوة ٕاىل املساواة بني الر�ل واملرٔ�ة يف إالبداع، يه دعوة  2

  .یة ول�ست عربیة ٔ�و جزا�ریة�امل 
ـــ ارتفاع مس�توى الك�ابة ّ� و�یفا �ى الاكتبات اجلزا�ر�ت،  3

مقارنة �لعامل العريب، �ىل الّرمغ من ت�ٔخرهن يف خوض غامر جتربة 
  .الروایة

  .ـــ رضورة حتر�ر العمل أ�ديب من التقس�مي �ىل ٔ�ساس اجل�س 4
  .ة �لك�ابة إالبداعیة معوماـــ الواقع املع�ش هو املادة أ�ولی 5
ـــ الك�ابة ال�سویة رّد فعل طبیعي، جيّسد الوعي ال�سوي  6

  .بصورة م�حرضة
ــــ احلضور البارز �لشخصیات أ�نثویة يف �امل النص الروايئ  7

  .ال�سوي اجلزا�ري
یبقى أ�دب ٕابدا�ا وٕانتا�ا ٕا�سانیا، بعیدا عن م�د�ه، م�لام تبقى 

  .ریة كنظرياهتا يف العاملني العريب والغريبمعا�ة املرٔ�ة اجلزا�
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :الهوامش
ــــ دمحم معتصم، جاملیات الرسد ال�سايئ، مدونة الناقد أ�ديب دمحم معتصم  1

  ، �رخي2007ف�فري  21من املغرب، 
Motassim canalblog.com/archives/21/02/2007         
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ت، /ــ یوسف الیوسف، اجل�س الرش�یق، مطبعة احلریة، مرص، د 2
  . 113ص

جلنة من ٔ�ساتذة اجلامعة، : ـــ  س�ميون دي بوافوار ، اجل�س ا�ٓخر، �ر 3 
  .14، ص 1956املك�بة أ�هلیة ، بريوت، 

ٔ�محد احلويف ، املرٔ�ة يف الشعر اجلاهيل، مك�بة ا�هنضة، القاهرة ، مرص،  -4
  .28ت، ص/ط، د/د
  صاحل مفقودة ، املرٔ�ة يف الروایة اجلزا�ریة ،_ 5
) 1967_1952(�م�ة �ایدة ٔ�دیب، تطور ا�ٔدب القصص اجلزا�ري_ 6
  .16ت، ص/دمحم صقر، دیوان املطبو�ات اجلامعیة اجلزا�ریة، د: �ر
مفقودة ، صورة املرٔ�ة يف الروایة اجلزا�ریة، �امعة دمحم خ�رض  صاحل_ 7

  .25، ص2009، 2لكیة ا�ٓداب وا�لغات، قسم أ�دب وا�لغة العربیة، ط
  .30املرجع نفسه، ص_8

" ذا�رة اجلسد"ملیاء خلرض ، أ�نوثة يف الروایة اجلزا�ریة املعارصة روایة _ 9
قسم ا�ٓداب وا�لغات والف�ون، لكیة ا�ٓداب وا�لغات، ) ماجس�تري(ٔ�منوذ�ا، 

  .16، ص2014 -�2013امعة السانیا، وهران ، اجلزا�ر ،
  .39ینظر صاحل مفقودة، مرجع سابق، ص -10
صاحل مفقودة و�ٓخرون، الرسد ال�سايئ يف أ�دب اجلزا�ري، جم� _11

 .28، ص2004، �امعة دمحم خ�رض، �سكرة ،اجلزا�ر، 1ا�رب،ع
ديب ال�سوي بني سلطة املتخیل وسؤال الهویة اخلطاب ا�ٔ :ٔ�مال م�صور -12

  .198،قسم أ�دب العريب،�امعة دمحم خ�رض ،�سكرة ،ص3،جم� ا�رب ،ع
  .112املرجع نفسه ، ص_13
، 04ميىن العید، مسامهة املرٔ�ة يف إالنتاج أ�ديب، جم� الطریق، العدد_14

  .3، ص1975افریل، 
  .05املصدر نفسه، ص_15
  .71صورة املرٔ�ة يف الروایة اجلزا�ریة، ص ینظر صاحل مفقودة،_16
ٔ�نوثة الك�ابة ٔ��الم مس�تغامني ٔ�منوذ�ا، /غنیة بوضیاف ، كتابة أ�نىث_ 17

جم� ا�رب، قسم ا�ٓداب وا�لغة العربیة، لكیة ا�ٓداب وا�لغات، �امعة دمحم 
  .18، ص2011خ�رض ، �سكرة،اجلزا�ر، جوان

ذا�رة اجلسد " زا�ریة املعارصة روایةملیاء خلرض ، أ�نوثة يف الروایة اجل_ 18
  .20ٔ�منوذ�ا، ص"

، 1981محمود اكمل اخلطیب ، الروایة والواقع، دار احلداثة �لطبا�ة، _ 19
  .17ص
محید محلیداين، النقد الروايئ و�یدولوج�ا من س�س�یولوج�ا الروایة _20

، 1990ٕاىل س�یوس�یولوج�ا النص الروايئ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، 
  .25ص
  .33املصدر نفسه، ص_21
دراسة ب��ویة (محید محلیداين، الروایة املغربیة ورؤیة الواقع �ج�عي_22

  .44دار الثقافة، الر�ط، ص) �كوی��ة
  .77صاحل مفقودة، صورة املرٔ�ة يف الروایة اجلزا�ریة، ص_ 23
  .78ینظر املرجع السابق، ص_24
الك�ابة ٔ��الم مس�تغامني ٔ�منوذ�ا،  ٔ�نوثة/غنیة بوضیاف ، كتابة أ�نىث _ 25
  .40ص
  .43املرجع نفسه، ص_26
ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، دار نوفل، بريوت لبنان، _27

  .15، ص2012
  .15ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 28
  .15ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 29
  .16ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 30
  .16ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 31
  .20ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 32
  .21ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 33
  .21ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 34
  22ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 35
  .23ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 36
  .24مني، أ�سود یلیق بك، صٔ��الم مس�تغا_ 37
  .32ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 38
  .54ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 39
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  .78ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 40
  .60ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص  ـــــ 41
  .60ــــ  ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص 42
  .60س�تغامني، أ�سود یلیق بك، صـــ ٔ��الم م  43
  .73ـــ ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص 44
  .84ٔ��الم مس�تغامني، أ�سود یلیق بك، ص_ 45
ربیعة �لطي، عرش معشق، م�شورات �خ�الف، اجلزا�ر العامصة، _46

  .9، ص2013، 1اجلزا�ر، ط
  .10ربیعة �لطي، عرش معشق، ص_ 47
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  املصادر
م�شورات �خ�الف، اجلزا�ر العامصة،  ــ �لطي ربیعة ، عرش معشق، 1

  . 2013، 1اجلزا�ر، ط
ط، /مس�تغامني ٔ��الم ، أ�سود یلیق بك، دار نوفل، بريوت لبنان، دــ  2

2012 .  
  املراجع
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 .2004، �امعة دمحم خ�رض، �سكرة ،اجلزا�ر، 1ا�رب،ع
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   :امللخص

لقد ظهرت م�اجه نقدیة �دیدة ومؤ�رة يف مثان��ات القرن املايض؛ ما ٔ��دث نق� نوعیة يف الفكر أ�ديب والفلسفي عند العرب، ح�ث     
ویة؛ ٕاذ �رزت الب��ویة والتفك�ك�ة و�ريها من املناجه النقدیة احلدیثة اليت ال هتمت �ملرجعیات اخلارج�ة �لنص، وذ�  يف مر�� ما بعد الب��

ة، متخضت �جهتادات النقدیة املتواص� عن �روز �دد من التیارات النقدیة اكلنقد ال�سوي، وا�راسات الثقاف�ة، التلقي واملادیة الثقاف�
 وما ٕاىل ذ�، مما ٔ�فىض ٕاىل �روز تیار النقد الثقايف، ا�ي  ینظر ٕاىل النص أ�ديب بوصفه �د� ثقاف�ا ��ر�ة أ�وىل  برصف النظر عن

  .تواه امجلايل الرف�ع مس� 
ٕان ا�راسات أ�دبیة والنقدیة املعارصة بدٔ�ت �ك�سب مالحمها وخصوصیهتا العربیة اليت ٔ�حل �لهيا بعض النقاد من �الل �رمجة   

 .املصنفات العربیة، ومز�ا �ٔ�صا� والرتاث النقدي العريبّ 
  النقد،النقد الثقايف،النقد أ�دب: اللكامت املف�اح�ة

Abstract : 
It appeared different critical approaches which was so effective during the last eight century, 
which pushed to happen a qualitative transfer in the intellectual literature and philosophy to 
the Arab Country.Where it appeared the constitution and the deconstruction and so 
on...,from the new critical approaches that do not take care on the external references to the 
text. This was a period after the constitution. It resulted from the continuation of the critical 
efforts the appearance of different critical currents such as the feminist criticism and the 
cultural studies, receiving and the cultural materialism, that looks to the literary text as a 
cultural event in the first stage, regardless of of its artistic and delicate value. 
The modern literature and critical studies started to gain its Arabic specification that was 
insisted by  critics through the traduction of Arabic file folder , and mixed it with the 
Arabian original criticism. 

Key words: Criticism- Cultural Criticism- Literary Criticism. 
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  مقدمة
�ـدل فكـري واسـع يف أ�وسـاط الثقاف�ـة العربیـة حـول مثة        

م�ــاجه قــراءة أ�دب ٔ�و الفــن بصــفة �امــة؛ ٕاذ ظهــرت م�ــاجه نقدیــة 
�دیدة ومؤ�رة يف مثان��ات القرن املايض؛ مـا ٔ��ـدث نقـ� نوعیـة يف 
الفكـــر أ�ديب والفســـلفي عنـــد العـــرب، ح�ـــث �ـــرزت الب��ویـــة 

ـــة احلد ثیـــة الـــيت ال هتـــمت والتفك�ك�ـــة و�ريهـــا مـــن املنـــاجه النقدی
�ملرجعیات اخلارج�ة �لنص، وذ� يف مـر�� مـا بعـد الب��ویـة؛ ٕاذ 
متضخت �جهتادات النقدیة املتواص� عن �روز �دد من التیارات 
ــة  ــي واملادی ــة، والتلق ــد ال�ســوي، وا�راســات الثقاف� ــة اكلنق النقدی

اكجتـاه الثقاف�ة، وما ٕاىل ذ�؛ مما ٔ�فىض ٕاىل �روز تیار النقد الثقـايف 
  .نقدي رئ�س

ويف هذه املر��، مر�� ا�متخضات الكربى اليت شـهدت بدایـة    
ــف  ــور �ســق خمتل ــة ظه ــدي، وبدای ــري النق ــار �ســق يف التفك اهنی
�ـددت مالحمــه العامـة التیــارات الغربیـة النقدیــة، یظهـر عبــد هللا 
ــدا، لــريىس  الغــذايم كناقــد يف جمــال أ�دب �ــامال مرشــو�ا �دی

�ة الثانیة من القرن العرش�ن، داعیـا داعیـا ٕاىل مـوت معامله يف أ�لف 
  .النقد أ�ديب لیقوم مقامه النقد الثقايف الغذايم

  :مفهوم النقد الثقايف-1
�دئ ذي بدء جند من أ�مهیة ٔ�ن نوّحض جبالء ٔ�ن النقـد الثقـايف    

ل�س مق�دا مبوضـوع حمـدد مهنجیتـه، بـل لـ�س هنـاك مـن تعریـف 
تقـد�ر واحض ملعنـاه، �ـرى عبـد الوهـاب ٔ�بـو حمدد �لنقد الثقـايف ٔ�و 

ــه الغــرب «هــامش ٔ�ن ــهنج ســ�بق�نا ٕالی ــايف هــو م ــد الثق ــر�اك (النق ٔ�م
ـــه �لكشـــف عـــن املضـــمر ال�ســـقي يف العمـــل ) وفر�ســـا � ٔ�دوات

ـــذايم 1»أ�ديب ـــه الغ ـــىن �لی ـــاس ا�ي ب ـــّلك أ�س ، فال�ســـق ش
  .مرشو�ه

الثقـايف  النقـد«ٔ�ما � من سعد البازعي وم��ان الرویيل فـري� ٔ�ن 
يف داللته العامة ميكن ٔ�ن �كون مرادفا �لنقـد احلضـاري كـام مارسـه 
ــا�ري وعبــد هللا  ــ�س، ودمحم �ابــد اجل ــني والعقــاد ؤ�دون ــه حس ط
العروي، �ا فهام یعّرفان النقد الثقايف �ىل ٔ�نّه �شـاط فكـري یت�ـذ 
من الثقافة �شمولیهتا موضو�ا لبحثـه وتفكـريه، ویعـّرب عـن مواقـف 

�ـــىل ٔ�نظمـــة « ، و�ر�كـــز النقـــد الثقـــايف2»هتـــا وســـامهتإازاء تطورا
اخلطــاب وإالفصــاح النصــويص كــام يه عنــد �رت وفو�ــو ودریــدا 
م�ال، و�ريمه من رواد ا�راسات الثقاف�ة، كـام یـويل النقـد الثقـايف 
ٔ�مهیة �لغة �ور املؤسسـة العلمیـة والثقاف�ـة �ـیفام اكنـت يف توج�ـه 

اق وتصّورات یت�ٔسس معهـا ا�وق اخلطاب والقّراء حنو مناذج ؤ��س
العام، وتت�لق هبا الصیا�ة ا�هنیـة والف�یـة وتصـبح معیـارا حيتـذي 

هـو صـورة �دیـدة مـن العـودة « ، فالنقد الثقايف  3»ٔ�و یقاس �لیه
ٕاىل ربط النص مبحیطه الثقايف، واملمتزي ف�ه ٔ�نّه ل�س مدرسة حمـددة 

د وثقاف�ه وتو�اتـه، املعامل، بل ميكن ٔ�ن ی��ّدل ب��دیل خشصیة الناق

كـام ٔ�ن النقـد الثقـايف مف�ـوح �ـىل . وطبیعة الـنص وقضـا�ه وت�تـه
الت�ٔویل و�ىل م�اجه السـ�ميیائیات وحتلیـل اخلطـاب وخمتلـف العلـوم 
إال�سانیة احملیطـة �ٔ�دب، بـل ٕانـه مـرتبط حبـراكت فكریـة وثوریـة 

  4»ورصاع احلضارات والثقافات" الزنو�ة"اكحلركة ال�سویة وحركة

مـد�ل يف "وقد ٔ�ورد ا�كتور حفين بعـيل يف كتابـه املوسـوم بــ   
النقـد الثقـايف �شـاط ولـ�س جمـاال معرف�ـا «ب�ٔن"النقد الثقايف املقارن

حـول الثقافـة يف نظـام أ�شـ�یاء بـني ) ٕانـه یـدور......(قامئا يف ذاتـه
ٔ�مــا عبــد هللا الغــذايم ف�عرفــه  5»اجلوانــب امجلالیــة وأ�نرثوبولوج�ــة

رع من فروع النقـد النصـويص العـام، ومـن ّمث فهـو ٔ��ـد ف«�ىل ٔ�نّه
، معــىن بنقــد أ��ســاق املضــمرة الــيت )أ�لســ��ة(لــوم ا�لغــة وحقــول

ینطوي �لهيا اخلطاب الثقايف �لك جتلیاته ؤ�مناطـه وصـیغه، مـا هـو 
�ري رمسي ومؤسسايت وما هو كذ� سواء �سواء، وهـو �ا معـين 

ــه �شــف �كشــف ال امجلــايل كــام هــو شــ�ٔن النقــد ا�ٔ  ديب، وٕانـّـام مهّ
فالنقـد الثقـايف ینظـر ٕاىل  6»ا�بوء من حتت ٔ�ق�عة البالغـي امجلـايل

النّّص أ�دّيب بوصفه �د� ثقاف�ا ��ر�ة أ�وىل برصف النظـر عـن 
  . مس�تواه امجلايل الرف�ع ٔ�و الوضیع

  :سامت النقد الثقايف-2
  :�لنقد الثقايف سامت �دیدة وخمتلفة نذ�ر مهنا   

 :التاكمل-�ٔ 
القصد هو ٕالغـاء املنجـز النقـدي أ�ديب، « فالغذايم �رى ٔ�نّه ل�س  

وٕامنا الهدف هو حتویل أ�داة النقدیة من ٔ�داة قراءة امجلـايل  امجلـايل 
  اخلاص  وترب�ره و�سویقه بغض النظر عن عیوبه

ال�سق�ة ٕاىل ٔ�داة  يف نقد اخلطاب و�شف ٔ��سـاقه، وهـذا یق�يضـ  
  7»نظومة املصطلحیةٕاجراء حتویل يف امل 

  :التوّسع-ب
ٕان النقد الثقايف یوسع جمال ال�شـاط إال�سـاين وجيعـ� م�ف��ـا ٔ�مـام 

وهو مایعـّد حمـاو�  �لـت�لص مـن «ٔ�شاكل م�عددة من ال�شاطات 
أ�فاكر الـيت �لكسـت مـع مـرور الوقـت، لیجعـل الفكـر إال�سـاين 

�س�ت�ٔ�ر �ـّلك ا�مع یت�اوز الوقع يف خفّ ال�شابه بفكرة �رة القدم اليت 
إال�اليم واملادي واملعنوي، وهو ما یؤدي هبا لفخ �ٓخر تق�ـل �لیـه 
امجلاهري طواعیـة، ح�ـث توظفهـا احلكومـات وأ�نظمـة الس�یاسـ�یة 
لتغی�ب وعي الشـعوب و�لفـت ان��اههـا بعیـدا ّمعـا جيـب ٔ�ن تن��ـه 
ٕالیه، كذ� احلال �ل�س�بة �لغنـاء، ح�ـث �سـ�ت�ٔ�ر بعـض املطـربني 

  8»�لك�ري من �ه�م �ىل حساب ٔ��شطة ح�اتیة ٔ�خرى واملغنني

  :الشمول-ج
ـــن     ـــو�ر أ�دب والكشـــف ع ـــد أ�ديب رضورة لتط ٕاذا اكن النق

یوّسـع مـن «اجلوانب امجلالیة يف الظواهر أ�دبیة، فٕان النقـد الثقـايفّ 
م�ظور النقد لـیجع� شـامال لـلك م�ـا� احلیاة،ممـا �كسـب النقـد 

ال�شـاط إال�سـاين لكـه يف �ا�ـة ٕاىل النقـد نفسه ق� �دیـدة، ٔ�ن 
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التطـو�ر، الكـف (لتحق�ق أ�غراض نفسها اليت حيققهـا النقـد أ�ديب
ٕاذ ٕان احلیـاة تتوقـف ). عن النظریة، الكشف عن القوانني اجلدیـدة

عن تطو�ر نفسها ؤ�ن إال�سان ال ميك�ه جتاوز قدميه ٕاىل �دیـده يف 
�لیاته ا. غیاب النقد ليت جتع� قادرا �ىل الق�ـول ودون �ع�د �ىل �

والرفض ملا تطر�ه حركة احلیـاة، ٔ�و النظـر ٕاىل القـدمي بعـني الناقـد 
  9»القادر �ىل جتاوز املفاهمي القدمية ٕالجناز اجلدید القابل �لتطو�ر

  :الرضورة-د
ٕان النقد الثقايف ٔ�صبح رضورة مل�ة �لـت�لص مـن نظـرة التـوجس 

لق�ـول بعضـه�ٔو أ��ـذ  والتعامل معـه بطریقـة الفحـص«من اجلدید 
م�ه مبا ی��اسب مع ٔ�فاكر� القدميـة، وٕانّـه يف �ا�ـة لتطـو�ر نظرتنـا 
حلیاتنــا �لوصــول ٕاىل م�طقــة ميك�نــا �ربهــا ٔ�ن �ســ�تف�د مــن الطــرح 

  10»الثقايف

�لیاته فٕان رضورة التطـو�ر وتفعیـل نقـد� تتطلـب م�ـا  فٕاذا مل نتق�ل �
يف تطـو�ر ح�اتنـا  ٕاجياد  البدیل القادر �ىل ٔ�ن ی��اسـب ٔ�و �سـامه

  .ٔ�و جوانب مهنا ٔ�و الت�لص من أ�فاكر القدمية
  :�ك�شاف-هـ
حمـاو� «�سعى النقد الثقايف ٕاىل البحث عـن أ��سـاق املضـمرة ٔ�و  

اك�شــاف ٔ�و توج�ــه النظــر الك�شــاف جاملیــات �دیــدة ســواء يف 
النصــوص أ�دبیــة نفســها، ٔ�و يف الواقــع بوصــفه نّصــا ٔ�مشــل یطــرح 

ه النظر ملا حتم� من دالالت وتطر�ه من ٔ�نظمة لهـا �الماته، ویو�ّ 
  11»قميهتا يف س�یاق الفكر إال�ساين

 :�القة النقد أ�ديب �لنقد الثقايف-3
یتقـاطع النقــد الثقـايف مــع اه�مــات الفلسـفة والنظــر�ت واملنــاجه   

أ�خرى ٔ�ن �امته م�دا�� مرتابطة وم�عددة، لكن املشلكة ا�ٔكـرث 
  . �القة النقد أ�ديب �لنقد الثقايف �روزا �متثل يف

ــام� �لنصــوص    ــع ٕاه ــة م ــوص امجلالی ــمت �لنص ــد أ�دّيب هي ٕاّن النق
، كام �ركز �ىل املنتوج  ا�اليل )املؤسساتیة(املهمشة و�ري النخبویة

�لغة، وهيمت �جلانب الفين �لفظ دا�ل الـنص، و�ـرى ری��ـه ویلیـك 
ــد أ�ديبّ  ــة  ٕا�شــاء عــن أ�دب �شــمل«ٔ�ن النق وصــف ٔ�عــامل ٔ�دبی

ــادئ أ�دب  ــا وم�اقشــة م� ــ�لام �شــمل تقوميه ــا وتفســريها م وحتلیله
  12»ونظریته وجاملیاته

ٔ�ما النقـد الثقـايف ف�ت�ـاوز امجلـايل يف النصـوص لیغـوص يف ٔ�عـامق 
ــذه  ــا ه ــيت مترره ــة ال ــن أ��ســاق املضــمرة الثقاف� ــا ع ــنص �ح� ال

�لنصــوص النصــوص وا�بــوءة حتــت امجلــايل والفكــري، كــام هيــمت 
املهمشة و�ري النخبویة، فهو جيمع لك ٔ�شاكل اخلطاب بغض النظـر 

  .عن القدرات امجلالیة والبالغیة الاكم�ة يف النص

-أ�ديب والثقـايف-عـن العالقـة بـني النقـد�ن" �ٓر�ر�ٓ�زا�رجر"ویت�دث
ٔ�ن النقد الثقايف �شمل نظریـة امجلـال وأ�دب والنقـد، مبعـىن «فريى

ن ح�ــث ســعة احلقــل واملوضــو�ات، ٔ�هنــام حقــالن م�باینــان مــ

ــة حــول  ــة أ�دب تطــرح مســائل �م ومشــرتاكن ٔ�یضــا، ٔ�ن نظری
النصــوص والقــراء واملتلقــني �لنصــوص، وتعــىن �لعالقــات أ�عــامل 

  13»الف�یة �لثقافة، و�القة القضا� الثقاف�ة ��متع والس�یاسة

ت�يل ال ميك�ـه الـ «ٔ�ما �امس املوسوي فٕانه یؤكد ب�ٔن النقـد الثقـايف  
عن النقد أ�ديب ال بصفة املالزمة وٕامنا بصفة ا�ربة وا�متهر يف قـراءة 

، وما جيعل مهنا ذات قدرة �ـىل )ٔ��ساقها(النصوص، ٔ�سالیهبا وبناها
توس�یع رؤیـة القـارئ ؤ��ـذه بعیـدا عـن كتابـة الوصـف العـادي ٔ�و 

املهـارة النظریـة يف )هـو(...)(الت�لیـل املیـت �لوقـائع، فالنقـد أ�ديب
ءة  لك نص، من �الل إالتیـان بـه مبعیـة �ـريه مـن النصـوص، قرا

فال نص حيقق حضورا قو� وفـا�ال ومـؤ�را بـدون ام�ـداد يف �ـدد 
  14»من النصوص املاضیة ٔ�و املعارصة

ــات « ــىل ا�راس ــدٔ� � ــث املب ــن ح� ــة م �شــ�متل ا�راســات الثقاف�

ــة  أ�دبیــة، ولكــن هــل یعــين هــذا �شــ��ل ٔ�ن ا�راســات أ�دبی
وة وبصرية �دیـدة؟ ٔ�م ٔ�ن ا�راسـات الثقاف�ـة سـوف س�تك�سب ق

ت��لــع ا�راســات الثقاف�ــة ســوف ت��لــع ا�راســات أ�دبیــة وحتطــم 
  15»أ�دب

و�ـرى ٔ�ن « الفصل بني النقد أ�ديب والنقد الثقايف" ف�س�ت لی�ش"
اخ�صاصيي أ�دب ميكن ٔ�ن ميارسـوا النقـد الثقـاّيف دون ٔ�ن یت�لـوا 

تصـورا حلـل املشـلكة بـني " لیـ�ش"قـدمعن اه�مـاهتم أ�دبیـة، وی
  :ٕاذ یقرتح حتدید معامل النقد ا�ي یدعو ٕالیه ف� ی�ٔيت. النقد�ن

ــد، ٔ�ي -1 ــىل أ�دب املعمت ــد � ــدم اق�صــار النق ــامل � ــذه املع ٔ�ول ه
  .املتعارف �لیه من شعر ونرث

و��هيــا ٔ�ن یعمتــد �ــىل نقــد الثقافــة وحتلیــل ال�شــاط املؤسيســ، -2
  .�ىل املناجه النّقدیة التّقلیدیّةإالضافة ٕاىل اع�ده 

و��هثا ٔ�ن یعمتد �ىل م�اجه مس�تقاة من اجتاهات مـا بعـد الب��ویـة -3
  16»كام تتضح عند دریدا وفو�و

-مـن" فهمـي �ـد�ان"ومعاملـه، �ـرى"لیـ�ش"بعیدا عـن حمـددات«
ٔ�ن العلمیـة النقدیـة ال تتجـزٔ�، ؤ�ن العالقـة بـني  -م�ظوره الفلسـفي

قايف �القة �اكمل، فالنقد أ�ديب رضورة لٕال�نـة النّقد�ن أ�ديب والث
  17»عن جاملیة النص، وعن رشوط احلساس�یة امجلالیة

ٔ��لن موت النقد أ�ديب، ولكن انطالقا من النقد أ�ديب، ٔ�ن 
فعالیة النقد أ�ديب جّربت، وصار لها حضور يف مشهد� الثقايف 

أ�ديب صاحلة  وأ�ديب، وقد توصلنا ٕاىل ٔ�ن الك�ري من ٔ�دوات النقد
ٕاّن النقد الثقاّيف لن �كون ٕالغاء «�لعمل يف جمال النقد الثقايف، 

مهنجیا �لنقد أ�ديب، بل ٕانّه س�یعمتد اع�دا جوهر� �ىل املنجز 
و�رى ٔ�یضا ٔ�ننا حبا�ة ماسة ٕاىل  18»املهنجي إالجرايئ �لنقد أ�ديب

ٔ�دّيب جّربت، ٔ�ن فعالیة النقد ا«النقد الثقايف ٔ�كرث من النقد أ�ديبّ 
  وصار لها حضور يف مشهد� الثقايف وأ�ديب،
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وقد توصلنا ٕاىل ٔ�ن الك�ري من ٔ�دوات النقـد أ�ديب صـاحلة �لعمـل  
يف جمــال النقــد الثقــايف، بــل ٔ�ســ�تطیع ٔ�ن ٔ�ؤكــد ب�ٔننــا وم�ــذ عرصــ 
ا�هنضة العربیـة وحـىت یوم�ـا هـذا، مـا مـن يشء جـّرب واك�شـف 

ــا م�ــل النقــد أ�ديب، ولهــذا �ٔ  ــة النقــد ثقاف� دعــو �لعمــل �ــىل فعالی
الثقايف انطالقا من النقد أ�ديب، و�رب ٔ�دواته اليت �ازت �ىل ثق�نـا 
بعدما ٔ�خضعناها �لمعـایري املعروفـة �املیـا،وال شـك ٔ�نّـه �ت �لنقـد 
أ�دّيب يف بالد� العربیة من احلضور والسمعة ما یؤكـد �ـىل ٔ�مهیتـه 

  19»يف ح�اتنا الثقاف�ة وأ�دبیّة

يف مـر�� «عبـد هللا الغـذايم يف السـا�ة النقدیّـة العربیّـة لقد ظهر
ــر��  ــدیث، م ــريب احل ــد الع ــا النق ــيت عرفه ــربى ال ا�متخضــات الك
ال�ن��ات من القـرن العرشـ�ن، ؤ�صـفها بـذ� ٔ�هنـا شـهدت بدایـة 
ــف  ــور �ســق خمتل ــة ظه ــدّي، وبدای ــري النق ــار �ســق يف التفك اهنی

  20»الغربیة�ددت مالحمه العامة التیارات النقدیة 

�لحـوار بـني الثقافـات، فهـو مـع ان�ئـه «فالغذايم م�ـال � وج�ـد 
ــة إالســالم�ّة حفاظــا �ــىل أ�صــول، ومرا�ــاة  �ٔكــرث الب��ــات العربیّ
�لثوابــت يف الفكــر والعق�ــدة، كثــري �نف�ــاح والتفــ�ح �ــىل الفكــر 
وأ�دب الغــرّيب، وفضــل معرف�ــه املمتــازة �ٕالجنلزيیــة، واطال�ـــه 

ــىل ــ�� الواســع � ــه و�دیدة،الس ــر�ّيك، قدمي  أ�دب أ�وروّيب وأ�م
» ...النقد م�ه، اس�تطاع ٔ�ن حيقق جزء �بـريا مـن مرشـو�ه النقـدي

الناقد عبد هللا الغذايم ظاهرة يف مسار اخلطاب النقـدي العـريب «
من �الل مهن�ه ا�ي ٔ��ر زوبعة مل �زل ٔ��رها مشهودة يف اململكة 

  21».. �املي النقد والثقافةالعربیة السعودیة و�ار�ا، يف

الناقد عبد هللا الغذايم ظـاهرة يف مسـار اخلطـاب النقـدي «ميثل  
العريب من �الل مهن�ه ا�ي ٔ��ر زوبعة مل �زل ٔ��رها مشـهودة يف 

  22»..اململكة العربیة السعودیة و�ار�ا، يف �املي النقد والثقافة

ــد ــذايم"ٕاّن الناق ــد هللا الغ ــىل شــ" عب ــا� دؤوب � روالن "الكةر�
روالن "، ف�قدر ما هنل الغذايم من ٕاجنازات الناقـد الفر�يسـ"�رت
النقدیة فقد شاهبه يف تنقالته بني خمتلـف املـدارس النقدیـة " �رت

ـــرورا  ـــد أ�لســـ�ين وم ـــرتاث والنق ـــة �ل ـــة، بدای ـــارات الفكری والتی
  .�لتفك�ك�ة الفر�س�یة ٔ�و أ�مر�ك�ة ووصوال ٕاىل النقد الثقايف 

ـــة احلدیثـــة م�طلقـــا � يف لقـــد اختـــذ  الغـــذايم مـــن املنـــاجه النقدی
، اليت ٔ�والها عنایة �اصة "نظریة التلقي"تطبیقات، وذ� من م�ل

ــه ــث القصــیدة"يف كتاب ــ�الد ". ت�ٔن� ــة م ــة الثانی ــد شــهدت أ�لف� ولق
مرشوع نقدي �دید اكن مبثابة نق� نوعیة يف مسار النقـد العـريب، 

الغذايم �ني ٔ��لن عن مرشو�ه واكن ذ� �ىل ید الناقد عبد هللا 
النقـد الثقـايف "اجلدید، ٔ�ال وهو النقد الثقايف وذ� من �الل كتابـه

، ح�ث سعى مـن �ـال� ٕاىل الت�ٔسـ�س "يف قراءة أ��ساق الثقاف�ة
  .لهذا املهنج وٕارساء معامله

فالغذايم یقحم الثقافة يف العملیة إالنتاج�ـة ٔ�ي معـل، والثقافـة يه 
ا�ي یعمـل مـن ٔ��ـل اس�تكشـاف ٔ��سـاقها،  جـوهر النقـد الثقـايف

بعملیة �زدواج عند الت�ٔلیف مبعىن ٔ�ن املؤلف املعهود حيمل صـبغة 
ثقاف�ة؛ ٔ�ي یقول ٔ�شـ�یاء ل�سـت يف وعیـه، واليه يف وعـي الرعیـة 

وهذه أ�ش�یاء املضمرة تعطي دالالت تناقض مع معطیـات . الثقاف�ة
السـ�ت��ا�ات اخلطاب سواء ما یقصده املؤلف ٔ�و مـا  هـو مـرتوك 

ــف املــزدوج ��ال�  ــربط املؤل ــل الغــذايم � القــارئ، وهــذا مــا جع
لهذا یعمل النقد الثقايف �ىل �شف التناقض املركـزي بـني . ال�سق�ة

  .املضمر ال�سقي، ومعطیات اخلطاب
ٕاّن طرح الغذايم ملرشو�ه  النقد الثقايف، ودعوته القطیعة مع النقـد 

وســاط املثقفــني النقــاد العــرب، أ�ديب، قــد ٔ��ر �ــدال �بــريا بــني �ٔ 
�راوح ذ� بني الت�ٔیید  واملعارضة، ٕاال ٔ�ن الثانیة اكنت يه الطاغیة 
�ىل السا�ة النقدیة، وذ� ملـا حيمـ� هـذا النقـد مـن ثقافـة غربیـة 
م�حــررة تــدعو ٕاىل ٕا�ــالل ثقافهتــا مــاكن الثقافــة العربیــة، وكــذ� 

ليت اطم�ٔن ٕا�هيا �س�ب ما یطرح من قلب م�ظومة أ�فاكر املعرف�ة ا
العقل العـريب م�ـذ زمـن، ممـا جعـل املثقـف العـريب ال یق�ـل بـدیال 

  .لفكره، و�رفض التبعیة ملنجز ا�ٓخر
  :ؤ��ريا �س�ت�لص ٔ�ن  
. الغذايم ینظر ٕاىل أ�دب نظرة ضیقة، ف�حرصه يف مـا هـو جـاميل-

�ا یعلن موت النقد أ�دّيب، فالنقد الثقـاّيف لـن �كـون بـدیال �لنقـد 
أ�دّيب؛ ٔ�ن الــنّص إالبــداعّي جــامل وم�عــة، ق�ــل ٔ�ن �كــون فائــدة 

  .ورسا� ثقاف�ة و مقصدیة ٕایدیولوج�ة
�رى الك�ري من الباح�ني ٔ�ن النقـد الثقـايف مل یث�ـت فعالیتـه حـىت  -

ا�ي " عبـد العز�ـز محـودة"دا�ل الب��ة اليت ٔ�فرزتـه، ومـن هـؤالء
ذة العـرب مبـهنج نقـدي �رى ٔ�ن النقد الثقايف اف�تنان ف�ة من أ�سـات

  .غرّيب، ومهنم من �رى ف�ه مظهر من مظاهر العوملة
و�ىل الرمغ من السعي احلث�ث �لغذايم �ىل ٕارساء معامل مرشـوع  -

عريب �دید �زاوج ف�ـه بـني الفكـر العـريب والفكـر الغـريب، ٕاال ٔ�ن 
هذا املرشوع حبا�ة ٕاىل بلورة مفاهميه وتوحض كثري من مصـطل�اته 

  .ٔ�كرث فهام � لیكون القارئ
 :قامئة املصادر واملراجع
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إالسالم بني الرشق والغرب،مؤسسة �فار�ن : �يل عزت بیجوف�ش-3

  .101:،ص1،1994وجم� النور الكوی��ة،ط
، 7النقد الثقايف وا�راسات الثقاف�ة، جم� ٔ�فاكر، العدد: ـــــ دمحم عبید هللا 4

2009.  



 الباحثة عبد الالوي  جناة                                                                                                عالقة النقد  األدبي بالنقد الثقايف

132                      ة تدرا                                            04ا   د 04ا01 ا/ ول/دن ام  2019 

 ا ة اا دوا ت اراا . اا 

 

مد�ل يف نظریة النقد الثقايف املقارن، ا�ر العربیة �لعلوم : حف�اوي بعيل-5
  .11:،ص1،2007، �رشون، بريوت،ط
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   :امللخص
إالبداعیة ملامرسة نقد ا�ا�رة أ�دبیة �رمجة لٔ�خ�ار إال�سانیة، و�سجیال ٔ�فعالها �ىل صف�ات التارخي، و تنربي الك�ابة  تعترب  

أ�خ�ار العجیبة والّسخریة من بعض املظاهر �ج�عیة �رب الغوص يف ٔ�غوار التارخي امل�يس، م��ذة من أ�خ�ار الغریبة �ٓداة �شف 
 نا تربز ٔ�مهیة أ�خ�ارلتحر�ر ا�ا�رة إال�سانیة من أ�وهام السائدة اليت رمسهتا ا�ی� إال�سانیة و متركزت كقمي و ق�ا�ات �بتة فهيا، من ه 

، "اخلطاب السلطوي"ح�ث یربز اخلطاب الع�ائيب الّساخر لیقوض اد�اءات  ؛يف رسد الّسلطة" املسكوت عنه"الع�ائ��ة يف اس�تحضار 
یصور فهيا همينة   بلغة �ري م�ٔلوفة ذوات ٔ�خرى وف� حيیط هبا من يف �ني �سعى الاكتب ٕاىل التعبري عن جتاذ�ت نفسه املت�لیة يف أ��

الوهراين الرسدیة  ا�ن حمرز ر�ن ا��ن مفهوم الضیاع ا�ي الزم ا�ات إال�سانیة يف كنف سلطة ا�و� املرشق�ة، وهذا ما نلمتسه يف ٔ�خ�ار
�الم مصدرها ذ� املرشق ا�ي اضطرته ظروف سوس�یو�رخيیة لیكون جزءا  املؤزرة �شحنة �رخيیة تصور �لقارئ م�ٔساة ما �اق به من �

ت م��لیة يف ٔ�خ�ار الواقع �ٓنذاك �من مكونه يف فرتة ما، ملا س�بق، رٔ�ینا ٔ�ن نقف ٔ�مام هذه أ�خ�ار وتفك�كها بغیة حتلیل ما تضمنته من ت
 .وكذ� من ٔ��ل اس�ت�الء �ارة أ�دیب يف ٕادراكه الفين لٕالشاكالت اليت یطر�ا هذا ا�منط من الرسود الرتاثیة

اخلرب الرسدي الغریب، تفك�ك أ�خ�ار الرسدیة، الّسخریة يف أ�خ�ار الّرسدیة، اخلرب الع�ائيب و�الق�ه �سريورة املنت  :اللكامت املفاتیح

  . احلاكيئ
  

Abstract : 
      Literary news translation memory is humanity, and a record of its actions on the pages of 
history, and a creative writing exercise Act to monetize the news curiosities and ridicule from 
some social aspects via dive into the depths of forgotten history, strange news detection tool to 
free memory Humanity of the prevailing humanitarian imagination drew fantasies and they 
fixed convictions and values, hence the importance of miraculous news in evoke "the untold 
story" narrative power, where majestic speech highlights quip to undermine authoritarian 
discourse "allegations", while writer seeks to articulate About the inconsistency itself reflected 
in the ego with flanked with other unfamiliar language, which illustrates the concept of 
dominance at stake the human self in Levantine State authority, This is what we seek in news 
son achieved the wahrani religion corner the supported historical shipment narrative depicting 
reader civility mother's tragedy sourced so bright that Historical conditions forced him to be a 
part of the component, the above, we saw that we stand before this news and dismantled in 
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order to analyze its themes Seen in the news then reality as well as to clarify the writer's skill 
in technical realization of shenanigans caused by this style of traditional narratives. 

Keywords: :The narrative news curious - Deconstructing narrative news  - The irony in 

narrative news - The Fantastic news and its relation to the narrative process. 

 

  مقدمة
�شلك اخلرب الّرسدي الع�ائيب يف النص الّرسدي القدمي       

واحلدیث حمورا فا�ًال یت�ٔسس �لیه الرسد وت�ٔس�سا �ىل هذا 
توسع جمرى ا�هنر وتوزعت رسوده ل�شمل مرو�ت أ�ساطري 
واخلرافات واحلاك�ت �ىل ٔ�لس�نة احلیوان، ؤ��م ووقائع العرب 

النوع املتحرر  وحاك�ت امللوك والشعراء، واخلرب الرسدي وهو
الك�ابة املك�فة �لعجیب  فهيا من املعىن الوا�د، یعمل �ىل ٕاح�اء 

ت��ع من �ا�ة نفس�یة ميلهيا الس�یاق ٔ�جوبة مشفرة ببال�ة إالحياء، 
الثقايف، �كون نتاج املتخیل الیويم، واخلطاب الّرسدي بدوره ال 
خيرج عن هذه القا�دة، ٕاذ هو جواب عن سؤال ٔ�و تلبیة لرغبة، 
ٔ�و ٕاح�اء لس�یاق ثقايف معني قد یعرتي ا�ات املبد�ة فل�س هناك 

بدع رسد بدون غرض وهدف حمدد یو�ه وذ� دا�ل تفا�ل امل 
مع س�یاقه الثقايف؛ ح�ث یتدا�ل يف الك�ابة الرسدیة اليت ینقلها 
لنا ٔ�دب الوهراين لك من العجیب والغریب، فه�ي واقعة ملت�سة 
ال ختلو من ثنائیة خطابیة قامئة �ىل رصاع یتو� �رب موا�ة 

ولعّل ٔ�مه مسة ومست هذه النصوص يه أ�خ�ار . الاكتب �متعه
ورها �ىل ٔ�شاكل خطابیة ٔ�خرى جتیب الغریبة واليت حتتوي بد

  . �ىل ٔ�س�ئ� بعض الوقائع اليت ٔ�ّرقت أ�دیب يف مجمل كتا�ته
  :اخلرب الغریب -

مل �كن الع�ائيب م��لیا ف� اخ�ص به اجلاحظ من ٔ�لوان الك�ابة و 
التصنیف، ٕامنا هو اخلاصیة ا�ي ومست ٔ�دبه و يف مضامني كتبه 

امل، هو صفة �بتة يف فلسف�ه، ٔ�نه و رؤیته الفكریة ونظرته ٕاىل الع
وس�ی� یدرك هبا العامل املمتثل يف مضامني أ�دب وصنوف إالبداع 
رمغ ٔ�نه مكصطلح �رز مل �كن مضن اه�ماته �اته، ٕامنا الرتباطه 
بعملیات ٕادرا�یة معقدة ذات �القة �لك العلوم إال�سانیة وذات 

یة س�یطرت �ىل ص� بعالقة ا�ات �لعامل      وبقضا� وجود
الفكر إال�ساين وال زالت ماث� ٕاىل الیوم، ومن جتلیات هذا 
الرضب �ه�م بنقل أ�خ�ار مبصداق�ة ودقة تصو�ر ٕاىل مزن� 
�اكد �كون جمسدة ملا ٔ�وتیه من بیان، ح�ث اكن �روهيا وفق 
�رونولوج�ا تبعث فهيا احلیاة، ابتداء من سامع أ�خ�ار ٕاىل العمل 

ٕاّن كرثة السامع لٔ�خ�ار :" یقول‘ ام م�سلسلالراحج وفق نظ
العجیبة واملعاين الغریبة مش�ذة لٔ�ذهان وماّدة �لقلوب وس�ب 
�لتفكري و�ّ� �لتنقري عن أ�مور، ؤ�كرث الناس سام�ا ٔ�كرثمه 

خواطر ؤ�كرثمه خواطر ٔ�كرثمه تفكرًا، ؤ�كرثمه تفكرا ٔ�كرثمه �لامً، 
القول �لغ الش�ٔن من �تني،  ، وهذا1" "ؤ�كرثمه �لام ٔ�رحجهم معالً 

ٕا�داهام ٔ�ن أ�خ�ار ف�ه تترصف يف �زي املشافهة دون التدو�ن، 
وأ�خرى ٔ�ن أ�خ�ار ال تنحرص يف جمال ا��ن و�ٓیة ذ� وصف 

ؤ�نه  " �ملعاين الغریبة"اجلاحظ ٕا�ها �لعجیبة، وقد ٔ�ردف ذ� 
�دو�  ینظر يف أ�خ�ار من زوایة أ�دیب ا�ي یقوم ال�م مبدى

  .2عن امل�ٔلوف املبتذل وتطرقه ٕاىل املسا� الفذة الطریفة يف القول
حىت ٕاننا ٔ�صبحنا ٕازاء توسع يف دال� اللكمة وهمينة مهنا �ىل   

ما �اورها واتصل هبا من لكامت  من ذ� ما جنده يف كتاب 
عند �دیثه عن أ�خ�اري، ٕاذ ) ه562ت(أ��ساب �لسمعاين 

ٔ�لف وسكون اخلاء املعجمة وف�ح الباء أ�خ�اري بف�ح ا:" یقول
ويف �ٓخرها الراء هذه ال�س�بة ٕاىل أ�خ�ار، ویقال ملن �روي 

وههنا دلیل رصحي �ىل  "3احلاك�ت والقصص والنوادر أ�خ�اري
ٔ�ن أ�خ�ار �دت لكمة تضم رضوً� كثرية من الّرسد، ومن ذ� 

 ٕارشاد: "یقول يف مقدمة كتابه) ه626ت(ٔ�یضا، ٔ�ن �قوً� 
هذه الطائفة،  قد مجعُت من ٔ�خ�ار": أ�ریب ٕاىل معرفة أ�دیب

بني حمك ؤ�م�ال، ؤ�خ�ار ؤ�شعار، ونرث و�ٓ�ر، وهزل و�د 
  . 4"و�ال�ة، وزهد وم�ك وحضك، وموعظة و�سك

ولعلّنا ال نقف �ىل حق�قة هذا القول ٕاّال �يشء من ا�متعن،      
، فاملعىن أ�ول ذ� ٔ�ن اخلرب ورد مرتني وتل�س يف لك مهنام مبعىن

جنده يف وضع اخلرب ٕ�زاء ٔ�رضب من القول راخسة يف أ�دب 
العريب، يه احلمكة واملثل والشعر والنرث، فاخلرب من هذه جماف 
لهذه الصنوف مجیعًا، مضارع لها من ح�ُث هو ��س م�لها قامئ 
�رٔ�سه، ٔ�ما املعىن الثاين، فهو ا�ي یطالعنا يف بدء قول �قوت 

، وهو معىن �ام ید�ل مضن أ�خ�ار سا�ر "الطائفةٔ�خ�ار هذه "
أ�نواع املشار ٕا�هيا  ویضیف ٕاىل ذ� ش�ىت املعاين املعرب عهنا من 
�د وهزل و�ال�ة وزهد ٕاىل �ري ذ�، وهذا �س�تعامل العام 
�ل�رب، یمن عن سطوة هذه اللكمة واك�سا�ا جمال أ�دب حبیث 

نا لٔ�ج�اس الّسائدة �ٓن ذاك من حمكة وم�ل وشعر �دا اخلرب م�ضّمِ
  .5وقول بلیغ وام�د نفوذه ٕاىل سا�ر العلوم ا�یين مهنا و�ري ا�یين

وملا اكن ٔ�مر اخلرب يف كتب أ�دب القدمية �ىل ما ذ�ر� من   

وبني الغموض والوضوح، فقد  �راوح بني ��ساع والضیق
ارت�ٔینا ٔ�ن ننظر يف ٔ�خ�ار ٔ�دب الوهراين اليت بني ٔ�یدینا معمتد�ن 
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�ىل ا�راسات املعارصة اليت تناولت هذه القضا� حماو� اس�ت�الء 
خفا� معا�هيا ف�ت�اور معها وحناول اس�ت�الص خصائصها، 
 س�نعمل �ىل ٕا�رة مج� من قضا� أ�خ�ار العجیبة، الّساخرة،

فهل ٕ�ماكننا ٔ�ن حندد �ا�ت هذا اخلرب؟ وما �القة اخلرب 
�لّسخریة؟ وهل ٔ��رت الّسخریة الالذ�ة �ىل مضامني اخلرب؟ وما 
دور مؤلفي كتب أ�خ�ار يف م�ل هذه النصوص؟ هل املؤلف 
جمرد اكتب ٔ�و �خس ٔ�م ٔ�نه یضطلع بدور ٔ�كرب من ذ�؟ ٕاّن هذه 

   .ن مدار هذا املبحثالقضا� الواردة يه اليت �لهيا س�یكو
مل ینل اخلرب الغریب يف كتا�ت الوهراين حصته من   

الت�لیل �لق�اس ٕاىل ٔ�خ�ار أ�د�ء من نفس ج�� ومل خيضع نرثه 
لنقد حتلیيل �اد، ليك �كون بوسعنا فهم جتربته �شلك ٔ�فضل مفن 
الواحض ٔ�ننا مل �كن لرنمغ ٔ�نفس�نا �ىل دراسة ّلك املنثور أ�ديب 

ه الاكتب، ولكّن م�ل هذا أ�مر يف احلق�قة �س�تدعي ا�ي �رك
ما الس�ب اجلوهري ا�ي یدعو ٕاىل جتاهل : بعض ال�ساؤل

ٔ�خ�اره وتغی�هبا من العملیة النقدیة؟ ٔ�ٔ�نّه �ك�ب أ�خ�ار 
الّساخرة؟ ٔ�ٔ�هنا ٔ�خ�ار م�تذ� ساخرة؟ ٔ�م ٕاّن الغموض ا�ي 

تعلّق �لغموض یعرتي اخلرب الغریب هو العائق؟ فٕاذا اكن أ�مر ی 
ف�اعتقاد� مل �كن اكتبًا �امضًا كام یصفه ا�ٓخرون، وحىت لو اكن 
كذ� فالغموض بطبیعة احلال ل�س ضعفًا ٔ�و تطّرفًا، الاكتب ملزم 
كغريه ٔ�ن یت�ّدى ؤ�ن �ك�شف وی��كر أ�مناط الّرسدیة، مما هو 
�دید وخمتلف ومغا�ر، �ونه م�د�ًا ق�ل ٔ�ن �كون اكتبًا، فعلیه ق�ل 
ّلك يشء ٔ�ن خيرتق �د إالماكن صريورة الّرسود الرتاثیة، 

، ت�ٔس�سًا �منوذج ..املقّدس واحملّرم واملسكوت عنه، واملعقّد اخل
رسدي مغا�ر، ولنئ اكن الّرسد الّساخر �امضًا، فٔ�ن� هذا 
الغموض هو الس��ل الوح�د ٕاىل ا�متّرد �ىل هذه ا�منطیة، لكون 

ف� �ىل ا�لغة لینقّب يف ٔ�عامقها، بُغیة هذا النوع من الت�ٔلیف قد الت
ف�ح طرق �دیدة يف القول والتعبري، وهو هبذا و�ده س�یعید 
ا�لغة ٕاىل مس�تواها الاكمل، وٕاذا اكن الغموض �ُس�ّب القطیعة مع 
الّرسد الّساخر، فٕان� ذ� ل�س ٕاالّ جمّرد �كهنات، فال ميكن 

عظم ما ف�ه �سمیة اليشء بوضوح، ٔ�ن� يف ال�سمیة قضاء �ىل م
  . من م�عة
مل �ش�ٔ الوهراين البقاء يف الك�ابة اليت اكن ميارسها يف   

رسائ� ومقاماته، مما حفزه �ىل ا�رتاق منط الك�ابة امل�ٔلوفة، 

، املتحركة اليت �ّهثا يف نصوصه الّرسدیة �سعى فأ�خ�ار الغریبة
يف ٕاىل جتاوز معایري البال�ة التقلیدیة، وهذا الرضب اكن ّسائدا 

تصور العرب القداىم ا��ن اس�توقفهتم ٔ�خ�ار القصاص يف ٕابداع 
  .النصوص الهزلیة، ؤ��زلوها املزن� الالئقة هبا

لقد نبه اجلر�اين القارئ ب�ٔن مراده من أ�خ�ار الغریبة   
�ام املعىن ٔ�ن� هناك مشاهبات خف�ة " ٔ�ال �كون لها ٔ�صل يف العقل وٕان

بح مق�وًال يف اخلطاب البالغي یدق املس� ٕا�هيا، فاحليك ال یص 
، 6القدمي ٕاالّ ٕاذا ٔ�مكن املتلقي ٔ�ن جيد تفسريًا م�طق�ا لغرا�هتا

�كشف هذا املق��س عن تغیري يف مفاهمي التلقي ا�ي �شجع 
هل �كفي . الغموض، و�رى ف�ه جاملیة حتقق م�عة النص أ�ديب

ٔ�ن یرصح الاكتب ب�ٔن جتربته م�طق�ة حىت �ك�سب خشوصه 
دا�ل النص و�ارج النص؟ ٔ�ل�س هنا� من الك�اب من حق�قهتا 

یعمد ٕاىل ابتاكر ٔ�سالیب تومه املتلقي حبق�قة ما �ك�به، م�ل 
اس�تعامل  الغریب ليك حيظى ب�ٔكرب قدر ممكن من ومه احلق�قة اليت 

  س�یكون لها ٔ��ر �بري �ىل املتلقي؟
ملعرفة و�ه احلل يف هذه املس�ٔ� البد ٔ�وًال من فهم طبیعة   

من ٔ��ن ٔ�ق�لت ٔ�هيا :"ا�ي یورده الوهراين قائالٌ  الغریب اخلرب
كنت عند یغبور م� : الش�یخ؟ فقد امش�ٔزت نفيس م�ك، فقال

الصني بلغين ٔ�نه قد مالت نفسه ٕاىل د�ن إالسالم  خفرجت ٕالیه 
من بالد الزجن بعد الظهر ف�ن��ه عن رٔ�یه ورجعت اطلب مدینة 

بني ٔ�والد عبد املؤمن، ؤ�رجع كام قرطبة يف هذه ا�لی� ٔ�متم الفساد 
من : ٔ�� ٕاىل بالد خراسان فاقشعر ��ي من هذا ال�م وقلت �

ال وهللا ما : ٔ�و ما تعرفين � وهراين؟ فقلت: ٔ�نت �افاك هللا؟ فقال
  . 7"جعٌب ٔ�� ش�ی�ك ومعلمك ٕابل�س: فقال: ٔ�عرفك
ٔ�جيوز يف د�ن " :یورد الوهراين �مك� لهذا املقطع ف�قول  

ساد ٔ�ن �كون يل يف حصبة هذا الر�ل ثالثة ٔ�عوام م�الزمني الف 
�ىل طاعتك وحصبتك مل خنرج فهيا عن هنیك وال ٔ�مرك فلام وقعت 

الورید ٕاىل  � هذه أ��م اس�هت� مايل، وضیع �اليل وذحبين من
رٔ�یك فعل هذا و�دك : الورید، ومل �رقب يف ٕاالّ وال ذمة؟ فقال

ال بل �لك من : حصاب؟ فقلتٔ�م �لك من اس�تضعف �انبه من ا�ٔ 
فدیته هكذا وصیته � : اس�تضعف �انبه، فسكت سا�ة مث قال

س�تني س�نة يل ٔ�تعب �لیه ٕاىل ٔ�ن �اء هكذا، . وهراين � وهراين
رش لكه ل�س ف�ه من اخلري وزن م�قال ذرة، وهو يف ٔ�عراض بين 
�ٓدم م�ل الطاعون يف أ�جسام ٔ�شهد ٔ�نه من �اصيت وقرة عیين، 

�ٓذیته �لكمة ٔ�فرقن ب��ك وبني ٔ�م ب��ك، ؤ�جعلن ب��كام  وهللا لنئ
ِدُث احلََدُث 8"سدا من �دید، مث تو�ه ٕاىل �ح�ة املغرب ، ُحيْ

اس�تغراَب املتلقي، ولك�ه یظّل �د� رس�ان ما یتضح جوابه 
ٕان �رثت �ىل : فلام مه �لطريان التفت ٕايل وقال:" یواصل قو�

وعرفه شكري �، وعتيب  الش�یخ ا�ن الصابوين سمل �لیه عين
�رىض لنفسك ٔ�ن �كون م�ل العنك�وت نص�ت : �لیه، وقل �

الش�بكة �ىل زاویة قرب الشافعي، وقعدت ت��ظر من یقع فهيا ما 
اق�نع م�ك هبذا ال�س مرقعتك امللونة، وعباءتك الصوف وار�ب 
حامرك القصري، وشق ٔ�سواق مرص والقاهرة وا�دع الناس بلطف 

مه �سالوسك و�موسكن و�لمهم بلطیف سالمك و�مك وغر
وٕاالّ وح�اة ٔ�يب القسم أ�عور . اح�یا� �یف �كون النصب واحملال
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ا�ي هو �لیفيت �ىل بين �ٓدم وقریين يف �ر �من حموتك من 
مث �اب عن عیين مفا رٔ�یت ٕاالّ د�ا� صعد ٕاىل . دیوان الطرار�ن

  .9"السامء، فلیطیب املوىل قلبه و�رشح صدره
الغرابة، يف النصوص السابقة، ٕاىل ال�ساؤل ّمعا ٕاذا تؤول   

اكن الوهراين التقى ٕ�بل�س ٔ�م ال، وهبذا ی�شلك الع�ائيب بوصفه 

ا�ي یع�شه القارئ  يه الرتدد"��سًا، �ر�كز �ىل مسة رئ�سة 
ٔ�ّن املتلقي یقع فهيا بني اح�لني  10"ٔ�و الشخصیة يف أ��ر أ�ديب
�كون �ادثة حق�ق�ة، ف�كون الوقائع �هام ممكن فالنص ميكن ٔ�ن 

ح�نئذ رض� من احلق�قة، كام یق�ل ٔ�ن �كون وقائعه �ري حق�ق�ة 
  .  11تت�اوز املمنوع  ٔ�س�باب تتعلق به و�ده

الغرابة يف هذا اخلرب تثري يف املتلقي ت�ٔویالت كثرية جتع�   
ی�ساءل عن مصري الوهراين ا�ي یقول يف اخلرب ب�ّٔن ٕابل�س ذحبه 

�ه �راوغ وال من الو  رید ٕاىل الورید، هذا ال�م حيتاج ٕاىل ت�ٔمل ٔ�ن
التخفي، "بتق�یة " أ�خ�ار الّساخرة"یرصح ٔ�و ما �سمى يف 

و�متثل هذه ا��لیة يف ٕا�راد الغریب بُغیة اخلداع وا�متویه، وجعل 
، یتجّسد ذ� يف البدایة اليت �ش�به فهيا 12"بعض أ�مور �امضة

�ه ُم�دثُه �لصويف، مث� �س �ٔ� ویقول ٔ�� ٕابل�س، یطمنئ قلبه ٔ�ن
�ه �دم ٕابل�س ثالث س�نوات ومل  یرصح يف هذا اخلرب الّساخر ب�ٔن
ینفعه البتة، وتت�ىل لنا غرابة هذا احلدث العجیب املمتثل يف 
�دمة ٕابل�س بدون ٔ�ي �دوى، يف �ون الّسارد �رید ٔ�ن �سخر 

ي مل ینفعه يف ا�نیا وال يف ا�ٓخرة  من ش�ی�ه احلافظ العلميي ا��
یورد لنا هذه احلاكیة ٔ�ن� الّسخریة ال�يت ٔ�راد بناَءها اكنت حتتاج 

  .ٕاىل م�ل هذه املواقف اليت �كون ٔ�بطالها خشصیات غی��ة
اخ�ار الاكتب ٔ�ن �راوح بني ح�� لغویة بدیعة وح�� ٔ�دبیة   

ممتعة، فالغرابة الّساخرة ٔ�سلوً� يف الك�ابة قد اح�فى هبا ٔ�ميا 
فاء؛ فعوض ٔ�ن �كون ٕابل�س يف الرسا� ش�یطا�، اكن معلام اح�

�، ٕاىل �انب ذ�، اكنت الرسا� يف هنا�هتا تصو�را غریبًا، طریفًا، 
یظهر حتول ٕابل�س ٕاىل د�ان م�صا�د يف الّسامء، ميكن القول 

أ�مر سار ضد الطبیعة، وضد ��رتاف �لق�ول، لقد حتول " ب�ٔنّ 
ا �ٓخر، هذا ��رتاب يف جسد �ٓخر اجلسد عن �ایته لیصري ش��

  .13"مزیف جعل إالشاكلیة تد�ل يف مصمي الع�ائيب
الّسارد مل �ك�ف �لتبا�د احلاصل اّ�ي ترتمج عنه العالقة    

الت�اطبیة، بل یضمنه ب��ا�د �ن یّمت مبق�ضاه ٕاخراج املرسل ٕالیه 
یتل�س ال مي� ٕاالّ ٔ�ن " من املاكن الواقعي ٕاىل ماكن �ٓخر، يف �امل

ٕان ظهور هذه . �ٔ�شاكل وأ�جساد وأ�ش�یاء وحىت أ�مك�ة
الطرائق، �المة �ىل التناقض الصارخ املتو�ل وامل�رسب ٕاىل �امل 
مي� مقاسات ومعامل زمانیة وماكنیة �اصة ��متثیل املشخص 

، یوفر لنفسه ٕاماكنیة �لق �امل غیيب ممكن، وجتاوز 14"�لواقع
وهو من �الل . طان بصورة حق�ق�ةالواقعي ا�ي یظهر ف�ه الش�ی

جتدید جاملیة اخلرب الّرسدي حيّدد جاملیّة التلقّي بت�اوز �ٓفاق 
اخلطاب الّرسدي السائد يف عرصه، والّسعي ٕاىل اس�ت�داث 

  . حساس�یّة �دیدة يف ا�ال أ�ديب
أ�خ�ار الغریبة ٕاىل ٔ�نواع خطابیة ٔ�خرى فه�ي مبزن� أ�م��  تفّرعت

وقها املتلكم �ىل س��ل �ح��اج �عواه الّرسدیة اليت �س
وت�ٔ�یدها، �ري ٔ�ن بعض هذه أ�خ�ار تنطوي �ىل ٔ�شاكل خطابیة 
ٔ�خرى، برصف النظر عن س�یاقها التلفظي، كام س�نوحضها ف� 

  :  س�ی�ٔيت
    :اس��طاق املوجودات بلغة فوق واقعیة  - �ٔ 

ٕان� املت�ٔمل يف البدایة اليت اكن الوهراين خياتل هبا ش�ی�ه،   
�المات بدایة الغریب ا�ي جيعل القارئ يف �رية ودهشة، جيد 

ا�ي یوّ� يف " الومه اخلیايل والغریب"القّراء �امة ین�هبون لهذا ف
نفوسهم غرابة توقظ فضوهلم ف�طمعون يف معرفة املزید عن الغریب 

أ�ش�یاء  كتحویلوعن تفاصیل تتعلق �لبطل وأ��داث اخلارقة، 
سافات، تعترب يف اعتقاد العامة من واس��طاق امجلاد وطّي امل 

الناس �ري �ادیة، جتعل املتلقي ی�ساءل مىت و�یف ؤ��ن �دث 

یدمع �م�ا " حتول"يف هذا املثال ا�ي س�نورده  15ذ�؟
احلائط �لوتد لو �شقين قال : قام وقعد ؤ��رق ؤ�ر�د وقال" الّسالف

بعد ٔ�هيا سل من یدقين مل یرت�ن ورايئ احلجر ا�ي من ورايئ ٔ�ما : 
امل� العادل ٔ�دام هللا ٔ��مك و�رش يف اخلافقني ٔ��المك فقد 
طاولت بعد� القمر�ن ورست سرية العمر�ن ؤ�نت تعمل �ٔن هللا 
قد طهر بقعيت و�ر�ا ورشف بن�يت وحر�ا طاملا زومحت �ملنا�ب 
ملا كنت هی� �لكوا�ب ومك ٔ�مس�ت مشاكة لٔ�نوار وب��ا 

ٕاىل ا�هيود بعد انقراض م� هود ف��ٔ�ست ٔ�س�تقص النار مث انتقلت 
ٕان� . 16"لو �ٔلك لك یوم �قة ما ٔ�ش�بعه ذ�: فقال � �لزبور

الوهراين �عادته �سعى دوما ٕاىل �س�تخفاف �لش�یخ، ف�عمد ٕاىل 
�سب ال�م ٕاىل احلائط، لزتداد الّسخریة يف الغرابة، ویواصل 

یخ لو ٔ�لك �ق ملا ش�بع، يف هذا  ة�مه حىت یقول �لقارئ ب�ٔن� الش��
ال شك ٔ�ن "ال�م �رية یت�ٔملها القارئ، ویود� لو �ا�ش أ��داث 

ق�ول احلدث الغریب یق�يض وضعه يف ٕاطار �لقي وثقايف یقّر 
وال س�� ٔ�ن� هذا . 17"ب�ٔس�باب الّسخریة اليت ال �كف عهنا الّسارد

اخلرق اّ�ي نقف عنده ٔ�دبیًا، ا�ز�ح عن النظام يف الت�ٔلیف 
ٔ�سلوً� �البًا " جون �وهن"نضباط يف التصو�ر ا�ي یعتربه و�

ما �كون ا�ز��ًا فردً�؛ ٔ�ي طریقة يف الك�ابة ختص مؤلفًا بعینه، 
وهو سلیل اخلرق أ�ّول، فاالح�اكم ٕاىل ال�سق املتداعي یفيض 
�خلرق من وا�د ٕاىل �ٓخر و�س�تحیل الك�ابة رضوً� من الت��اوز 

اوج ب یتحول ) احلائط(امجلاد. 18ني امل�ٔلوف والغریبؤ�صنافا من الزت�
ٕاىل سارد والقّص �سري �ىل �ري هدى يف انتظام ٔ��داثه، ٕاذ 
�س�بح البطل بني عوامل خمتلفة �رتد عن ٔ��دها لريتد ٕالیه �نیة 
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دون مهنج يف الظاهر حيتمك ٕالیه، �ري ٔ�ّن املمسك �زمام أ�مور، 
ور لكها تؤول ٕاىل صانع الغرابة يف النّص، یدرك ح� ٔ�ّن أ�م

السك�نة بدءًا وا�هتاء، تتوّسطها حركة، تتوافق مع ما ضبطه رّواد 
املدرسة الش�نیّة والهیلكیّة ممن �رزوا يف دراسة احلاكیة 

عبیة واخلرافة واتفقوا حو�   .العجیبة، وب��ة احلاكیة الش�
يف رسا� ٔ�خرى، �سلّط الوهراين الضوء �ىل عوامل غرائ��ة،   

بلغة شعریة، فوق واقعیة، إال�سان وامجلاد سعیًا م�ه  و�س��طق
  .لتحق�ق رؤیة خمتلفة، تت�ذ الطابع الع�ائيب منوذ�ًا لها

ٕاطال� �هذه تقود� ٕاىل �عتقاد ب�ّٔن الت�دیث   
ل�س �زویقًا لفظّیًا ٔ�و ) مقارنة �لنصوص اليت س�بق�ه(الّرسدي

قمية جاملیة، فل�س شً� فضفاضًا بقدر ما یصنع ٔ�سلوً� مغا�رًا ذا 

�لواقعیة حضور يف النص الّرسدي الّساخر وّلك ما نقرٔ�ه ل�س ٕاّال 
" س��فن لیدر"جتلّیًا خلطاب مدهش م�عّدد أ�و�ه، اعتربه 

كام یوحضه خللق اخلرب الغریب، " القدرة �ىل التحرك"خطاً� مي� 
عبد موالي الوز�ر : وكتب ٕاىل الوز�ر تقي ا��ن" :هذا املقطع

صاحب املاكن ، خفنق�ه العربة شوقًا ٕاىل (...)الس�ید الفاضل أ��ل
فمل �شعر ٕاالّ واحلائط الشاميل قد ا�شق وخرج م�ه خشص جعیب 

، ل�س � رٔ�س وال رق�ة البتة وٕامنا و�ه يف صدره وحلیته الصورة

، ويف ال�رسى يف بطنه م�ل بعض الناس يف یده ا�ميىن زربول

وخوفا �ىل نفيس م�ه وقلت  عتیق فقمت ٕالیه هیبة � مشسك

، من ٔ�� ٔ�بو خطرش: من ٔ��ن ٔ�نت �رمحك هللا؟ فقال: �

، السا�ن يف هرم م�دوم، �اوبين عن لك ب�ت ا�ردب�س
لست : ٔ�لق�ه �لیك، وٕاالّ قطعت قفاك هبذا الزربول، فقلت �

�كذب يف : شاعراً وهللا � س�یدي وال ٔ�جوز يف هذا الباب، فقال
 ٔ�عرفك �كّدِ الناس �لشعر من ثالثني س�نة يف جوف حلیتك، ٔ��

  :�ٔجز ؤ�وجز مث: ٔ�� ٔ�سُريك افعل ما �رید فقال: هذه ا��ر فقلُت �
  ملن ا��ر �سا�ة الفوم؟: قال

    حضك الصدى فهيا لنوم البوم: فقلت
ٔ�حس�ت ٔ�حس�ت وهللا ٕاذا اكن هذا : فقال الش�یخ ٔ�بو خطرش

ال تتعاىن الشعر . الرویةشعرك �ىل البدهية، فك�ف �كون �ىل 
فقلت � ما ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تعب، ٔ�� ٔ�معد ٕاىل ٔ�حسن قصیدة �لشعراء 
املتقدمني �ٓ�ذها ؤ�مدح هبا ؤ�قيض هبا �اجيت، وٕان كذبين �ٔ�د 

اململوك یق�ل یدي املوىل ور��، (...)محلت اللكب �ىل عیا�
و�س�ٔل الباري �ل و�ال ٔ�ن جيمع الشمل به يف د�ر مرص عن 

تبدٔ� الرسا� �ٕال�الن �ىل ٔ�ّن اجلسد . 19"مسیع جمیب قریب، ٕانه
" العجیب ا�ي خرج من احلائط الشاميل  �سمح من �ال� 

الاكئنات ا�یفة من حتقق ذ� التعارض يف أ�سس اليت تصنع 
ال�سك املنطقي �لواقع، فاالخ�الل و�خ�الط بني ما هو 

من اجلسد مبا  ح�واين وبني ما هو ٕا�ساين، هو �ري مفهوم وم�ل�س
هو لغز ف�ه، جيعل تصوره املقلوب واملشوه من ٔ�مه موضو�ات 

، فهو جمال القص وحركته وحبیث یصبح الراوي مالاكً 20"الع�ائيب
ٔ�حق�ة احليك عندما ُحيول جسد أ�مري تقي ا��ن ٕاىل خشص 

وٕامنا و�ه يف صدره وحلیته  جعیب الصورة  ال رٔ�س وال رق�ة �،
  .يف بطنه

�لیات ٕاّن امل    ت��ع حلركة الّرسد يف هذا املقطع، جيد �
" الرسائل أ�دبیة"�ش�تغل �لهيا اخلرب الّرسدي طاملا ٔ�مهلها ٔ�حصاب 

�س�ب التعامل الشلكي وتغی�ب احلدس القرايئ الفا�ل يف التلقي 
اجلسد العجیب "العريب، وهو هبذا ینحو ٕاىل ٔ�ن جيد يف 

�لخروج من ٕاطاریة �شفا وحبثا عن م�فذ " الغروت�سيك
فضًال �ىل ٔ�ّن �لّرسد السكون، والبحث عن ٕاطاریة م�حو�، 

عنده وظیفة ؤ�داة فال ميكن حبسب هذا املنطلق ٔ�ن تتاكمل 
ا�ائقة الّرسدیة ٕاالّ عن طریق البحث املس�متر بوصفه مسعى 
لت�اوز الس�یاقات الشلكیة حنو الت�ٔ�ید املطلق حلضور أ�ش�یاء 

ذ� ٕاالّ بفعل ا�اوزة  جماوزة ما هو قار مباهیاهتا وال ی�س�ىن 
رمبا �يش دون ریب ب�ٔن اكت��ا، ال  21و�بت يف الّرسود الواقعیة

ینظر ٕاىل ا�لغة بوصفها حقائق كتابیة صوتیة م�ل�سة �س�یاقات 

املشوه والناقص  م�عارف �لهيا، بل بوصفها ٔ�داة اس��طاق �لجسد
 .كام فعل مع الوز�ر تقي ا��ن

نطلق م�ه اكت��ا ال جيعلنا �شك يف �مه مثة ٔ�ساس ی   
ا�ي یدعو ٕاىل �فالت من ظاهریة اخلرب الّرسدي امل�ٔلوف، 
و�جتاه حنو �ل�� ما ث�ت �ىل ٔ�ّهنا حقائق مسلمة  فالسؤال يف 
ا�لغة الّساخرة اليت �كسو مالمح اخلرب الّرسدي، حيمل دامئا يف 

ات و�كشف عن طیاته الرغبة يف ا�اوزة ویعرب عن ماهیة ا�
طاقاهتا و�وامهنا، یت�اوز ت� ا�الالت ٕاىل احلد ا�ي یبدو ف�ه 
ؤ�نّه املعادل املوضوعي ��لیات خطابیة فشلت يف احملافظة �ىل 
اس�تقرار ا�ات، ف�كرار السؤال و إالحلاح و�ح�فاء به �ري 

ملن : قال :دلیل �ىل ما ذ�ر�ه، ی�ساءل الوهراين يف نصه السابق
  �سا�ة الفوم؟ا��ر 
  حضك الصدى فهيا لنوم البوم: فقلت
  بنواعب الغر�ن تنعق دامئا: فقال

  وحاممئ تبيك لفقد محمي: فقلت
�ل شاذى ٔ�روع: فقال   و�س�ید من �

  م�ل احلسام الصارم املثلوم: فقلت
  بنواعب الغر�ن تنعق دامئا: فقال
  �كت السامء لبعدمه من بعدمه : فقال

  �س�ائب مهن� وغیوم: فقلت
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السؤال هنا قد ال �س��طن جواً�، فإال�ابة عن صاحب   
اكلبوم والغر�ن وامحلام، : ا�ار اكنت ٕاحيائیة، �ك�في بذ�ر الطیور

ف�كون ح�هنا ٔ�ش�به بعملیة البحث عن جمهول، �� �ك�سب 
فأ�س�ئ� تف�ك �جلواب وتعقد ، السؤال دميوم�ه عند اكت��ا

جوهر أ�خ�ار الّرسدیة وٕاذا اكن مساره، ٕاّهنا �هن�ي رشعیته 
السابقة هو إال�ابة عن أ�س�ئ�، فٕان �ایة اخلرب عند اكت��ا هو 
قلق السؤال واملغامرة يف جمهول أ�خ�ار والبحث عن ٕاماك�ت 

وقد ت�شظى  .�دیدة �لغة الّرسدیة واخ�یار طاقاهتا التعبريیة
ٕاىل احلنني " اخلرب الغریب"دالالت السؤال عند الاكتب يف هذا 

اء أ�ش�یاء وصفاهئا و�لتايل احلنني لغربة زمانیة، فاخلطاب لنق
 �كت السامء لبعدمه من بعدمه: املو�ه ٕاىل الوطن املرشيق، كقو�

و�س�ٔل الباري �ل و�ال ٔ�ن جيمع الشمل يف د�ر مرص عن قریب 
  . ٕانه مسیع جمیب، دلیل واحض �ىل حضور الوطن أ�صيل وغیابه

ملقطع �شلك لغة شعریة؛ ٕاّن السؤال املكرر يف هذا ا  
تتضمن لكامت وٕاشارات مسیكة حتمل يف طیاهتا �رخيا م�س�یًا، لغة 
متتص من نظام معجمي م�خن حىت ال�� �ٕال�االت لتكون 

املعروفة، مما " ج�ولوج�ا املقامات الرتاثیة"لنفسه �املا هار� من 
جيعلها كتابة م�شظیة حتاول لك الشظا� ٕاضاءة زاویة معمتة من 
واقع م�شطر، �اولت ف�ه ا�لغة تعتمي صورة واقع الوطن املرشيق 
املوسوم بنوع من التفكك والتصدع، قد یضیع معه اخلیط الرابط 
�ى القارئ بني ٔ�صوات خشصیات الرسا� وأ�مك�ة اليت یق�ع فهيا 
الراوي دون س�ب ٔ�ح�ا�، ف�كون شهادة �شفه �لواقع شهادة 

هترع حنو شعریة �ر�ب صهوهتا مزیفة شهادة ُمختلقة، يف لغة 
حملاربة لغة أ�خ�ار التقر�ریة احملنطة، معربة عن غرابة ا�ات يف 
جممتع غریب ٔ�صال، ف�شعر القارئ ٔ�ن لغة الرسا� لغة مذنبة �سعى 

، �22ٓ��ا �الس�تحامم يف شعریة غرائ��ة ��س�یة �لت�لص من
ئ��ا الناس جتسد لنا املتناقضات اليت �شوب ا�متع وت�ين �املا غرا

طلبهتا من اخلويل  ٔ�� خطرش� ش�یخ " :ف�ه تت� �لِق�اب، كقو�
ثعلب ٔ�ن یعطیين ٕا�ها سامن الظهور �بار ا�لوا� م�ل �لوق 

ٔ�یة لغة  23"�سك�دریة وحقاب القاهرة ف�ٔعطاين ٔ��ها م�ل العشاق
شعریة هاته؟ وما خيفي هذا التمنیق ا�لغوي؟ و هل �سا�د 

البذاءة ٔ�و اخلال�ة وتقریب املنتوج أ�ديب من الشعریة �ىل ٕاقصاء 
�ىل �د تعبري جورج   اجل�س أ�ديب ا�ي ی�متي ٕالیه  ماهیة

  لواك�ش؟
ٔ��  تبدٔ� الرسا� معلنة لطافة الّسارد، يف قو� � ش�یخنا،     

خطرش، لینخرط �ح�ا عن مسار �ٓخر �لك�ابة لتحق�ق ا�لغة 
سج ذات نظام غرائيب الغرائ��ة وفق تفاصیل خ�وطها دق�قة ال� 

شاعري، معد ٕاىل ��ز�ح لصنع املتناقضات، ل�س�متع ٕالیه وهو 
یصف يف صورة مر�بة م�ناقضة أ�طراف �یف اجمتعت لك هذه 

ا�مل ٔ�ّن هللا تعاىل ما " الصفات وأ�فعال يف جسد وا�د، كقو�
�لق مواضع م�ازل العز والروضة ٕاالّ �لفسق والفساق مفا یقدر 

 "اخلرب اخلالعي"حتت هذا  .24"��ن یعاند هللا تعاىلاملوىل تقي ا
ا�لغوي یق�ع واقع الاكتب، حياول الرقص �ىل ٔ�و�ر الس�یاسة اليت 

، فالتوسل هبذه أ�لفاظ البذیئة اليت اكن بطلها "تقي ا��ن"�هنجها 
خشصیة غریبة تعبٌري عن الی�ٔس ا�ي یعرتیه يف تغیري الواقع 

  .املرشيق، ف�ٔ�لن احلرب بلسانه الالذع �ىل ٔ�وهام هؤالء
هذا اخلرب الّرسدي، ق�ام معظم ومن مظاهر الشعریة يف   

ٔ�بو "ٔ��داثه �ىل ال�شخیص الغریب من �الل حضور صورة 
اليت ظلت تالزم الّسارد يف �ر�ا�، ظل الش�یخ ٔ�بو " خطرش

خطرش �لكمه، یق�حم �لیه و�دته، یناقشه يف خمتلف القضا� 
والنوازل اليت یع�شها ٔ�كرث من ٔ�یة خشصیة ٔ�خرى يف واقعه، هذه 

�یف جعلت الرسا� من   نب اليت تعكس بوضوحٕاذن بعض اجلوا
اخلرب الغریب مادة ملتهنا احلاكيئ ا�ي صنع لنفسه �املًا �اصًا ��ثَث 

  .  �ٔ�جساد اخلیالیة
ويف مقطع �ٓخر من الرسا� تتعلق ٔ�خ�ار الاكتب ��ٓمال،   

ٔ�ّن ذ� يف  ،"عبد موالي الوز�ر ا�ٔ�ل الس�ید الفاضل: "كقو�
الوز�ر تقي " الوح�د �لهروب من بطش نظره، هو الس��ل 

لكن ش��ا من ذ� مل حيقق ما اكن  - �اصة بعد الرسا�-"ا��ن
وس�ٔلته ": �ام غضبه �لیه، كقو� یصبو ٕالیه، فو�د�ه یصب

�لناس و�شفعت ٕالیه �لك وا�د، فمل یفعل، وهبذا �زاید حرصه 
ال ولكبه �ىل ا�نیا ٔ�ضعاف ما تعرف وقد اش�هتیت �ىل هللا ٔ�ن حتت

ینقل لنا . 25..."يل حبی� حيكرين هبا الوضع ا�ي يف یدي والسالم
هذا املقطع ٔ�خ�ار الّسارد القاس�یة وت� الرؤیة الشاعریة الّساخرة 

  . اليت اكن یصف هبا حرص الوز�ر �ىل ا�نیا و�اكلبه �لهيا
یعكس نو�ًا " املوىل تقي ا��ن"ٕاّن اضطراب موقفه من    

�ل�رب الّرسدي الوارد، یفرتض ف�ه من �ضطراب ا�ا�يل 
�س�تقرار واحلنني ٕاىل املاكن، ولعّل ٔ�صدق تعبري عن هذا 

تقي ا��ن مفا �رید  ؤ�ما حق�قة ٔ�خ�ار املوىل" :�ضطراب، قو�
�س�ٔل عهنا ٔ�ننا نعرف ذ� �ٔ�فعال دون أ�قوال، وا�ي يف القدر 

، "والسالم املغرفة ختر�ه وٕاذا اس�تقرت القا�دة �يشء مسعنا به،
لك�بت ٕالیه من الع�ائب والغرائب  الع��لوال :" یالحق الّسارد

كام هو واحض ، 26"ما �رقصه طر� واخلوف من �ٓفات الك�ب ٔ�شد
اليت ال �رید الّسارد ٔ�ن "  تقي ا��ن"اكنت ٔ�خ�ار  ،من هذا املقطع

�سرتسل فهيا، �ري جمدیة، فه�ي معروفة �ٔ�قوال دون أ�فعال 
، ٕاّهنا ٔ�خ�ار معروفة عند العامة، تعرب عن نفاقه، �ىل �د تعبريه

هذه أ�خ�ار فقدت وظیفهتا فشلت يف اس��� والهتا، فعجز 
الاكتب عن �ندماج يف ٔ�جواهئا؛ ف�فرقت به الس�بل، وراح 
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�رمس لنا �امله املرشيق بني �دة م�ناقضات، كام تب��ه كتابته 
  .الّساخرة
ل، ٕاال هبذه ا�هنایة ال ميكن �لمؤلف ٔ�ن حيل هذا إالشاك  

اليت س�بّ�ت توق�ف الع�ائب والغرائب   كام �رى، اكنت الك�ابة 
مغامرًة �عتبارها، �ٓنذاك �ٓفة الُك�ب، تعجز عن الصمود �ىل 

�ا، اكن ا�لجوء ٕاىل . ومن �ذا �ذوه" تقي ا��ن"موا�ة الوز�ر 
خ�ام اخلرب الّرسدي ٕاشارة ٕاىل التصور ا�ي س��جّر عن رسد 

 - لعمري–ويف هذا . ب اليت ظن ٔ�هنا سرتقص الوز�ر طر�الغرائ
  .�المة دا� �ىل اس�تخفاف ُم�َّطن �س�هتدف به و�اء املرشق

  :�س�تخفاف والالم�االة يف اخلرب الّرسدي- ب
س��ًال ملعرفة خصوصیة " اخلرب الّرسدي"تت�ذ شعریة      

ٔ�ّن الشعریة حبٌث يف القوانني "الك�ابة، ومالحمها اخلطابیة؛ 
ا�ا�لیة �لخطا�ت أ�دبیة �ایته اس�ت�الص القوانني، ٔ�و 

  .27"املقوالت اليت تؤسسها
�ر�كز هذا النوع من أ�خ�ار �ىل نظرة الاكتب ٕاىل العامل      

ٕاما ٔ�ن �كون رصحية �دًا �ّد بلوغها در�ة الّسخریة  اخلار�،
اجلار�ة، ٔ�و ال م�الیة �دًا �ر�ة تثري الض�ك، �ري ٔ�هنا يف 
احلالتني تضمر �لفها ّ�ً هائًال من النقد والتعریة، ال خيفت وٕامنا 
یتضاعف و�زداد ويف هذا النوع من أ�خ�ار الّساخرة، ال بّد من 

، 28ٔ�و هام معاً " ٔ�نت"لاكتب ٔ�و ا" ٔ��"وجود حضیة قد �كون 
ویربز م�ل هذا �ش�تغال �ىل اخلرب الّساخر من �الل ا�لغة 
ذاهتا اليت متزيها يف ٕاطار ما تق�� لغة النرث وجتعلها من �ح�ة 

الرضوب املنضویة حتت مظلهتا اكلّسخریة " ٔ�خرى تن�ٔى عن
وال ریب هنا، ب�ٔن الفرق بني . 29"وا�هتمك و�س�هتزاء وإالملاع

خلرب الّرسدي املش�بع �الخسفاف وبني مجیع هذه الرضوب ا
ا�الالت "املذ�ورة، هو يف طریقة التعبري ويف اس�ت�دام بعض 

اليت �سامه يف ت�ٔج�ج الّسخریة والز�دة من �دهتا " ا�لغویة
�لشلك ا�ي ی��قل ٕاىل املعىن املتجسد يف قوالب ا�لغة 

  .30الساخرة
املمتث� يف لكمة "  �مسدال�"�س�ت�دم ا�الالت، م�ل      

بطرق ش�ىت يف الّرسد، يف التصو�ر اخلیايل، بُغیة بث " لكب"
�ل�س�بة للكمة " املثري يف أ�خ�ار الیوم�ة اليت یع�شها الاكتب، 

ميكن نطقها، ٔ�و سامعها، ٔ�و كتا�هتا، ٔ�و قراءهتا " لكب"معینة م�ل 
 بواسطة العدید من القراء يف م�اس�بات �دیدة، ا�ي حيدث

وعندما " نطقا لفظیا"عندما ینطق ٕا�سان �لكمة ما سوف ٔ�مسیه 
، واليشء املادي "صو� لفظیا"�سمع ٕا�سان لكمة ما س�ٔمسیه 

، من "ش� لفظیا"ا�ي هو لكمة مك�وبة ٔ�و مطبو�ة س�ٔمسیه 
الواحض �لطبع ٔ�ن النطق ا�لفظي، أ�صوات وأ�شاكل ٕامنا �متزي 

ولوج�ة تصور لنا هیئة عن �ريها من صور النطق خبصائص س�یك

ل�ست مفردة " لكب"الشخصیة، ٔ�ّن دال� اللكمة املنطوقة 
بذاهتا، فه�ي قسم من حراكت مماث� ا�لسان أ�ر�ل، فكام ٔ�ن 
القفز ورفع أ�ر�ل عبارة عن قسم من احلراكت اجلسمیة فاللكمة 

الك�ري من . يه تصو�ر �لحراكت اجلسمیة" لكب"املنطوقة 
م�ل " ٕاطار لفظي"ا معىن ٕاالّ عندما تو�د يف اللكامت ال �كون له

، هذه يه ما ٔ�مسهيا لكامت أ�ش�یاء ويه �ُكون "ٔ�سامء احلیوان"
  . 31"لغة أ�ش�یاء

لقد و�د� يف ٔ�خ�ار الوهراين، اليت تصور لنا یوم�اته مع   
ومن ٔ�غرب ما كت�ت :" بعض أ�صدقاء، ما یدل �ىل ذ�  كقو�

ٔ�دام هللا  - ا بعد � �ٔ�ٔ�م: كتب لكب ٕاىل لكب :يف ٔ��يم
فٕان بين �ٓم قد �سافلوا ٕاىل �د ما �لیه من مزید، حىت  - حراس�تك

. بق�ت ٔ�� ؤ�نت �ٕالضافة ٕا�هيم مكعن �ن زائدة وطل�ة الطل�ات
فارتع يف ا�ازر، ومن يف املزابل، وارفع ساقك  وبل �ىل من لق�ت 

�الس�تخفاف ین��ق هذا اخلرب الّرسدي الطاحف . 32"مهنم والسالم
�لیة املسخ اليت حولته ٕاىل لكب �راسل  ا�ايت ا�ي �ش�تغل �ىل �
صدیقه اللكب، ملزمًا ٕا�ه �رفع الّساق والبول �ىل لك �ا�ر 

ا�ي تصدر عنه م�ل هذه " �نفعال العقيل"س��ل، من �ون 
الّسخریة، هو �ا� ت��اب معظم أ�د�ء، ٕان مل نقل مجیعهم، 

امل من زاویة نظر تبدو �لهيا الّسخریة يف ف�جعلهم ینظرون ٕاىل الع
  .  33 �ني تتكمت عن كثٍري من مظاهر الالم�االة

الّسخریة يف هذا املقطع موقف من العامل املرشيق هتجو   
�سلط الضوء �ىل ٔ��رز مفارقاته اليت تتوسل ��متویه و  نقائصه

تقر�ر احلق�قة يف بعض أ�خ�ار ل�س غرضًا من " واخلداع، ٔ�ّن 
لقد . اب دومًا، مفن املمكن ٔ�ن �كون اخلطاب بغرض اخلداعاخلط

��عطینا ا�لغة �متك�نا من ٕاخفاء ٔ�فاكر�، و�لتايل فعندما نفكر يف 
بعض أ�سامء �وس�ی� لتقر�ر حقائق �كون قد افرتضنا �لتايل 

مفن املثري ٔ�ن بعض اللكامت . وجود رغبات معینة �لمت�دث
ٔ�یضا ٔ�ّهنا �س�تطیع تقر�ر الزیف،  مبقدورها تقر�ر حقائق ومن املثري

 ،34"ٕاّهنا تفعل ذ� ليك حتدث بعض أ�فعال من �انب السامع
لكون هذا املوقف حيط من قمية ا�ات وجيعلها تتلون �اك�ن 
ح�واين، يف ا�لحظة ذاهتا اليت یض�ك فهيا الاك�ن ال�رشي �ىل 
ضعفه وختاذ� وخساس�ته وابتذا�، ق�ل ٔ�ن یض�ك �س�هبا �ىل 

�ن، ويف م�ٔثور� العريب، رش البلیة ما یض�ك، اليت قد ا�ٓخر 
ب�ٔسل�ة م�عددة، ومهنا الّسخریة اليت يه ٔ�عرق ) البلیة(نوا�ها

ٔ�سل�ة ال�رش ؤ�لطفها، و�َني ت�ٔيت الّسخریة من ٔ�م�ال الوهراين 
�سمو إالجعاب ٕاىل در�ة �الیة، ٕاذ ل�س هنا ما هو ٔ�شد من 

ا�ي یؤدي ٕاىل مزاج ) االةالالم�- الثابتة -فقدان الشخصیة(جسنه
: سوداوي ٔ�و غضب �ارم �ىل ال�رش كام هو �يل يف هذا املقطع

�لعكس ٕاّن هذه السجون ]. وبل �ىل من لق�ت مهنم والسالم[
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طهرته من ق�ود احلیاة وجعلته ٔ�بعد ما �كون عن هوس ا�نیا 
وف�نهتا كام جعلته ٔ�بعد عن ٔ�رشا�ها، هذه الّسجون قادته مع املیل 

، قادته ٕاىل )تدو�ن الوقائع- التصو�ر- الت�ٔمل(ع ف�ه ٕاىل الفلسفةالقاب
احلق�قة إال�سانیة املمتث� يف خسریته السوداء اليت ال �اكد ختلو من 

  .الّسخریة
اخلروج �لصورة اليت "ٕاّن ٔ�مه ما ميزي هذا املقطع هو   

جتسدها دال� أ�سامء، وا�خول هبا ٕاىل املشهدیة ذ� ٔ�ن قارئ 
جيسد  35"ٔ�ن یتصور مشهدا م�حراك -و�شلك واحض- نهالنص ٕ�ماك

لنا الصدیق يف لك مرة �رفع ساقه اكللكب، ومل �كن ا�لغة 
�امضة، بل �اءت �ىل �ساطهتا، وهذا ما تتطلبه الّسخریة، 
عكست فكرة معیقة جتمع بني امل�ٔساة والسخریة وتربز ٔ�خ�ار 

بني بني ا�ات والسلطة : الاكتب اليت يه ن���ة رصاع القمي
  . الصداقة واجلفاء

و�مس إال�ساين " اللكب"�القة �مس احلیواين   
قامئة �ىل التقابل ا�اليل ٔ�ّن ب��ة ) الوهراين- الصدیق(املشخص

الّسخریة تتحقق بوجود دال ومدلول، �كون أ�ول م�ارشًا و�كون 
الثاين مضنیًا، �كون املدلول أ�ول حرف�ًا وظاهرًا ب�� �كون 

الثاين قصدً� ومضنیًا        وليك حتقق الّسخریة الهدف املدلول 
الاكتب : املرجو �ىل مس�توى الك�ابة، ال بد من تفا�ل العنرص�ن

واملتلقي ٔ�ّن الّسخریة حترض يف النص من �الل مؤرشات 
وقرا�ن فقط ی�ٔيت بعد ذ� دور املتلقي يف �ش��دها لتصبح حمققة، 

رثیة الساخرة صوب �خ�الف وهو هبذا �سامه يف دفع الك�ابة الن
من ٔ��ل حتق�ق شعریة مغا�رة تت�اوز اجلاهز ٕاىل احلفر العمیق يف 
املعىن، وٕاىل �شك�ل ما یوصل ٕالیه ذ� احلفر عن طریق النص 

  .الّرسدي الساخر
  :جعائ��ة اخلرب يف املنام  - ج

�شلك املنام ب��ة ٔ�ساس�یة لٔ�خ�ار الع�ائ��ة حبیث   
من �الل املنامات وهذا خيالف الرٔ�ي " فةالوقائع الالم�ٔلو "تظهر 

�ىل ٔ�ّهنا رضب من - القائل ب�ٔن تقدمي الوقائع الالم�ٔلوفة يف النص 
یلغي الع�ائيب؛ ٕاذ ميكن ق�ول ٔ�ي يشء يف أ��الم �ام  -أ��الم

وأ��الم هو �امل  بدا مس�تحیًال، �س�ب ٔ�ن �امل الف�تاز�
ع وال یصاد�ا ٔ�و الالوعي ا�ي ال �شلك هتدیدا لقوانني الواق

حيتك معها، مفسا�ة وجوده تقع يف م�طقة مغا�رة ملسا�ة وجود 
قوانني الواقع، وهذا ما �سلب وقائع أ��الم صفة احلدوث 

  . 36الواقعي
ولعّل الوهراين اكن واعیًا ب�ٔن �شلك احليك يف بعض   

أ�خ�ار الّرسدیة ی��غي ٔ�ن ین�ين �ىل قا�دة مغا�رة لت� اليت 
قامت �لهيا الرسائل السابقة، ؤ��ل ذ� مل یتق�د �لقمية اليت 

اخلرب الّرسدي ٔ�ن یتوسل " عرفها النرث م�ذ زمن طویل، اكن �ىل 

وصف، ویعانق احلمل، ؤ�ن �س�ت�دم �لغریب واملبالغة والغلو يف ال
ال�شو�ش البالغي ا�ي یُضفي �ىل اخلرب صبغة م�فردة تعمل �ىل 

يف املنام " القصص أ�خ�اري"، ٔ�ن� طبیعة 37"�ك�یف الغموض
الك�ري، ل�س جمرد روایة ٔ��داث حق�ق�ة ٔ�و �سجیل لوقائع شهدها 

، 38"رضب من إالخ�ار  املتل�س �لتخییل"ٔ�و مسع هبا، بل هو 
�س�توقف القارئ لت�ٔمل اسرتاتیجیة التحول من الواقعي ٕاىل اخلیايل 
تار، �س�تعامل أ�خ�ار الّساخرة اليت ال �اكد  لت�اوز ما �لف الس�ّ

ت�ٔ�ذ صفة العجیب ا�ي �متزي �حلیل " ختلو من الغریب لكوهنا 
  .39"واملظاهر املتحو� اليت ال ختلو مهنا الّسخریة

مقاطع من املنام الك�ري  ٔ�ول النصوص اليت س�نعا�هنا،  
املس��طن لعدة معان �ویة �لف بال�ة اخلرب الّرسدي يف هذا 
املنحى، يه احلمل وتلعب ف�ه احلركة الّرسدیة دورا �شفري� 
ٕاحيائیا، ٕانّه �رب الصورة امل�سمة �لغموض املنف�ح �ىل اح�الت 

ل ت�ٔویلیة �س�تدعي قارئا ماهرا م�صفا ملنت�ه، �مينحنا فرصة ت�ٔوی
  .ٔ�خرى، بوصفه ی��كر صیغة ٔ�خرى لها

ا�ي �متتع به �رب اخلروج من " اخلرب املنايم"ٕاّن هذا   
فالنص جيب ٔ�ن یقدم " القرب، هو تعبري عن الت�اوز إال�ساين

، 40بعض اخلروقات اليت �سمح �النتقال من هذا العامل ٕاىل ذاك
 داللیا،ٕانّه فضاء جعائيب حيیلنا ٕاىل ٔ�مك�ة مالمئة �ل�شظي املنتج 

لهذا فهو یدعو ٕاىل حتر�ر النص من هذه ا�منطیة والقولبة بدعوته 
مث (:، وتدع� �� منثل هبذا املق��س41لنص م�شظٍ وخمتلف

�لبته عینه فرٔ�ى ف� �رى النامئ �ّٔن الق�امة قد قامت و�ّٔن املنادي 
ینادي هلموا ٕاىل العرض �ىل هللا تعاىل، خفرجت من قربي ٔ�ميم 

یتحقق الع�ائيب يف اخلطوة ...). ا�اعي ٕاىل ٔ�ن بلغت ٔ�رض احملرش
، جرٔ�ة املمتّرِد �ىل احلیاة الربزخ�ة �نغالقها وانف�ا�ا اليت تظهر فهيا

فهو ی��كر لنا مشهدًا غرائ��ًا واخزًا لقمي امل�ٔلوف، ومشا�سًا 
�لمتعارف �لیه يف ا�هن ال�رشي حول البعث يف املعتقد ا�یين، 
مشهد ُصورته راد�ة لر�بة اخلطیة الّرسدیة املعروفة، احلُبىل 
ب�ٔهوال املوت عند إال�سان واكشفة �لرعب القابع يف ا�ی� 

الرؤ� خطورة املقدسات اليت ا�رتقها  إال�سانیة  لت�سف هذه
النص، لن�د الّسارد �سارع ٕاىل توریطنا يف الت�ٔمل يف صورته 

خفرجت من قربي، اليت تبدو ؤ�ّهنا : الغرائ��ة املمتث� يف قو�
�ل ا�ي . حق�ق�ة ٕاذن يه اليت توسلت �لع�ائيب �متویه وسرت امل�

هذه سكهبا  یعرتیه الضعف والنقص يف لك مرة، ؤ�م�یة اخلروج
�ىل هیئة ا�رتاق نيص، ال خيلو من ٕاماك�ت ش�ىت �لت�ٔویل، وف�ه 
ام�عاٌض من ح�اٍة مر�رٍة اكن الناس ومازالوا �ك�وون جبمرات 
ٔ�زم�هتا ؤ�مك�هتا ٕاّهنا فكرة عن الس�ٔم من ��ٍش ممل ال یطاق ن���ة 

  . املتغريات املفرتضة اليت یتخبط فهيا الیويم املرشيق
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 اس�تد�ائه لشخصیات خمتلفة، ؤ�نّه ید�ل م�هتیا بنا ٕاىل  
ٕاىل ماكن �دید ال یعرفه ف�ه ٔ��د، هو مل یقل ش��ا، بل �ٓ�ر 
الصمت وانتظر مشاركة هذه الشخصیات، كام هو واحض يف هذا 

واحلافظ العلميي ینادمين وخفر ا��ن �ن هالل یغين يل   :(املثال
من النعارة  ؤ�بو العز �ن ا�هيب یغازلين بعی��ه و�سق�ين الرصف

مفا انقضت ٔ�م�یيت حىت (...) حىت یغرق حيس ؤ�غیب عن الوجود
السا�ة رٔ�یت �دة : طلع عبد الوا�د �ن بدر من �انيب وقال يل

جواٍر یطلبونك مع بعض ٔ�والد �زمعون ٔ�هنم م�ك ؤ�نت تنفهيم 
متكن  ...).عنك وبعضهم یدعي ٔ�نك بعهتم لغريك ومه ح�اىل م�ك

هبذه " عوامل غرائ��ة"ضعنا يف موا�ة الوهراين فعًال من ٔ�ن ی 
املشاهد املرسومة بذهنیة تّمن عن كفاءة �الیة يف حتریض املتلقي 
�ىل الت�ٔمل اجلاد يف ما وراء الصور الّرسدیة العامرة ب�ٔس�باب 

  .مغوضها إالجيايب الشف�ف
�س�توقف�ا هذه املشاهد ٔ�مام م�اطق عسرية، جتعل   

ع النص ملت�سة بني الوجود احلضور الع�ائيب ا�ي جيعل وقائ"
   42"احلق�قي والالحق�قي، فميیع اخلط الفاصل بني املمنوع واملباح

: ٔ�یة طاقة �مكن وراء هذه ا�ی� الّرسدیة؟ اليت جند فهيا الّسارد
 �متىن مخرا وهو يف یوم احملرش، و�دة جواٍر مع ٔ�والد �زمعون ٔ�هنم

یل��ٔ الاكتب ٕاىل هذه ا�ازفة الّساخرة اليت  .م�ه، وهو ینفهيم عنه
یُ��ج لعبة التیه وا�لعب " �ُش�ت املُتعارف �لیه عند املتلقي، لكونه

من ٔ��ل  بني العالمات اخلطیة يف �شاط معمم �لتطعمي اخلطايب
مغوض العامل قصد ت�ٔث�ث  43"يف خطیّة النّص البعرثة والبذر

ش ٔ�مام�ا نّصًا مزر�شًا ب�ٔمك�ته ؤ�زم�ته وخشوصه ؤ��داثه، فقد فر 
  . ب��ٔیقو�ت م�ناقضة يف ان�ءاهتا ؤ�شاكلها وٕاحياءاهتا

يف م�ل هذه أ�خ�ار تتكشف لنا السمة املشا�سة   
واملمتردة ملثل هذا النوع من القصص �ىل وجوده الزماين واملاكين، 
فاحضًا ٔ�رسار هذا العامل الغرائيب ب�ٔسلوب الرتمزي املس�تق�ل لتعددیة 

ل ومعظم إالشارات تتقّىص عن أ�خ�ار إال�سانیة اليت لو�هتا الت�ٔوی
رضاوة الوقائع مبشهد درايم م�تكر، یصف لنا اس�تخفافه ب�ٔهوال 

  . احلرش
ا�لجوء ٕاىل احلمل يف عرض أ�خ�ار العجیبة مزية الّسارد   

أ�صیل، وبدوهنا یتحول ٕاىل اكتب �ري مغٍر لقارئه املفرتض 
اول، وهذه املزية ل�ست �جلدیدة املتصف جبدیة الفحص والتن

�ىل املشغل الّرسدي، فالّسارد اكن رائیا �س��رص ا�ٓيت و�رشد 
امجلا�ة ٕاىل املؤرشات اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن ت�� عن املتوقع ا�ي 
ميكن ٔ�ن حيدث، فهو بقراءته �لعامل ا�ي حو� �سعى �اهدا 

الواقع  الفرتاض �اٍمل غرائيب �كون بدیًال جمدً� �، واخلروج من
بنص �دید ف�ه من الت��ؤ والتطلع الرؤیوي ا�ي یغري املتلقي 
�ىل التواصل معه بوصفه حيمتل الك�ري من الرؤى اجلدیدة �ري 

املعروفة، وحنن ش��ا ٔ�م ٔ�ب��ا �لینا ٔ�ن نعرتف ٕ�ّن الك�ابة ومهنا 
املنام الك�ري يه معل من ٔ�عامل الفكر إال�ساين يف حبثه عن 

  .احلق�قة
  : �امتة  

ٕاّن القارئ لٔ�خ�ار السابقة، تن��ق �یه الك�ري من   
أ�س�ئ� احملرية، هل هو تقدمي ٔ�خ�ار رسدیة غریبة ان��قت من 
واقع اج�عي وس�یايس زیف�ه بطوالت ا�و� املرشق�ة؟ هل يه 
حتفزي �لباح�ني والنقاد �ىل نقاشها، هل ميكن الفصل بني اللكمة 

ه الّساخر، هل ما �اء يف معظم هذه والصورة املتناقضة يف �رب 
أ�خ�ار الع�ائ��ة اليت �قش فهيا الوضع املرشيق هو �م یؤدي 
ٕاىل تن��ه امجلاهري، ٔ�ّن الاكتب �رى ما ال �رون، وهل �رید ٔ�ن 
یعود �مجلاهري املنكوبة والفقرية واحملرومة ٕاىل دا�رهتا الیوم�ة 

�لف�ة ثقاف�ة ونفس�یة  املغلقة، ٔ�ل�س لهذه الك�ابة �ري امل�ٔلوفة
واج�عیة ومعقدة وم�دا��، ٔ�ل�ست ٔ�خ�اره عبارة عن ح�اة 
تتخبط لتت�اوز التناقضات؟ كثرية يه أ�س�ئ� وتبقى معلقة 

  !أ�جوبة
حسب فهمنا، اخلرب الّرسدي عنده مغامرة ُوِ�ت �یه   

ن���ة التناقضات املرتامكة �لاميض املر�ر ا�ي �اشه يف املرشق، 
معرف�ه ��ساع فضاء ا�لّسان حىت فاض عن �دوده  وا�سعت

ا�لغویة امل�ٔلوفة، فضاقت به رقعة جغراف�ته لیت�ذ مساح�ه 
احلق�ق�ة، مسا�ة رمسهتا اس�تخفافاته املسكونة �لبطو� �هيرهبا �رب 
احلدود، فقد خرج عنده اخلرب الّرسدي من ق�وده الصغرية، 

ٕال�ساين املمترد �ىل ل�شغل �زيا �دیدا يف كتابته بنص التعبري ا
الواقع، وٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نعرف أ�س�باب یتوجب �لینا ٔ�ن نلج ٕاىل 
ماكنه وزمانه بعد �رخي من التغی�ب، ٔ�ن نفككه ٕاىل و�داته 

ٕان شغفه لك�ابة الرسائل . التكوی��ة حىت تبدو صورته امل�س�یة
ت خماطبا فهيا القضاة هبذا المك الهائل من أ�لقاب احلیوانیة وا�لوقا

العجیبة اليت اكن مهها النقد والّسخریة و�س�تخفاف، لها ٔ�س�باب 
  . كثرية ٔ�مهها مشاهداته �لواقع املرتدي يف الوطن املرشيق

" أ�خ�ار امل�شظیة"الوهراين یتدا�ل يف نصوصه مع   
والوجع املرشيق واهلم الس�یايس وإال�ساين واملزية اجللیة يف رسالته 

ٕاالّ  فمل �شعر:  جتربته، كقو�يه البعد الرؤیوي والنفيس يف
ت� ، واحلائط الشاميل قد ا�شق وخرج م�ه خشص جعیب الصورة

الرؤیة املش�بعة ثقافة ومعقًا، وٕاحياء یتو� عهنا اس�تحضار التارخي 
العريب �شخصیاته، فضًال عن موضو�اته ومضام�نه ذات 

لتجربة الشحنات التعبريیة املعب�ٔة �خلیال اجلامح والّسخریة امللونة �
  .احلیاتیة
دلیل �ىل ٔ�ن أ�دب الع�ائيب ٔ�و اخلواريق  "كتا�ته" ولعلّ   

ٔ�و الفانتاس��ك حبسب املصطلح الغريب � �ذوره البعیدة يف 
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�راثنا العريب القدمي، والنص ی��كر لعبة مزج السحري �لواقعي، 
ويه تق�یة متثل �زو�ا ٕابداعیا، یطمح ٕاىل ارتیاد ماكمن احلیاة 

ة  وی�ٔ�ذ مهنا ما �روق � ٔ�ن ی�ٔ�ذ، لك�ه یو� فهيا ٔ�یضا ما والطبیع
�روق � ٔ�ن یو�، حفني �رسد الاكتب ٔ��اج�ب الوالة وبعض 
الشخصیات، یعمد ٕاىل �شوهيهم، وذ� رسد ميكن ب�ساطة ٔ�ن 
ید�ل يف ٕاطار التارخيي الالم�ٔلوف ٔ�و الالمعقول القابل 

  .�ل�شخیص
عند اكت��ا ا�ي ٔ�حّس ميكن القول، ٕاّن ح�ویّة أ�خ�ار   

�لثقل إال�ساين ق�ل �ريه من ٔ�بناء ��سه جعلته �متزي خبصائص 
حس�یّة وشعوریة قادرة �ىل تلمس و�شخیص امل�ٔلوف و�ري 

صاحب  -امل�ٔلوف يف احلیاة اليت یع�شها، و�س�ب رفض الاكتب 
ملا هو �ري م�ٔلوف يف  - الضمري احلي  واملبدٔ� أ��اليق �ج�عي

�ة يف بالد ا�متزق وال�رشد تفجرت كتا�ته الّساخرة احلیاة الیوم 
لیعرب عن �ل�ات نفسه بلغة �ري م�ٔلوفة، اليت یصور فهيا 
تناقضات الضیاع وغیاب الكفاءات وٕاشغال املناصب �شخوص 

  . حيق لنا ٔ�ن نطلق �لهيا سهام الّسخریة الّسوداء
�لیة جلعل الّسخریة  "املنام الك�ري"أ�خ�ار العجیبة يف       �

ضبابیة، ففي هذه ا�ا�رة صاغ الوهراين نصه الّرسدي، قد 
�س�تغرب القارئ من أ�خ�ار الواردة ف�ه ولكهنا يف الوقت نفسه 
وقائع �شلك جزءًا من اخلطاب الفاكيه ا�ي ال ميكن ٔ�ن یتحقق 
من دون خرق �كرس �دود الواقع و�سمو ٕاىل اعتناق اجلو 

  .  اخلواريق
ًا فٕان قراءتنا لهذه اخلطا�ت، جتعلنا جنل� جتربته هذه ؤ��ري   

اليت كثريًا ما تلغي من س�یاقاهتا م�طق العقل وو�دة املوضوع، 
خمزت� اخلرب الّرسدي يف نظام اس�تعاري؛ ٔ�ي لغة دا�ل لغة، 
انطالقًا من رؤیة فوق واقعیة، ید�ل فهيا الّرس�يل والرمزي 

 .والغرائيب وا�یايل
  :الهوامش

                                                 
عبد السالم هارون، مك�بة : كتاب جحج النبوة، الرسائل حت: اجلاحظ - 1

  .239، ص 3، ج1979اخلنا� مبرص، 
دمحم القايض، اخلرب يف ا�ٔدب العريب، دراسة يف الرسدیّة العربیّة، : ینظر -  2
تو�س،  -، دار الغرب إالساليم، بريوت مشرتكة مع لكیة ا�ٓداب م�وبة1ط

  .87، ص 1998

 -  لقد ورد هذا النوع املسمى �لقصص أ�خ�اري عند بعض ا�ارسني
: ا��ن اجهتدوا يف تقس�مي هذه أ�رضب والنص ا�ي بني ٔ�ظهر� یبني ذ�

ومدار هذا التصنیف �لقصص العريب املوضوع �ىل ٔ�قسام مخسة ید�ل " 
احلاك�ت : القصص أ�خ�اري ؤ�نوا�ه: فالقسم أ�ول. يف لك مهنا فروع

هیة، �ج�عیة، اخلراف�ة ٔ�و أ�سطوریة الغنائیة اله�ائیة الفاك
القصص البطويل وتد�ل ف�ه قصة عنرتة : والقسم الثاين. اخل....التعلميیة

: والقسم الثالث. وقصة �كر وتغلب وقصة الرباق وقصة �رسى ٔ�نورشان

                                                                           
�لكسايئ وكتاب " قصص أ�ن��اء"القصص ا�یين وید�ل ف�ه كتاب 

القصص الفلسفي : والقسم الرابع). 427ت(�لثعليب " سعرا�س ا�ال"
"  ال�ن طف�ل و" � �ن یقظان"�لمعري و" رسا� الغفران"وتد�ل ف�ه 

ویربر موقفه من �خ�یار أ�ول، ). 509ت(ال�ن الهباریة " الصادح والبامغ
ت� احلاك�ت القصرية وأ�سامر الك�رية  �لقصص ا�ٔخ�اريعن��ا : "قائالً 

الظریفة وأ�خ�ار املش��ة هنا وهناك، لكوهنا روا�ت خمتلفة أ�لوان  والنوادر
م�شعبة أ�هداف، م�عددة أ�غراض، جاملها يف ظرفها وخفة روح روا�هتا، 

موىس سل�ن، أ�دب : ینظر. ؤ�دُهبا يف رشاقة ٔ�سلوهبا ونصا�ة لغهتا
 1956القصيص عند العرب، م�شورات دار الك�اب ا�لبناين، بريوت، 

  .34 -33ص
سعد عبد الكرمي �ن دمحم �ن م�صور ا�متميي السمعاين، أ��ساب،  ٔ�بو - 3
لبنان، -، بريوت1الش�یخ عبد الرمحن �ن حيىي املعلمي ال�ين، ط: حت

  .151، ص 1، ج1980
مر�لیوث، دار ٕاح�اء الرتاث العريب، : �قوت امحلوي معجم أ�د�ء، حت - 4

دمحم القايض، اخلرب يف : قال عنن. 55- 54، ص 1ت، ج.لبنان، د- بريوت
، دار الغرب إالساليم  1أ�دب العريب دراسة يف الّرسدیة العربیّة ط

  . 86، ص 1998تو�س،  - بريوت مشرتكة مع لكیة ا�ٓداب م�وبة
دمحم القايض، اخلرب يف ا�ٔدب العريب، دراسة يف الّرسدیة، ص : ینظر -  5

87-89.  

  - أ�خ�ار الغریبة واخلراف�ة  ال �رید ٔ�ن �سرتسل يف مس�ٔ� رفض
: والتضییق �لهيا من طرف ر�ال ا��ن، فقد حتدث عهنا املسعودي قائالً 

ٕان� هذه ٔ�خ�ار موضو�ة من خرافات مصنو�ة نظمها من تقرب �لملوك "
�روا�هتا، فاملسعودي یظهر رفضه لهذا النص لكونه نصًا مفارقًا ملا �رس�ته 

خلرافة تعين يف املنظومة الفكریة الشفاهیة من واقعیة، فه�ي خرافات، وا
ٕان . و�كفي ذ� لترب�ر رفضها" احلس ا�یين"والنقدیة العربیة ما یناقض 

مقاربة املسعودي، وهو هنا خيزتل املوقف النقدي العريب لهذا النص، 
اكتفت ��هنل من ا�زون الشفايه ا�ي ال �لكف نفسه عناء البحث 

س �مه ب�رسع وارجتالیة �ىل والقراءة والنظر يف النصوص، بل یؤس
ٔ�حاكم مس�بقة كثرياً ما �كون ن���ة لس�یطرة الثقافة ا�ی��ة، ثقافة احلسم 

ٔ�بو احلسن �ن : ینظر .ا�هنايئ يف أ�ش�یاء، ال ثقافة القراءة والشك والسؤال
 2، ج�1989يل املسعودي  مروج ا�هب ومعادن اجلوهر، مومف �ل�رش، 

   292ص

 -  ٔ�وردها الوهراين يف خضم حاك�ته ٔ��لهبا ٔ�خ�ار غریبة، النصوص اليت
تصدى لها املعیار ا�یين املؤسس �ىل ق�ا�ات ذاتیة، وُجعلت هذه 

جمرد تفاهات یتفوه هبا اكتب خسیف، ورمبا �م هذا الناقد " أ�خ�ار"
ؤ�حسب ٔ�یضا ٔ�نه من ال�سري ٔ�ن نفهم ٔ�ن ٔ�حصاب " یصب يف هذا ا�رى

ٔ�حصاب السلطة ا�ی��ة مرة ؤ�حصاب السلطة يف السلطة هنا، �كونون 
ٕاّن هذا املوقف یعيل من ش�ٔن العامل . احلفاظ �ىل الرتاث العريب مرات

إالیدیولو� سواء ٔ�اكن يف جمال ا��ن ٔ�م يف جمال الس�یاسة �ا�ال م�ه 
و�سط غشاء من التعتمي �لیه ٔ�نه " القصاص ٔ�خ�ار"الس�ب يف جتاهل 

ولكن هذا العامل . هيدد ماكسب الس�یاسةی��اىف وم�ادئ ا��ن ٔ�و 
إالیدیولو� ل�س و�ده �� ما ٔ�صاب ٔ�خ�ار القصاص من عنت و�داء، 
وٕامنا �رفده يف رٔ�ي خورش�ید �امل �ٓخر ٔ�ديب مداره �ىل ما اشرتطه النقاد 
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وملّا اف�قدوا هذه أ�سالیب يف القص . يف أ�دب اجلید من ٔ�سالیب الصنعة

دمحم القايض، : ینظر". جوه من �زي أ�دبفٕاهنم رضبوا عنه صف�ا ؤ�خر 
  .97اخلرب يف أ�دب العريب، دراسة يف الرسدیّة العربیّة، ص 

محمود شا�ر، مك�بة اخلنا�، : عبد القاهر اجلر�اين، ٔ�رسار البال�ة، حت - 6
  .146ت ص .�لقاهرة، د

 -  الغریب ل�س ��سًا واحض احلدود، خبالف الع�ائيب وبتعبري ٔ�دق ٕانه
ل�س حمدودًا ٕاالّ من �انب وا�د، هو �انب الع�ائيب؛ ٔ�ما من اجلانب 
ا�ٓخر فهو یذوب يف احلقل العام لٔ�دب؛ حيقق الغریب، كام هو واحض 

ومن �الل هذا   ینقسم ". وصف ردود فعل معینة: رشطًا وا�دًا �لع�ائيب
  :دب الع�ائيب ٕاىل حلظتني ختیلیتنيا�ٔ 
ویمت ح�� �كون ٔ�مام �دث یرتك ٔ��را ٕاجيابیا �ىل : )�ا� ٕاجيابیة(التعجیب - �ٔ 

نفس�یة املتلقي؛ ٔ�ن املتعجب م�ه مس�تحسن یثري �ندهاش وإالجعاب 
لروعته وخرو�ه عن امل�ٔلوف ا�ي ال یثري فضو�، كتحول البطل ٕاىل 

: )�ا� سلبیة:(الغریب - ب. سو�رمان ٕالنقاذ شاح�ة �اكد �سقط يف ا�هنر
�كون ٔ�مام �دث یرتك ٔ��را سلبیا �ىل نفس�یة املتلقي؛ ویمت التغریب ح�� 

ٔ�ن احلدث مس�هتجن ٕاما لغرابته وٕاما لشذوذه وٕاما ملا ی��ه من هلع وخوف 
حتول الشخصیة العدائیة ٕاىل ش�یطان ٔ�مرد ٔ�و : ورعب ٕاىل در�ة القلق م�ل

: �زف�نت تودوروف، مد�ل ٕاىل أ�دب الع�ائيب �ر: ینظر. قرد ممسوخ
دار، رشق�ات �ل�رش والتوزیع،  1مراجعة دمحم �رادة، ط الصدیق بو�الم،

  . 60 50 ، ص1994القاهرة، 
دمحم �ن حمرز ر�ن ا��ن الوهراين م�امات الوهراين ومقاماته ورسائ�،  -  7
ٕا�راهمي شعالن ودمحم نغش مراجعة عبد العز�ز أ�هواين، دار الك�اب : حت

  .87-86، ص 1968العريب �لطبا�ة وال�رش القاهرة 
  .، ص ن)رسائل الوهراين(م، ن،  -  8
  .87-86م، ن، ص  -  9

 -  ّمن عنارص الع�ائيب املهمة م�دٔ� الرتدد، ذ� ٔ�ن الع�ائيب ال یدوم، ٕاال
زمن �ردد، فعندما یت�ذ القارئ هذا احلل ٔ�و ا�ٓخر، خيرج من الع�ائيب، 
ف�ٔي قرار یت�ذه املتلقي س�یذهب �لنص ٕاىل ٔ��د اجل�سني ا�اور�ن 

يف ، واحلق�قة ٔ�ن الرتدد واحلرية حيرضان بقوة )العجیب(ٔ�و ) الغریب(
نصوص الاكتب، و�ك�سب الرتدد يف نصوصه خصائص �دیدة، مغا�رة 

�زف�نت تودوروف، : ینظر. خلصائص تودوروف؛ فهو هنا یتعلق بنوع النص
  .  57مد�ل ٕاىل أ�دب الع�ائيب، ص 

  .21م، ن، ص  -  10
لؤي �يل �لیل، جعائ��ة النرث احلاكيئ، ٔ�دب املعراج واملناقب، : ینظر-11

  203، ص 2007ق، التكو�ن �ل�رش، دمش
�لیات النقد (شا�ر عبد امحلید، الرتاث والتغیري �ج�عي -12 الفاكهة و�

  .36 ، صwww Kotobarabia.com ، تقار�ر حبث،)�ج�عي
حسني �الم، الع�ائيب يف أ�دب العريب، من م�ظور شعریة الّرسد،  - 13
  .207ص  2010، م�شورات �خ�الف، اجلزا�ر، 1ط
  .208- 207م، ن، ص  -  14

، دار الرشوق، القاهرة، 1یوسف زیدان، م�اهات الومه، ط: ینظر15 - 
  .13، ص 2013

                                                                           

 -  هو : التحول". التحول وال�ش�یؤ" :وسائط تتحقق �ربها ويه�لغرابة
حتویل  هو التغري و�دم �س�تقرار وال س�� يف خرق الطبیعة وال�ش�یؤ

دمحم : ینظر: ینظر. العالقات إال�سانیة اللكیة ٕاىل صفة لكیة لٔ�ش�یاء اجلامدة
، رند 1ط" دراسة يف الت�ٔویل الّرسدي"و�ن �امس، املفارقة يف القصص 

  .81، ص �2010لطبا�ة وال�رش، دمشق، 
  .75رسائل الوهراين، ص   -  16
يف ٔ�خ�ار دمحم مش�بال، البال�ة والرسد، �دل التصو�ر واحل�اج  -17

اجلاحظ، م�شورات لكیة ا�ٓداب والعلوم ��سانیة �امعة عبد امل� 
  .92، ص 2010السعدي، تطوان املغرب، 

ٔ�محد درو�ش، مك�بة : جون �و�ن، النظریة الشعریة، �ر: ینظر - 18 
  .36-35، ص 2000غریب، القاهرة 

 - ائل رس: ینظر. نوع من أ��ذیة ويه لكمة یو�نیة: زربول ٔ�و الزربول
  .153الووهراين، الهامش، ص 

 - م، ن، : زي من مال�س الر�اة ویطلق �ىل ا�لوا� ینظر: مشسك
  .الهامش، ن، ص ن

  - امس لشخصیة خراف�ة، ویقصد به السخریة من : ٔ�بو خطرش
  .154م، ن، الهامش، ن ص : ینظر. القايض الفاضل

 - ا�اهیة والش�یخ العجوز الفانیة : ا�ردب�س: بين ا�ردب�س
. مر�ب من درد ٔ�ي ٔ�مل ومن ب�س ٔ�ي ردى، وهو من أ�لفاظ الفارس�یة

  .م، ن، الهامش، ن، ص ن: ینظر
ص ، )مقطع من رسا� كتهبا ٕاىل الوز�ر تقي ا��ن(رسائل الوهراين  -  19

151-152  
، من م�ظور شعریة الّرسد، حسني �الم، الع�ائيب يف أ�دب العريب -  20

  .208م�حث اجلسد الع�ائيب، ص 

 - ،هناك اتفاق �ىل املعىن القامويس �للكمة، ففي قاموس املورد 
grotesque فن زخريف �متزي ب�ٔشاكل �رشیة وح�وانیة غریبة  :الغروت�سك

ٔ�و خ�الیة م�ناجسة �ادة مع رسوم ٔ�وراق نباتیة، ويشء غریب �ىل حنو �شع 
ٔ�و مض�ك  خ�ايل غریب م�نافر �ىل حنو �شع م�سم �ٕال�ا� ٔ�و ال�شا�ة، 

مغارة،  grotto مغا�ر للك ما هو طبیعي ٔ�و م�وقع ٔ�و منوذ�   و�اء مبعىن
ٕاذا ما ٔ��ذ� مفهوم الغروت�سك من معناه . عي ٔ�و صنعي�ار، �هف طبی

وجند ٔ�ن . ا�ال �ىل الكهف واملغارة، فهو ذو دال� �ىل الشلك والهیئة
الیو�ن اتبعوا الرتاج�د� الثالثیة مبرسح�ة ساتريیة،  ويه موضوع ش�به 
روما�يس یعمتد �ىل اجلروت�سك�ة وی��اول ا��لهة وأ�بطال و�ك�اد �ش�به 

ح�ة ا�هترجيیة، من هذه إالشارة  �س�تدل �ىل ٔ�ن الغروت�سك اس�ت�دم املرس 
دال� �ىل ا�هتمك والّسخریة، وقد �اءت هذه املرسح�ة هبذا إالطار بعد 

و�لرجوع  .الثالثیة الرتاج�دیة ٕالزا� اخلوف ويه �سخر من ا��لهة وأ�بطال
ناك ٔ�شاكال ومتاثیل ٕاىل الفرتة الزم�یة املمتدة يف احلضارات ا�تلفة، جند ٔ�ن ه 

تبني عن �ا� اندهاش واس�تغراب و�ا� جعائ��ة، مفن ذ� متثال �ني غزال 
 6000"ذي الرٔ�سني يف ا�ٔردن وا�ي یعود ٕاىل حق�ة �رخيیة ٔ�كرث من 

، وكذ� جند صورة مشاهبة قد تمن عن �ا� من ال�شلك بني العقل "م.ق
وا�ي �شري ٕاىل بعض من والقوة، وت� يه إالشارة ٕاىل متثال ٔ�يب الهول 

، و�لیه، فٕاننا �س�تدل �ىل ٔ�ن �ایة ال�شلك "م.ق26"حمك مرص يف القرن
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  .154دمحم أ�مني سعیدي، م، س، ص  -  35

  - و�ا ٔ�دبیا یعمتد �ىل ٔ��الم الیقظة  و�ريها من �ش�یاء تعد الفانتاز� ن
اخلارقة �لطبیعة �عنرص ٔ�سايس حلبكة القصة، تدور ٔ��داث الك�ري من 

ٕاىل ٔ�ّن " غسان غنمي"ٔ�عامل هذا النوع من فضاءات ومهیة، و�شري الناقد 
تعين اخلیايل الومهي غریب الشلك �ري ) لونك مان (الفانتاز� حبسب معجم 

                                                                           
�ملنطق وما جيمع لك هذه التعریفات ال ینظمها العقل وهذا ما �راه احملكوم 

يف النصوص الع�ائ��ة، ويه ٔ�ي يشء غریب يف املظهر واملعىن وبعید عن 
معلیة �شك�ل ختیالت، ال مت� وجودا "�شري مصطلح الف�تاز� ٕاىلالواقع  
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جورج : فلسفة موت إال�سان �ر: �ارودي رو�، الب��ویة: ینظر - 41

  .112طلیعة، بريوت، دت، ص طراب�يش، دار ال 
  201لؤي �يل �لیمل، س، ص  -  42
، دار 1وائل �راكت، ط: مفهومات يف ب��ة النص، �رجورج مو�ن،  - 43

  .84، ص 1996املعهد �لطبا�ة، دمشق، 



 بوغاري فاطمة. د                                                                                           القيمة الّتعبريية لالئتالف الصوتي يف القرآن الكريم

145                                                          ة تدرا        04ا   د 04ا01 ا/ ول  /دن ام2019 

 ا ة اا دوا ت اراا .اا  

 

 اجلزا�ر ت�سمس�يلت اجلامعي خمرب ا�راسات النقدیة واألدبية املعارصة املركز عن تصدر حمّمكة س�نویة نصف دوریة دولية  دراسات معارصة؛  جم�
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2019 ديسمرب 02: تاريخ النشر                            2019 ديسمرب 01 :تاريخ القبول                          2019 أكتوبر 12 :رسالتاريخ اإل

  
  ئتالف الّصويت يف القر�ٓن الكرميالقمية التّعبريیة لال

The expressive value of the voice coalition  
in the Holy Quran 

 

  بو�اري فاطمة. د                                                                                                        
  املركز اجلامعي ت�سمس�یلت                                                                                                    

  اجلزا�ر                                                                                                             
Bougharifatima07@gmail.com 

    
   :امللخص
معلوم ٔ�ّن ا�لغة ٔ�صوات الغایة مهنا إال�نة عن املقاصد هبدف التواصل، وكام متت� ا�لغة مكلكة �رشیّة خصائص �امة متزيها عن �يق       

و لعّل . رميا�لغات املنطوقة و�ري املنطوقة، تنفرد العربیة مبزيات جتعلها ٔ��رى ا�لغات كام و�یفا، أ�مر ا�ي ٔ�ّهلها ٔ�ّن �كون لسان القر�ٓن الك
مدى مطابقة العربیة �لقول : املُناس�بة بني الصوت وا�ال� من ٔ�مه هذه اخلصائص؛ و نظرا ملا تطر�ه هذه اخلاصیة من ٕاشاكلیات �متثل يف

�لحرف  �ملناس�بة بني احلروف و املعاين؟ ا�رت�ها موضو�ا لهذه الورقة البحثیة، اليت هندف من �اللها ٕاىل حتدید مفهوم القمية التعبريیة
  .يف العربیة، وٕا�راز اجلدل القامئ حول املوضوع يف ا�راسات الرتاثیة واحلداثیة، والكشف عن جتلیاهتا يف اخلطاب القر�ٓين

  . القمية التعبريیة، ا�لغة العربیة، الصوت ا�لغوي، ا�ال�، املناس�بة: اللكامت املف�اح�ة
Abstract : 
     Language is a set of voices, the purpose of which is to communicate. It is a talent that is 
characteristic of human beings, and it is different from other non-spoken languages,The 
Arabic language is rich in quantity and quality,And that's what qualified her to be the 
language of the Holy Quran. 
      One of the advantages of Arabic is that it has a relationship between sound and 
semantics,And that's our point here,Where we aim to show the expressive value of the 
character in Arabic,We also seek to highlight the controversy on the subject in ancient and 
modern studies, and to reveal its presence in the Qur'anic discourse. 
Keywords: Expressive value, Arabic, The Phonome, The significance,Harmony. 
  

 

  مقدمة
القداىم ٕاّن مس�ٔ� القمية التّعبريیة لٔ�صوات تناولها �لامؤ� 

واحملدثني، وهدف�ا من هذا البحث بیان مفهوم القمية التعبريیة 
�لحرف يف العربیة، ؤ�راء العلامء فهيا، وٕا�راز هذه املس�ٔ� من �الل 
ائتالف أ�صوات مع معا�هيا يف القر�ٓن الكرمي؛ وفق اخلطوات 

  :ا�ٓتیة
البحث يف ماهیة الصوت ا�لغوي من ح�ث حتدید  :ٔ�وال 

  .وبیان خمارج احلروف وصفاهتامفهوم الصوت 

حتدید مفهوم القمية التعبريیة �لصوت من �الل ما �اء  :�نیا
  .عهنا يف كتب القداىم واحملدثني

توضیح القمية التعبريیة �لصوت ا�لغوي يف القر�ٓن  :�لثا
  .الكرمي

 : ماهیة الّصوت ا�لّغوي - 01
 :الّصوت لغة  - 1- 1

 ٔ�صل والواووالتّاء الّصاد« ) : ه395 ت( فارس ا�ن: یقول
 الّسامع، ٔ�ذن يف وقر ما للكّ  ��س وهو الّصوت، وهو حصیح،
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 الّصوت، شدید اكن ٕاذا ّص�ت ور�ل زید، صوت هذا: یقال
 اجلرس،: الّصوت« : العرب لسان يف و�اء  1» صاح ٕاذا وصائت

 یصات و یصوت، صات وقد ٔ�صوات، وامجلع... مذ�ر، معروف،
 ویصّوت صّوت: ویقال �دى، لكه: به وصّوت ٔ�صات و صوً�،

 د�اه، قد ٕ��سان صوت ٕاذا وذ� ٌمصّوت، ٔ�صات و تصویتا،
: الّصوت: الّسكني ا�ن. صاحئ معناه، صوً�، یصوت: صات: ویقال

 املعجمي املعىن �الل من2».الّصاحئ: الّصائت صو�ٕال�سانو�ريهو
 م�ه صیغ وٕاذا مسعي، م��ٔ�ر حيققه ما �ىل ب�ٔص� یدلّ  فٕانّه �لفظ،

 اهلمز، مست قد �ىل معًقا أ��ر هذا زاد ،)صائت( الفا�ل امس
  .صاًحئا ف�صبح

 :الّصوت اصطالً�ا - 2- 1
مل خيرج �لامء ا�لّغة يف تعریفهم �لّصوت عن معناه املعجمي، 
من ح�ث هو أ��ر الّسمعي، و�شرتط يف �ونه صوً� ٔ�ن یصدر 

يف ) ه392ت( ولقد س�بق ا�ن جّين ، 3طواعیة عن ٔ�عضاء النّطق
�لامء ا�لّغة احملدثني يف تعریف " رس صنا�ة إالعراب" كتابه

ا�مل ٔ�ّن الّصوت عرض «: الّصوت ا�لّغوي و�یف�ة �دوثه، یقول
خيرج من النّفس مس�تطیًال م�صًال حّىت یعرض � يف احللق والفم 

تث��ه عن ام�داده واس�تطالته، ف�سمى املقطع ٔ�ی� *والّشف�ني مقاطع
راس احلروف حبسب اخ�الف عرض � حرفا، وختتلف ٔ�ج

مقاطعها، وٕاذا تفطنت �� و�دته �ىل ما ذ�رته �؛ ٔ�ال �رى  
ٔ�نك ت��دئ الصوت من ٔ�قىص �لقك، مث تبلغ به ٔ�ي املقاطع 
ش�ت، ف��د � جرسا ما، فٕان انتقلت عنه راجعا م�ه، ٔ�و 
م��اوزا �، مث قطعت، ٔ�حسست عند ذ� صدى �ري الصدى 

نك ٕاذا قطعت هبا مسعت هنا صدى أ�ول وذ� حنو الاكف، فإ 
ما، فٕان رجعت ٕاىل القاف مسعت �ريه، وٕان جزت ٕاىل اجلمي 

  .4».مسعت �ري ذینك أ�ولني
فٕاذا س�ٔل سائل هل هناك فرق بني احلرف والّصوت ؟ 

واحلرف هیئة « :ننقل ٕالیه تعریف ا�ن س��ا �لحرف، ح�ث یقول
احلّدة والثّقل �لّصوت �ارضة � �متّزي هبا عن صوت �ٓخر م�� يف 

مفصطلح الّصوت يف اّ�راسات الّرتاثیة العربیة 5». متّزيا يف املسموع
، وكذ� عند بعض احملدثني، فّلك حرف صوت، "احلرف"یقابل 

ول�س ّلك صوت حرف، فميكن ٔ�ن �سمع �لحرف ٔ�كرث من صوت 
�ىل حسب مرت��ه يف املقاطع املكونة �للكمة، ٔ�ي حسب سوابقه 

ات املؤلفة �للكم، وقد ٔ�طلق �لامؤ� القداىم ولواحقه من أ�صو 
�ىل ٔ�صوات احلرف الوا�د امس أ�جراس، ویعترب اخللیل �ن ٔ�محد 

ٔ�ّول من مسى صوت احلرف ا�ي یصدر ) ه170ت(الفراهیدي 
  .م�ه جرًسا

أ��ر الّسمعي «: والّصوت ا�لّغوي يف تعریف احملدثني هو
اجلهاز الّصويت احلاصل من اح�اكك الهواء بنقطة ما من نقاط 

عندما حيدث يف هذه النّقطة ا�سداد اكمل ٔ�و �قص مينع الهواء 
اخلارج من اجلوف من حریة املرور، وحيدث ��سداد التّام عند 
النّطق ببعض أ�صوات، م�ل الباء والتّاء، والاكف، والقاف، 
فسّماها ا�لّغویون ٔ�صواً� شدیدة، ٔ�و انف�اریة، ٔ�و وقف�ة، وحيدث 

ٕاّن  6»جزيئ عند النّطق ببعضها ا�ٓخر بني الّشدة والّر�اوةا�سداد 
أ�ّول عضوي، : �دوث الّصوت ا�لّغوي م�وقف �ىل �املني

والثّاين تنفيس، ٔ�ّما أ�ّول فهو �از النّطق إال�ساين، ویتضمن 
الّرئتني، القصبة الهوائیة، واحلبال : خمارج احلروف، ویتكون من

نجرة، وجتویف الفم واخلیاش�مي، الّصوتیة، وجتویف احللق ٔ�و احل 
  7.وا�لّهاة، وا�لّسان، والّشف�ني، و�متّزي هذا اجلهاز �ملرونة

  :القمية التّعبريیة حلروف العربیة  - 02
ٕاّن احلدیث عن القمية التعبريیة لٔ�صوات هو طرح 
ٕالشاكلیة وجود �القة بني الصوت وا�ال�؛ ٕاشاكلیة لطاملا اكنت 

ح�ني القداىم  وا�لغویني احملدثني، �عتباره حمل تد�ر واه�م البا
�ىل " موضو�ا �لبحث يف طبیعة العالقة بني ا�ال واملدلول، 

ٔ�ما املدلول  8"اعتبار الصوت د�؛ ٔ�نه ميثل مكو� شلكیا يف ا�لغة
  9."فهو الفكرة اليت �س�تدعهيا ا�لفظ

ومبراجعة ما �اء يف ا�راسات ا�لغویة العربیة و�ريها من  
ت املتلكمني وكتب التفسري حول هذه املس�ٔ�؛ جند�لامء� مقاال

  .انقسموا ٕاىل فریقني؛ فریق یؤیدها، و�ٓخر ینفهيا
  :ٕاثبات القمية التعبريیة �لصوت يف العربیة- 01- 02

من خصائص ا�لّغة العربیة ، وجود م�اس�بة بني أ�صوات 
دثني ومعا�هيا، هذه املناس�بة ٔ�قّرها �لامء العربیة القداىم ق�ل احمل

لوا يف القول فهيا، فاكن اخللیل �ن ٔ�محد الفراهیدي ) ه170(وفص�
ٔ�ّول من ٔ�شار ٕاىل اتفاق املعىن �ىل جرس احلروف ا�تارة، ح�ث 

ا فقالوا« :قال : ٔ�ّهنم تومهوا يف صوت اجلندب اس�تطا� ومد�
وذهب ٕاىل ٔ�بعد من )ه180(وقد تبعه تلمیذه س��ویه 10»رصرص

ومن املصادر اليت �اءت «: مة ودال�هتاذ� �ني  ربط  بني اللك
الزنوان، والنقزان؛ وٕامنا : �ىل م�ال وا�ٍد �ني تقاربت املعاين قو�

وم�� العسالن . هذه أ�ش�یاء يف زعز�ة البدن واهزتازه يف ارتفاع
الطوفان، : وذ�. وقد �اءوا�لفعالن يف ٔ�ش�یاء تقاربت.. والر�اكن

اكن تقلبًا وترصفًا �لغلیان  ش�هبوا هذا ح�ث. وا�وران، واجلوالن
  11» .والغثیان، ٔ�ن الغلیان ٔ�یضًا تقلب ما يف القدر وترصفه

ٕاّن احلدیث عن مس�ٔ� املناس�بة بني الصوت وا�ال�  
مفردا ٔ�و مر�با يف ب��ة اللكمة، ٕانّام هو �دیث عن املعاين إالحيائیة 

مفا الحظه . اليت یلقهيا جرس اللكمة عند وقو�ه �ىل السمع
لامؤ� من م�اس�بة حروف العربیة ملعا�هيا، وما حملوه يف احلرف �«

العريب من القمية التعبريیة املوح�ة؛ ٕاذ مل یعهنم من ّلكِ حرٍف ٔ�نه 
صوت، وٕانّام عنامه من صوت هذا احلرف ٔ�نه معرب عن غرض، 
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ؤ�ن اللكمة العربیة مر�بة من هذه املادة الصوتیة اليت ميكن �ّل 
من أ�حرف ا�واّل املعربة، ّلك حرف مهنا ٔ�جزاهئا ٕاىل مجمو�ة 

�س�تقّل ب��ان معًىن �اّصٍ ما دام �س�تقل ٕ��داث صوت 
  .12»...معني

ٕاذن؛ یُعمتد يف حتصیل معاين ٔ�صوات ا�لّغة �ىل جرسها 
مبصطلح اخللیل ٔ�و �ىل صداها وٕایقاعها، ومصدر ذ� لكّه صفة 

ة ا�ن جّين احلرف، ولفهم هذه املس�ٔ� جيب الّرجوع ٔ�وال ٕاىل دراس
 اخلصائص؛الواف�ة، وأ�م�� اليت ساقهايف �بني من كتابه ) ه392(

ٕامساس "، و�ب " تصاقب أ�لفاظ لتصاقب املعاين :"وهام
  .".  أ�لفاظ ٔ�ش�باه املعاين

ٔ�ّما مقاب� أ�لفاظ مبا �شالك ٔ�صواهتا من « :یقول ا�ن جّين 
. م�ٔموموهنج م�لئب عند �ارف�ه ، ف�اب عظمي واسع، أ��داث

وذ� ٔ�هنم كثًريا ما جيعلون ٔ�صوات احلروف �ىل مست أ��داث 
وذ� ٔ�كرث مما نقدره، ، ف�عدلوهنا هبا وحيتذوهنا �لهيا، املعرب� هبا عهنا

فاخلضم �ٔلك ، خضم وقضم: من ذ� قوهلم.ؤ�ضعاف ما �س�شعره
، الرطب اكلبطیخ والق�اء وما اكن حنوهام من امل�ٔ�ول الرطب

و . قضمت ا�ابة شعريها وحنو ذ�: الیا�س حنووالقضم �لصلب 
قد یدرك الر�اء �لشدة : ٔ�ي، يف اخلرب قد یدرك اخلضم �لقضم

خيضمون ونقضم واملو�د : و�لیه قول ٔ�يب ا�رداء. وا�لني �لشظف
والقاف لصال�هتا �لیا�س ، فاخ�اروا اخلاء لر�اوهتا �لرطب. هللا

  13.»ث�ذًوا ملسموع أ�صوات �ىل حمسوس أ��دا
ٕاّن �خ�الف بني الفعلني يف فاء الفعل شلك فارقا داللیا 
ب�هنام، یتعلق بطبیعة امل�ٔ�ول ، ٕاذا اكن ��سا �س�به صوت القاف 

وهكذا تتضح القمية "لشدته، وٕاذا اكن رخوا �س��ه اخلاء لر�اوهتا، 
التّعبريیة �لّصوت املس�تو�اة من خصائص الّصوت نفسه، فالقاف 

يف ا�رج فأ�ّول لهوي، والثّاين طبقي ، و�هام واخلاء یقرت�ن 
�موس �ري ٔ�ّن القاف شدیدة واخلاء رخو، والّشدة والّر�اوة هام 
ا�لّتان �دد� املعىن، و�ىل هذا فٕاّن الّصوت الّشدید �س�ت�دم يف 

  . 14»...التّعبري عن ٔ�مور شدیدة والّرخو عن ٔ�مور لینة
ا الباب تؤكد هذه ٕاّن أ�م�� اليت ساقها ا�ن جين يف هذ

- النّظریة، سواء اكن �خ�الف يف الّصوت أ�ّول من اللكمة
والوس�ی�  - اكلقسم والقصم- ٔ�و يف وسط اللكمة –اكلّسد والّصد 

فا�ن جين . 15ٔ�و يف �ٓخر اللكمة اكلفرن والفرد والفرط -والوصی�
وذ� « :مشالكة �لمعىن یقول  -ٔ�یضا–�رى ٔ�ن يف رتبة الّصوت 

ون ٕاىل اخ�یار احلروف و�ش��ه ٔ�صواهتا �ٔ��داث ٔ�هنم قد یضیف
وت�ٔ�ري ما ، وتقدمي ما یضايه ٔ�ول احلدث، املعرب� عهنا هبا �رت�هبا

سوقًا �لحروف �ىل ، یضايه �ٓخره، وتوس�یطام یضايه ٔ�وسطه
وميثّل �� بدال�  .16»مست املعىن املقصود والغرض املطلوب

به بصوهتا خفقة فالباء لغلظها �ش� « :ٔ�صوات مادة حبث، ف�قول

الكف �ىل أ�رض، واحلاء لص�لها �ش�به خمالب أ�سد و�را�ن 
وحنوهام ٕاذا �ارت يف أ�رض والثاء �لنفث، والبث ، ا�ئب
، ف�ّٔي ش�هبة تبقى بعده، و هذا ٔ�مر �راه حمسوًسا حمصًال . �لرتاب

  . 17».ٔ�م ٔ�ّي شك یعرض �ىل م��
ة ٕاىل �ونه ٕاّن ما �اء به ا�ن حّين يف هذا املثال، �ٕالضاف

دلیال �ىل وجود قمية ّداللیة �لّصوت، فٕانّه جيعلنا نؤمن بفكرة 
اج�ع معاين ٔ�صوات اللكمة الثّالثیة وائتالفها �لتّعبري عن معىن 
اللكمة، وهو ما یؤكّده �لامء ا�لّغة احملدثون مبا تضمنته مؤلفاهتم من 

لكمة ٕاّن �لحرف الوا�د يف �ر�یب ال«: ؛ یقول محمّد م�ارك18شواهد
قمية تعبريیة، ؤ�ّن اللكمة الثّالثیة تعّرب عن معىن هو ملتقى معاين 

) غ،ر، ف(حروفها الثّالثة ومتاز�ا وتدا�لها، ٔ�ّن تقول م�ًال ٔ�ّن 
حيصل معناها يف تاليق معاين حروفها الثّالثة فالغني تدل �ىل 
غیبة اجلسم يف املاء، والّراء تدّل �ىل التّكرار و�س�مترار يف 

طه، والقاف تدّل �ىل اصطدام اجلسم يف قعر املاء، واملعىن سقو 
إالجاميل احلاصل من اج�ع املعاين اجلزئیة �لحروف وهو مفهوم 

فهل ميكن ٔ�ن �كون هذه قا�دة مطردة يف ٔ�لفاظ  19»)غرق(ماّدة 
  العربیة ؟

ٕامساس أ�لفاظ ٔ�ش�باه "لقد توّسع ا�ن جّين يف �ب 
�ت القمية التّعبريیة �لّصوت ال�س�یط يف هذه املس�ٔ�،  ؤ�ث " املعاين

فقد مال �لامؤ� ٕاىل "وهو حرف وا�د، و�لثّنايئ و�لمر�ب؛
�ق�ناع بوجود التّناسب والتّولید، وصوريت اّ�اتیة 

  .وال �سع املقام ��ر ذ� لكّه  20."و�ك�ساب
وٕان �ازلنا يف هذه املسا�ة البحثیة ٔ�ن نعرض بعض ٔ�راء 

عباد �ن هذه املس�ٔ�، فٕاننا نقف عند رٔ�ي  املتلكمني واملفرس�ن يف
وقد ذ�ره صاحب املزهر يف �لوم ا�لغة؛ )ه275(سلامن الصميري

نقَل ٔ�هُل ��صول الِفْقه عن عباد �ن سل�ن الصميري من : "یقول
ذهَب ٕاىل ٔ�ن� بني ا�لفظِ ومدلوِ� م�اس�بة طبیعیة �ام� املعزت� ٔ�نه 

وٕاال لاكَن ختصیُص �ِمس املُعّنيِ : �ىل ٔ�ن یضَع قال �لواضع
ح ى املُعني� �رج��ا من �ري ُمَرّجِ واكن بعُض َمْن �َرى ر��یَه .�ملسم�

ى : یقول ِئل ما ُمَسم� ) اذ�اغ(ٕانه یعرُف م�اس�بَة أ�لفاِظ ملعا�هيا فَس�ُ
ٔ��ُد ف�ه یُ�ْسًا شدیدا ؤ�راه : وهو �لفارس�یة احلجر فقال

وٕان اكن هذا الرٔ�ي و�ريه مما ید�ل يف مس�ٔ� �ش�ٔة ا�لغة 21."احلجر
لقي مایف�ده، �وجود ٔ�لفاظ دا� بلفظها �ىل ضدها؛ اكلقرء 

وتعدد ا�لغات؛  لكن یبقى الصوت املؤید لفكرة املناس�بة ...واجلون
  .أ��ىل صیتا من �ريه

) ه427(ولعّل رسا� ٔ�س�باب �دوث احلروف ال�ن س��ا 
ذه املس�ٔ�، من �الل حتدیده لٔ�صوات �ري مدونة �لمیة يف ه

احملا�یة �لطبیعة، ٔ�و بتعبريه احلروف اليت �سمع من حراكت �ري 
عند �ك ّلك جسم لّني حاك اكلقِرش  "؛  اكحلاء اليت �سمع 22نطق�ة
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و الاكف عند وقوع لك جسم صلب �بري �ىل ...جبسم صلب
و الطاء عن تصف�ق الید�ن حبیث ال ... �س�یط �ٓخر صلب م��

� ذ�ر ا�ن س��ا يف كتابه وا�دا وعرش�ن حرفا .." نطبق الراح�انت 
من احلروف اله�ائیة حما�یة �لطبیعة؛ وهذا الیعين �لرضورة ٔ�ن 
یدل ا�لفظ املكون من ٔ��د هذه احلروف �ىل نفس ا�ال�، لكن 

فانْظر ٕاىل بدیع م�اس�بِة " قد مينحها من صف�ه اك�لني ٔ�و القوة؛ 
ف فَاَوتَت العرُب يف هذه أ�لفاظ املُْقَرتنة أ�لفاظ ملعا�هيا و�ی

املتقاربة يف املعاين جفعلت احلرَف أ�ْضعف فهيا وأ�لْینوأ�ْخَفى 
وأ�ْسهل وأ�ْمهس ِلَما هو ٔ�ْدىن ؤ�قل ؤ�خف معال ٔ�و صو� 
وجعلت احلرَف أ�ْقوى وأ�شد وأ�ظهر وأ��ر ِلَما هو ٔ�قوى 

املط فٕان� فْعَل املط ٔ�قوى ٔ�نه معال ؤ�عظم ِحّسًا ومن ذ� املد و 
  23.مد� وز�دُة َ�ْذب ف�اَسب الطاء اليت يه ���ْىل من ا�ال

يف �دیثه )  ه751(ويف هذا املعىن جند ا�ن القمي اجلوزیة 
عن ٔ�رسار ٔ�حاكم املضمرات یقّدم تعلیال صوتیا لضمري املتلكم 

تغىن عن ا�مل ٔ�ن املتلكم ملا اس� :"  يف م�اس��ه ملعناه؛ یقول" ٔ��"
امس الظاهر يف �ال إالخ�ار �ال� املشاهدة �لیه جعل ماكنه لفظا 
یومئ به ٕالیه وذ� ا�لفظ مؤلف من مهزة ونون؛ ٔ�ّما اهلمزة فٔ�ن 
خمر�ا من الصدر وهو ٔ�قرب مواضع الصوت ٕاىل املتلكم ٕاذ املتلكم 

ا َولََقْد َ�لَْق�َ {: يف احلق�قة حم� وراء ح�ل الورید قال هللا تعاىل
لَْیِه ِمْن َحْ�ِل 

�
ُن ��ْقَرُب ا �َْساَن َونَْعَملُ َما تَُوْسِوُس ِبِه نَْفُسُه َوَحنْ

�
اال

یِْه َرِق�ٌب َعِتیدٌ {: ٔ�ال �راه یقول} الَْوِریدِ  الّ َ�َ
�
} َما یَلِْفظُ ِمْن قَْوٍل ا

یعين ما یلفظ املتلكم فدل �ىل ٔ�ن املتلكم ٔ�قرب يشء ٕاىل ح�ل 
م �ىل احلق�قة حم� هناك ؤ�ردت من الورید فٕاذا اكن املتلك

احلروف ما �كون عبارة عنه ف�ٔوالها بذ� ما اكن خمر�ه من 
�ته ؤ�قرب املواضع ٕاىل حم� ول�س ٕاال اهلمزة ٔ�و الهاء واهلمزة 
ٔ�حق �ملتلكم لقوهتا �جلهر والشدة وضعف الهاء �خلفاء فاكن ما 

ي ال�م صفة هو ٔ��ر ٔ�قوى ؤ�وىل �لتعبري عن امس املتلكم ا�
� وهو ٔ�حق �التصاف به ؤ�ما اتصالها �لهاء مع النون فلام اكنت 
اهلمزة �نفرادها ال �كون اسام م�فصال اكن ٔ�وىل ما وصلت به 

  24."النون ٔ�و حبرف املد وا�لني ٕاذ يه ٔ��ات الزوائد
من �الل هذا التعلیل نلمس النظرة الثاق�ة ال�ن القمي يف 

ٕاذ جتاوز فكرة العالقة بني الصوت و صف�ه، هذه املس�ٔ� الصوتیة، 
�ون هذه ا�ٓ�رية مصدر القمية التعبريیة �لحرف، ٕاىل الربط بني 
خمرج احلرف وداللته، وٕاذا �از لنا ٔ�ن �س�تطرد يف هذا الرٔ�ي، 
فٕان اقرتان اهلمزة مع النون ��ال� �ىل مضري املتلكم  ف�ه فائدة 

ؤ�ّما :" من تفسري �ني قال لطیفة �ٕالضافة ٕاىل ما�اء به ا�ن القمي
اتصالها �لهاء مع النون فلام اكنت اهلمزة �نفرادها ال �كون اسام 
م�فصال اكن ٔ�وىل ما وصلت به النون ٔ�و حبرف املد وا�لني ٕاذ يه 
ٔ��ات الزوائد ومل ميكن حروف املد مع اهلمزة �هاهبا عند التقاء 

لبق�ت اهلمزة يف ٔ�� الر�ل فلو �ذف احلرف الثاين : الساكنني حنو
ٔ�كرث ال�م م�فردة مع الم التعریف ف�لت�س �ٔ�لف اليت يه ٔ�خت 
الالم ف�ختل ٔ�كرث ال�م فاكن ٔ�وىل ما قرن به النون لقرهبا من 
حرف املد وا�لني مث ث��وا النون خلفاهئا �ٔ�لف يف �ال السكت ٔ�و 

 �ال هباء يف لغة من قال ٔ�نه مث ملا اكن ا�اطب مشاراك �لمتلكم يف
معىن ال�م ٕاذ ال�م م�دٔ�ه من املتلكم وم�هتاه عند ا�اطب 
ولوال ا�اطب ما اكن �م املتلكم لفظا مسمو�ا وال اح�اج ٕاىل 
التعبري عنه فلام اشرتاك يف املقصود �ل�م وفائدته اشرتاك يف ا�لفظ 

  25.ا�ال �ىل �مس الظاهر وهو أ�لف والنون
یة يف صفة حرف النون وخمر�ه، �مكن هذه ا�لف�ة ا�الل 

من ح�ث ٕانّه صوت لثوي یدل �ىل إال�نة والظهور  ٔ�ی� اكن حم� 
فهو  ٔ�قرب ٕاىل اهلمز من ح�ث ا�رج، وبذ� جيمتع . 26يف اللكمة

احلرفان من خمر�ني م�قاربني ��ا� �ىل ا�ات، ويف نفس الوقت 
س  یطرق معه تفسح النون ا�ال ٕالظهار أ�� والتعبري عهنا بنَفَ 

�بت یو� �س�تقرار املعىن �ىل ا�ات  -النغم-ا�لسان ا�لثة بقرار
  .املتلكمة

لقد وقف ا�ن القمي عند هذه املس�ٔ� كثريا يف مؤلفاته،  
وتوسع فهيا حبسب سعة هذه ا�لغة وما حتم� من ٔ�رسار يف 
�ش�ت ٔ�لفاظها �ىل اخ�الف ٔ�غراض اس�تعاملها، ؤ�هنا ا�ر 

ل لفظها مست معناها مفردا ومر�با، صو� وب��ة، الاكمن، حيم
و�ر�یبا بدیعا یدل �لیه اصطفاء هللا لها لسا� يف كتابه، یقول فهيا 

ا�لفظ قالب املعىن ولباسه حيتذي �ذوه واملناس�بة :" ا�ن القمي
احلق�ق�ة معتربة بني ا�لفظ واملعىن طوال وقرصا وخفة وثقال وكرثة 

نا فٕان اكن املعىن مفردا ٔ�فردوا لفظه وق� وحركة وسكو� وشدة ولی 
وٕان اكن مر�با ر�بوا ا�لفظ وٕان اكن طویال طولوه اكلقطنطوالعش�نق 
�لطویل فانظر ٕاىل طول هذا ا�لفظ لطول معناه وانظر ٕاىل لفظ 
حبرت وما ف�ه من الضم و�ج�ع ملا اكن مسامه القصري ا�متع اخللق 

ة وحنوها جتد يف ٔ�لفاظها وكذ� لفظة احلدید واحلجر والشدة والقو 
ما یناسب مسمیاهتا وكذ� لفظا احلركة والسكون م�اس�هتام 
ملسمیاهتام معلوم �حلس وكذ� لفظ ا�وران والزنوان والغلیان 
و�به يف لفظها من تتابع احلركة ما یدل �ىل تتابع حركة مسامها 
وكذ� ا��ال واجلراح والرضاب وأ�فاك يف �كرر احلرف 

مهنا ما یدل �ىل �كرر املعىن وكذ� الغضبان والظم�ٓن املضاعف 
واحلريان و�به صیغ �ىل هذا البناء ا�ي ی�سع النطق به وميتلئ 
الفم بلفظه الم�الء �ام� من هذه املعاين فاكن الغضبان هو 
املمتلئ غضبا ا�ي قد ا�سع غضبه حىت مٔ� قلبه وجوار�ه 

  .27فٕانه یطول ویدق �داوكذ� بق�هتا وال ی�سع املقام ل�سط هذا 
من �الل ماس�بق خنلص ٕاىل القول ب�ّٔن فكرة املناس�بة بني 
الصوت وا�ال� مت تناولها يف الرتاث العريب �ىل ٔ�هنا ٔ��د ٔ�رسار 
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ا�لغة، ويه ال تقف عند �د الصوت مفردا؛ بل ٕاّن الصوت یلقي 
بظال� إالحيائیة �ىل ا�لفظ ف�س�ت�ٔ�س النّفس بذ� الظل، 

  . �ري ه�ني �ىل احلسو�س�تقر املعىن
القت مس�ٔ� املناس�بة الطبیعیة بني الصوت وا�ال�        

بنف��ست و 28:ت�ٔییدا من ق�ل فریق من ا�لغو�ن احملدثني ك
ومن العرب جند محمود العقاد، ... �اك�سون و مهبلت و فريث

وعبد هللا العالیيل، وصبحي صاحل ، ودمحم املبارك، ؤ�محد فارس 
بعرض اثنني �وهنام حتد� عن ٔ�صوات العربیة الشد�ق؛ �ك�في 

  .�اصة
" لقد تناول هذه املس�ٔ� عباس محمود العقاد يف كتابه  

، وهو �رى بوجود ص� بني "ٔ�ش�تات جممتعات يف ا�لغة وأ�دب
أ�صوات ودال� اللكامت، من ح�ث القوة والضعف، وكذا حاكیة 
أ�صوات ؤ��ر موقعها يف اللكمة �ىل توج�ه دال�هتا، من ذ� م�ال 

:" ال� احلاء �ىل السعة؛ یقولتعلیقه �ىل رٔ�ي اخلوري يف تعمميه د
فاحلا�یة الصوتیة واحضة يف ا�ال� �ىل السعة �ني یلفظ الفم 

، وما جرى )وال�س��ح، والرتوحي..�رتیاح، والسامح، (�لكامت 
جمراها يف دال� نطقه �ىل الرا�ة يف الضغط والق�د يف خمارج 

ضع ولكن جيوز ٔ�ن �كون البدء هبام مقصودا به عند و ...أ�صوات
اللكامت أ�وىل ٔ�ن ت��عه احلركة اليت تناقض معىن السعة لتدل 
�ىل احلجر والتق�ید؛ فٕاّن اجلمي الساكنة بعد احلاء ٔ�ش�به يشء 
بعالمة إاللغاء اليت توضع �ىل صورة الر�ل املايش �ىل قدم�ه 

وكذ� الباء الساكنة ..ل�س�تفاد مهنا ٔ�ّن امليش ممنوع يف هذا املاكن
فٕاّهنا تنفي السعة بعد إالشارة ٕا�هيا يف " احل�س" بعد احلاء يف امس

فهو �ٕالضافة ٕاىل القول �لقمية ا�اللیة �لصوت یؤكد  29.ٔ�ول اللكمة
 - الصوت- �ىل ٔ��ر مزن� احلرف من اللكمة، و�الق�ه بصفة جماوره

  .يف اس�متداد هذه القمية
) ٔ�وال:" (و خيلص بعد عرض �دة مناذج ٕاىل ن���ة مفادها

ٔ�ّن ) �نیا.(باطا بني بعض احلروف ودال� اللكامتٔ�ّن هناك ارت 
احلروف ال ت�ساوى يف هذه ا�ال�، ولكهنا ختتلف �خ�الف قوهتا 

  .و�روزها يف احلاكیة الصوتیة
ٔ�ّن �س�ت��اء يف ا�ال� قد ی�ٔيت من اخ�الف ) رابعا(

�عتبار والتقد�ر وال یلزم ٔ�ن �كون شذوذا يف الطبیعة 
  30".احلرف�ة

ٕاّن التنوع يف خمارج احلروف �ىل مس�توى �از النطق  
إال�ساين ٔ�عطى �لعربیة هذه املزیة، �اصة و ٔ�ن صفة احلرف 
مرتبطة مبخر�ه، وهو ما تفطن � �لامؤ� القداىم، واعمتدوا �لیه 

" وقد رشح العالیيل عبد هللا ذ� يف كتابه. يف وضع املعامج
؛ ح�ث "م اجلدیدمقدمة �رس لغة العرب و�یف تصنع املعج

حتّدث عن القمية التعبريیة حلروف العربیة يف س�یاق �دیثه عن 

وذ� �ني ذ�ر �ج�ع احلريف .نظام القلب و�یف�ة وضع املعامج
يف املادة �خطوة �نیة لت�دید اخلصوصیة يف املعىن مقارنة مع 

�ج�ع احلريف :" امللحظ الوضعي ا�ي جيمع املواد الست؛ یقول
ملعرفة املعىن أ�صل، ّمث ...دة ف�عين به رد الثاليث ٕاىل الثنايئيف املا

حتر�ر معىن احلرف لت�دید املعىن ا�موع ومن هذا ٔ�صبح رضور� 
ٔ�ن نتلكم �ىل حتدید معاين احلروف مبا �سمح به النصوص 

صوت اهلمزة :" مث قال مس�تطردا �ىل هامش الصف�ة31."احملفوظة
و�اء �لمعىن، ویدل �ىل الصفة یدّل �ىل اجلوف�ة، و�ىل ما هو 

تصري طبعا، والباء یدل �ىل بلوغ املعىن يف اليشء بلو�ا �ما، 
ویدل �ىل القوام الصلب �لتفعل، والتاء یدل �ىل اضطراب يف 

والسني یدل �ىل السعة ...و اجلمي یدل �ىل العظم مطلقا..الطبیعة
مي وامل..وال�سطة من �ري ختصص، والشني �ىل التفيش بغري نظام

ٕاّن اس�تقراء معاين حروف العربیة مت من 32.یدل �ىل �جنامع
�الل البحث يف مفردات العربیة وما دلت �لیه يف ٔ�صل الوضع 
�الع�د �ىل �ذرها الثاليث، وقد اعمتد هذه الطریقة ٔ�محد �ن 
فارس يف معجمه مقای�س ا�لغة، ح�ث جنده یعطي دال� ا�لفظة 

وٕان اكنت هذه ا�ال� ل�ست 33.من �الل ما تدل �لیه مادهتا
  .قطعیة وٕانّام دال� ٕاحياء

  :نفي القمية التعبريیة �لصوت يف العربیة- 02- 02
ٕاّن احلدیث عن العالقة بني الصوت وا�ال� مل خيرج    

عن نطاق احلدیث عن العالقة بني ا�لفظ واملعىن �ىل اعتبار ٔ�ّن 
�ٔ� املناس�بة أ�ول هو ا�ال، والثاين هو املدلول، وٕاذا اكنت مس

ب�هنام قد ارتبطت يف مصنفات القداىم بقضیة ٔ�صل ا�لغة، والعالقة 
ارتبطت بقضیة العالقة  34*بني ا�لفظ واملعىن؛ فٕاّهنا عند املعارص�ن

  .بني ا�ال واملدلول من ح�ث �وهنا طبیعیة ٔ�و اعتباطیة
و جند الراحجي من الرافضني لفكرة املناس�بة، ح�ث     

لف ٔ�صواهتا ب�ٔلفاظ م�باینة اصطلح �لهيا النّاس اللكمة ختت: "یقول
دون تناسب بني ٔ�ّي صوت من أ�صوات يف هذه اللكمة، وبني 

و�رى ٕا�راهمي ٔ�ن�س ٔ�ّن من ینكر هذه   35."املسمى ا�ي یدل �لیه
أ�مر ا�ي مل یبد :" ؛ یقول36الص� ٔ�قرب ٕاىل فهم الطبیعة ا�لغویة

جوب التفرقة بني الص� واحضا يف �الج ّلك هؤالء الباح�ني هو و 
الطبیعیة ا�اتیة والص� املك�س�بة، ففي كثري من ٔ�لفاظ ّلك لغة 
نلحظ ت� الص� ب�هنا وبني دال�هتا؛ ولكن هذه الص� مل ت�ش�ٔ مع 
ت� أ�لفاظ ٔ�و تو� مبو�ها، وٕانّام اك�س�هتا اك�سا� مبرور أ��م، 

ٔ�وحض مهنا يف وكرثة التداول، و�س�تعامل، ويه يف بعض أ�لفاظ 
البعض ا�ٓخر، ومرجع هذا ٕاىل الظروف اخلاصة اليت حتیط �ّلك 
لكمة  يف �رخيها، وٕاىل احلاالت النفس�یة املتباینة اليت تعرض 

فاملناس�بة من 37."�لمتلكمني والسامعني يف ٔ�ثناء اس�تعامل اللكامت
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و�ة نظر ٕا�راهمي ٔ�ن�س س�هبا التعود �ىل اس�تعامل ت� أ�لفاظ 
  .اين، يف ظروف معینةلت� املع

�رى ٔ�ن العالقة بني ا�لفظ  - ٔ�یضا–ومحمود فهمي جحازي 
فل�س هناك �القة بني :" واملدلول اصطالح�ة عرف�ة؛ ح�ث یقول

لكمة حصان ومكو�ت جسم احلصان، والعالقة اكم�ة فقط عند 
امجلا�ة إال�سانیة اليت اصطلحت �ىل اس�ت�دام هذه اللكمة اسام 

  38."�� احلیوان
ا متام حسان فهو �رى ٔ�ن وجود ٔ�لفاظ حما�یة �لطبیعة ٔ�مّ 

املعىن الوا�د ا�ي " ل�س س��ا اكف�ا �لقول �ملناس�بة، و�رى ٔ�ّن 
يف م�ناول املتلكمني ��لغات ا�تلفة حيمتل ٔ�ن تتعدد وسائل الرمز 

فك�ف یصل ّلك جممتع ٕاىل اخ�یار لكمة معینة . � بتعدد ا�متعات
�لتعارف؛ ٕاذا مفا هو ٔ�ساس : ؟ اجلوابلیدّل هبا �ىل املعىن

  39."�عتباط ال املنطق وال الطبیعة: التعارف؟ اجلواب
یعترب �خ�الف يف الرٔ�ي بني الفریقني يف مس�ٔ�     

املناس�بة بني أ�صوات ودال�هتا مرشو�ا ملا یتوفر للك فریق من 
ن ٔ�د� عقلیة حول رٔ�یه؛ فٕاذا اكنت مرجعیة ٔ��لب ا�لغویني املعارص�

العرب ما توّصل ٕالیه الغرب من نتاجئ حول ا�لغة �ظاهرة ٕا�سانیة، 
تدفعهم ٕاىل النفي؛فٕاّن ما �متزي به العربیة من خصائص جتعلها 
م�فردة عن �يق ا�لغات إال�سانیة، جيعل رٔ�ي القائلني بوجود قميیة 
داللیة ٔ�صواهتا ٔ�قرب ٕاىل حق�قة ا�لغة العربیة، ولعّل الناظر ٕاىل 

  .القر�ٓين �لعربیة یلمس ذ� �س�تعامل
  :القمية التّعبريیة �لّصوت ا�لّغوي يف القر�ٓن الكرمي  - 03

من املعلوم ٔ�ّن لّلك حرف من حروف العربیة صفة، ال 
�ك�سب هذه الّصفة بعًدا داللًیا، ٕاالّ ٕاذا اكن هذا الّصوت مضن 
�ر�یب معني، یقوم �ىل م�دٔ�ي التّالؤم واالئتالف، وال تت�ىل 

القمية ٕاّال يف القر�ٓن الكرمي ، فهو النص ا�ي تتاكمل ف�ه هذه 
عنارص إالبداع الفين، واملت�ٔمل �لبىن الّصوتیة ف�ه یلحظ ٔ�ّن القمية 
اّ�اللیة والبیانیة لٔ�صوات ا�لغویة تت�ّىل يف م�اس�بة احلروف 

أ�ّول احملااكة الّصوتیة وا�ٓخر : ملعا�هيا من �الل مظهر�ن ٔ�ساسني
  .اليلإالحياء ا�ّ 

    : احملااكة الّصوتیة- 01- 03
ٕاّن كثريا من احلروف �رتبط صوهتا مبا تؤدیه من معىن، 

ٕاّهنم « :ف�صبح بذ� ٔ�داة تصو�ریة، وهو ما عناه ا�ن جّين ح�نقال
كثًريا ما جيعلون ٔ�صوات احلروف �ىل مست أ��داث املعّرب عهنا 

: ن ذ� وقد اعمتد القر�ٓن هذا املبدٔ� يف كثري من املواضع م 40»
�هَُما ��ٍفّ َوَال �َْهنَْرُمهَا﴿: يف قو� تعاىل" ٔ�ف"لكمة  ، 41﴾فََال تَُقل ل

ٔ�ف «:یقول الّطاهر �ن �اشور... 42صوت یدل �ىل تضجر" ٔ�ف"
ول�س املقصود من ا�ّهن�ي ٔ�ن یقول ...امس فعل مضارع معناه ٔ�تضجر

ى هلام ٔ�ّف �اّصة، وٕانّام املقصود ا�ّهن�ي عن أ�ذى ا�ي ٔ�ق� أ�ذ

��لّسان ب�ٔوجز لكمة، وب�ّٔهنا �ري داّ� �ىل ٔ�كرث من حصول الّضجر 
لقائلها دون ش�مت ٔ�و ذم، ف�فهم م�ه ا�ّهن�ي مما هو ٔ�شّد ٔ�ذى بطریقة 

ٕاذا �د� ٕاىل التّ�لیل الّصويت لهذه  43»حفوى اخلطاب �ٔ�وىل
اللكمة جندها تتكون من حرفني اهلمزة والفاء، أ�ّول جمهور، 

، وهو ما یتفق مع معىن ٕاظهار ما �لنّفس من والثّاين �موس
جضر، وشّدة اهلمزة تتوافق مع شّدة وقع أ�مر �ىل الوا��ن من 
�ة، وموقف الو� من �ة ٔ�خرى يف اّ�نیا وا�ٓخرة، ور�اوة 
الفاء �ىل قدر ما تدّل �ىل قّ� أ�ذى من ح�ث المكّ، فه�ي 

ةالوا��ن ولو حبركة تتضّمن ٕاجياًزا صوتًیا وداللًیا فال جيوز ٕاذای
وا�دة من الّشف�ني، فالقمية املعنویة وأ��الق�ة هنا مس�ت��طة من 

  . خمرج احلرف وصف�ه
واليت  "رصرص"ولعّل من ٔ��رز النّامذج يف القر�ٓن لكمة

�اءت يف ثالثة مواضع من القر�ٓن الكرمي، لكّها وصًف �لّرحي، قال 
مْ  فَ��ْرَسلْنَا ﴿ :تعاىل اَرصْ  رًِحيا �َلَْهيِ َساٍت ِلُنِذیقَهُْم  َرصً ٍم َحنِ ِيف ����

نَْیا ۖ َولََعَذاُب اْ�ِٓخَرِة ��ْخَزٰى ۖ َوُمهْ َال  �ََذاَب الِْخْزِي ِيف الَْحَیاِة ا��
ونَ    . 44﴾یُْنَرصُ

العاصفة اليت ترصرص، ٔ�ي تصوت يف « :والّرصرص 
هبوطها، وق�ل الباردة اليت حترق �شّدة �ردها، �كر�ر لبناء الرص 

  .45»وهو الربد ا�ي یرص ٔ�ي جيمع ویق�ض
الّرحي تنقلها، : الّرصرص« : و�اء يف التّحر�ر والتّنو�ر

وتضعیف عینه �لمبالغة يف شّدهتا بني ٔ�فراد نوعها كتضعیف �بكب 
  46».ال جيري ٕاال �ىل الّرحي ويه مقدرة التّ�ٔن�ث
یعمتد يف " رصرص"ٕاّن :من �الل التّفسري�ن ميكن القول

یبة �ىل �كرار صويت الصاد والّراء، والّصاد صوت بن��ه الّرت� 
صفريي قوي اجمتع مع الّراء بصفهتا التكراریة �نف�اریة �ّ�ال� �ىل 
صوت ختتص به الّرحي فقط، �ٕالضافة ٕاىل ذ� فٕانّه یتكون من 

، فقد �ا�ت هذه املفردة 47مقطعني یدل ّلك مهنام �ىل الربد واحلّر 
  .ها بدال�هتاصوت الّرحي ٕ�یقاعها، ونوع 

ٕاّن احملااكة هبیئة الّصوت تظهر �لّیا يف القر�ٓن الكرمي من 
َذا ﴿�الل أ�لفاظ اّ�ا� �ىل الّصوت، اكلّشهیق يف قو� تعاىل 

�
ا

ُعوا لَهَا َشهِیقًا َوِيهَ تَُفورُ  : امل� والّزفري يف قو� تعاىل48﴾��لُْقوا ِفهيَا َمسِ
َذا َر��ْهتُْم ِمْن َمَاكٍن بَِعیدٍ ﴿
�
ُعوا لَهَا تَغَی�ًظا َوَزِفًريا ا   .49﴾َمسِ
  : إالحياء اّ�اليل �لّصوت- 02- 03

ٕاّن املعىن إالحيايئ �س�تفاد من اللكمة من �الل ما تلق�ه 
« من ظالل ) صويت، رصيف، داليل( ٕا�دى مس�تو�هتا ا�لغویة

حبیث �ُس�شف قدرهتا �ىل إالحياء بناًء �ىل ما �متّزي به من شفاف�ة 
وتربز هذه اخلاصیة يف �س�تعامل القر�ٓين �لّغة، فالّصوت 50»معینة 

ف�ه یو� بظالل املعىن، والّصیغة تربز هیئة املدلول كام هو 
موجود يف الواقع احلّيس ٔ�و العقيل، ودال� املفردة �كشف عن 
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تواطؤ أ�صوات يف �شك�ل معناها أ�صيل، ٔ�ّما الرت�یب فهو 
یاق �كشف عن الصورة، ویعكس أ�زم�ة املُ  شلكة لها، والس�ّ

  .هيدي ٕاىل الغایة من مجموع ما س�بق
ّلك أ�صوات يف القر�ٓن الكرمي ذات ٕاحياء داليل، �سامه 
�ئتالفها مع �يق أ�صوات يف رمس معامل املعىن، من ذ� اج�ع 
حريف الّصاد واخلاء يف اللكمة مع حرف فاصل ب�هنام يف �ذر 

» رصخ« س�تعامل القر�ٓن ملاديتاملفردة ٔ�و املزید مهنا، وس��ظر يف ا
ونعمد ٕاىل هذا �خ�یار، �دمة �لموضوع من �الل » صا�ة«و

  .ٕا�راز الفروق اّ�اللیة لٔ�لفاظ املتقاربة لفًظا، واق�صاًدا �لبحث
�نَا ��ْخرِْج�َا نَْعَمْل ﴿: قال تعاىل   َوُمهْ یَْصَطرُِخوَن ِفهيَا َرب

ي ُكن�ا نَْعَمُل ۚ  ِ ْرُمكْ َما یَتََذك�ُر ِف�ِه َمْن تََذك�َر  َصاِلً�ا �َْريَ ا�� ��َولَْم نَُعّمِ
اِلِمَني ِمْن نَِصريٍ    .51﴾َوَ�اَءُمكُ الن�ِذ�ُر ۖ فَُذوقُوا فََما ِ�لظ�

والّطاء ،  یصطرخون فعل مزید من رصخ �ىل وزن اف�عل
م�قلبة عن �ء �ف�عال �اورهتا الّصاد الّساكنة، و ق�ل احلدیث 

اّ�اللیة لهذه الب��ة املزیدة ،ال بّد من البحث يف القمية عن القمية 
  .اّ�اللیة �لامدة الّصوتیة املشلكة جلذر الفعل

من رصخ، والّصاد، والّراء واحلاء ٔ�صیل یدّل :" یصطرخون
رصخ یرصخ، وهو : �ىل صوت رف�ع، ومن ذ� الّرصاخ، یقال 

، الّصاد یتكون  هذا اجلذر من الّصاد والّراء واخلاء. 52"صّوت
جيمع بني �س�تعالء والّصفري، الّصفة أ�وىل �شالك حركة الفم 

 -الّصفري-والثّانیة " التّصعید"عند ٕارادة ٕا�داث ال�م ويه حركة 
ما �سمع من الّصوت يف ٔ�دىن در�اته عند جر�ن النّفس يف �ا� 
اهلمس، فالّصاد ید�ل يف �دوث الصوت ويف اّ�ال� �لیه، 

و�ه �ىل حسب ما �اء بعده من حروف؛ فٕاذا و�كون درج�ه ون
�اءت املمي قطعت ٔ��ر الصوت وخرقه لصامخ أ�ذن، ف�وصف �ري 

ي یَْنِعُق ِبَما ﴿: الّسامع �ٔ�ّمص قال تعاىل ِ �َن كَفَُروا َمكَثَِل ا�� ِ َوَم�َُل ا��
ٌي فَهُْم َال یَعْ  ال� ُد�َاًء َوِنَداًء ۚ ُمص� �ُْمكٌ ُمعْ

�
  .53﴾ِقلُوَن َال �َْسَمُع ا

وٕاذا جتاوزت الّصاد واخلاء وهام مس�تعلیان رخوان   
ؤ�حلقت هبام الباء شدت من ٔ�زرهام ؤ�حلقت هبا قلق� جعلته صوً� 

، وٕاذا غُیّ�ت الباء وفصل بني  �54الًیا وهو مدلول الصخب
حرف الّراء، ٔ�صبح صوً� داّال �ىل �كرار هذا ) خ- ص(املهموسني

د�ل �ء �ف�عال مضن الرت�یب یصبح الّصوت الّرف�ع، لكن �ني ت
الّصوت م�الغا ف�ه �ر�ة جتعل صداه �شمل ا�ٓیة اكم�، یقول 

�صطراخ ، الّصیاح والنّداء و�س�تغاثة، «) :ه548(الّطربيس 
اف�عال من الّرصاخ، قلبت التاء طاء ٔ��ل الّصاد الّساكنة ق�لها 

، یوافق وٕانّام نقل ذ� لتعدیل احلروف حبرف وسط بني حرفني
ٕاذا  55»الّصاد يف �س�تعالء وإالطباق، ویوافق التّاء يف ا�رج 

اكن هذا الفعل يف ا�لّغة ی�يب عن فصا�ة العربیة، فٕاّن اس�تعام� يف 

هذا املوضع من القر�ٓن ی�يب عن ٔ�رسار إالجعاز يف القر�ٓن ، وعن 
  .مهنج القر�ٓن يف اخ�یار اللكمة

تعٍل وشدیٍد فقد مجع فعل �صطراخ بني �موس مس� 
ف�بدٔ� الّصوت رف�ًعا یعلو .مقلقٍل وم�وسطٍ �كراري ورخٍو مس�تعلٍ 

ٕاىل ٔ�ن یبلغ ذروته �ني ینطبق ا�لّسان ) تّفخمي الصاد(صفريه 
، ت�ٔيت بعده الّراء  لتحق�ق )قلق� الّطاء(ٕاطباقًا حيدث �ردًدا 

الراء من احلروف (التّوازن الّصويت بني الّشدة والّر�اوة
ی�هت�ي أ�مر مبا یرتكه اخلاء من ٔ��ر �ىل احللق جراء ، ل )املتوسطة

�صطراخ، وما یرتكه من انف�اح لفاه إال�سان جراء دهشة 
املوقف، ف��ش�ٔ عن ائتالف هذه أ�صوات جرس قوٌي یلقي 

ّمث ها حنن ٔ�والء یطرق «: بظال� �ىل ا�ٓیة، یقول س�ید قطب
ناوح ٔ�سامعنا صوت �لیظ أ�صداء حمرشج خمتلط أ�صداء، م� 

ومه یصطرخون (من ش�ّىت أ�ر�اء، ٕانّه صوت املنبوذ�ن يف �من، 
وجرس ا�لّفظ نفسه یلقي يف احلّس هذه املعاين مجیًعا ) ...فهيا
...«56. 

ول�س بعیًدا عن هذا �س�تعامل جند يف القر�ٓن اس�ت�دامه 
َذا َ�اَءِت ﴿ :وصًفا لیوم الق�امة يف سورة ��س" الّصا�ة"�لّفظ 

�
فَا

ةُ  ا�� ِه  (34) ��ِخ�هِ  ِمنْ  یَْوَم یَِفر� الَْمْرءُ  (33) الص� َو��ِمّ
ّ اْمرٍِئ ِمْهنُْم یَْوَم�ٍِذ َش��ٌن یُْغِنیِه  (36) َوَصاِح�َِتِه َوبَِ��هِ  (35) َو��ِبیهِ  لُِلكِ

)37 (﴾57 .  
، والّصاد واخلاء ٔ�صل یدّل "�ّ "والّصا�ة امس فا�ل من 

یقال ٕاّهنا الّصی�ة تصّم �ىل صوت من أ�صوات من ذ� الّصا�ة 
، ويه وصف لیوم الق�امة ا�ي حتّصل ف�ه �ّدة صی�ات  58ا�ٓذان

مهنا زلز� أ�رض، واصطدام الكوا�ب ببعض، ونف�ة الصوّر، 
والّصا�ة لفظ ذو جرس عنیف «فأ�صوات فهيا �كون مضاعفة، 

�فذ �ك�اد خيرق صامخ أ�ذن وهـــــــو �شق الهواء شق�ا حّىت 
ٕاىل أ�ذن صاً�ا ملً�ا، وهو جبهد هبذا اجلرس املزجع املشهد  یص�ل

من : ا�ي یلیه، مشهد املرء یفر وی�سلخ من ٔ�لصق النّاس به 
هذه الصا�ة �رشخ الروابط رش�ا ...ٔ�خ�ه ؤ�مه ؤ�بیه، وصاح�ته

  59»و�شقها شقا
ملاذا : وا�لطیفة اليت تلوح لنا من هذا �س�تعامل يه  

�ة ومل یقل الّصار�ة، ٔ�و ٕا�دى صیغ وصف هللا الق�امة �لصا
  املبالغة مهنا؟
ٕاّن الّرصاخ من معانیه �س�تغاثة، فهو یطلق �ىل : نقول

وهذا املعىن ال �س�تقمي مع الق�امة، بل 60. املغیث و�ىل املس�تغیث
ال تنفع �س�تغاثة يف هذا الیوم، هذا من �ة، ومن �ة ٔ�خرى 

�� ا�لّ " الّرصاخ" سان، وهو ما حيیل صوت ٕا�ساين خيتص بفع� �
ٕالیه صوت الّراء، فالّراء من احلروف اّ�لق�ة، ٔ�ي تعمتد يف �دو�ا 

، وهذا ال �61ىل الّراء ٔ�نّه صوت یدّل �ىل التّكرار ودميومة احلدث
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ی��اسب مع حق�قة الق�امة، فه�ي احلادثة مرة وا�دة، الفاص� بني 
امة ؤ�وصافها وّلك اللكامت اّ�ا� �ىل ٔ�سامء الق�.اّ�نیا وا�ٓخرة

احلاقة، الواقعة، (حتوي مقاطًعا صوتیًة طویً� ومدوًدا و�شدیًدا 
یوظفها القر�ٓن توظیًفا جيعل املس�متع �لقر�ٓن ) الق�امة، الغاش�یة

  .والتّايل � �س�تو� من ٔ�داهئا الّصويت مدى شّدهتا
واملالحظ ٔ�ّن ٔ�سامءها تتضّمن حرف القاف، والقاف 

 62نفصال والقطع و�صطدام،حرف جمهور شدید، یدل �ىل �
  .وهذه اّ�الالت تتوافق مع ٔ��دا�ا ؤ�هوالها كام صّورها القر�ٓن

، ٔ�و )قام/ ق�امة(فسواء �اء صوت القاف يف ٔ�ّول اللكمة 
ٔ�لقت ٕایقا�ًا ) حّق / �اقّة(، ٔ�و يف �ٓخرها )وقع/واقعة(يف وسطها 

ا�ن س��ا يف رسالته  -القاف–یو� حبسم أ�مر، وقد قال عهنا 
يف س�یاق �دیثه عن سامع احلروف ) ٔ�س�باب �دوث احلروف(

ومن ذ� ٔ�ّن القاف قد �سمع من شق « : من حراكت �ري نطق�ة
فقوة جرس القاف، حتايك قوة طبیعیة 63»أ�جسام دفعة وا�دة

�ني تصطدم أ�ش�یاء ببعضها، ٔ�و ت�شق ٔ�جزاء أ�جسام عن 
اكن موقعها  �� نلفي القاف تدل �ىل قوة يف ا�لفظ ٔ�ی�. بعضها

ف�ه، كام خيتص ّلك حرف يف العربیة مبعىن � ٔ��ر ممكن يف 
تدّل الّظاهرة �ىل ما يف العربیة من اخلصائص ٕان مل «الّطبیعة، و

ا  �كن دال� قاطعة �ىل املعىن یدل دال� اجتاه، ویثري يف النّفس جو�
  . 64»هي� لقول املعىن ویو�ه ٕالیه ویو� �

يف اللكمة، وا�ي یت�دد من  من �الل البعد إالیقاعي
�الل التّكو�ن الّصويت لها و یت�ّٔكد �رب توايل حروف معینة ذات 
خمارج صوتیة م�ناسقة ٔ�و م�نافرة، حبیث �كون إالیقاع خف�ًفا 

ینجم عن توايل و�دات صوتیة �اّصة ...هامًسا، ٔ�و �ًريا �رًزا 
كام هو مالحظ �ىل الفواصل - �ىل حنو تعاقيب ٔ�و �كراري 

ميك�نا الت�ٔ�ید �ىل فكرة القمية التعبريیة لٔ�صوات، من  -لقر�ٓنیةا
  .�الل م�اس�بة ٔ�صوات الفواصل ملعاين ا�ٓ�ت والسور

ولن ن��عد كثًريا عن الق�امة ؤ�هوالها، فا�ٓ�ت اليت تصف 
ٔ��دا�ا يف معظم الّسور ت�هت�ي �لتاء ف� یتعلق بوصف ٔ�حوال 

  .امجلادات
َذا الن�  ﴿: قال تعال

�
َماُء فُرَِجْت ) 8(ُجوُم ُطِمَسْت فَا َذا الس�

�
َوا

َذا الِْجبَاُل �ُِسفَْت ) 9(
�
ُسُل ��ِقّ�َْت ) 10(َوا َذا الر�

�
ِ��ِيّ یَْوٍم ) 11(َوا

لَْت   65﴾ )13(ِلیَْوِم الْفَْصلِ ) 12(��ِ�ّ
َذا﴿:وقال يف صورة التّكو�ر

�
ْمُس  ا َرْت  الش� َذا الن�ُجوُم  .ُكِوّ

�
َوا

َْت . ا�كََدَرْت  َذا الِْجَباُل ُسِريّ
�
لَْت . َوا َذا الِْعَشاُر ُعِطّ

�
َذا الُْوُحوُش . َوا

�
َوا

ْت  َّرْت . ُحِرشَ َذا الِْبَ�اُر ُجسِ
�
َجْت . َوا َذا الن�ُفوُس ُزِوّ

�
َذا الَْمْوُؤوَدُة . َوا

�
َوا

ِئلَْت    66﴾ِب��ِيّ َذنٍب قُِ�لَْت . س�ُ

َماُء انَْفَطرَ ﴿: وقال يف سورة �نفطار َذا الس�
�
َذا ) 01(ْت ا

�
َوا

ْت  َرْت ) 02(الْكََواِكُب انْتََرثَ َذا الِْبَ�اُر فُّجِ
�
َذا الُْقُ�وُر بُْعِرثَْت ) 03(َوا

�
َوا

َرْت ) 04( َمْت َو��خ�   . 67﴾)05(�َِلَمْت نَْفٌس َما قَد�
َماُء ا�َْشق�ْت ﴿: ویقول يف ��شقاق  َذا الس�

�
َا  * ا َو��ِذنَْت ِلَرِهبّ

ْت  * َوُحق�ْت  َذا اْ��ْرُض ُمد�
�
�ْت  * َوا َا  * َو��لْقَْت َما ِفهيَا َوَختَل َو��ِذنَْت ِلَرِهبّ

  .68﴾َوُحق�ْت 
یصف هللا س�ب�انه وتعاىل يف هذه ا�ٓ�ت ٔ�حوال یوم 
: الق�امة، یقول س�ید قطب يف مشاهد الق�امة يف سورة التكو�ر

ود، هنا مشهد انقالب �م لّلك معهود، وثورة شام� لّلك موج«
�شرتك يف �نقالب والثورة أ�جرام الّسامویة وأ�رضیة، 
والوحوش النّافرة، واّ�واجن أ�لیفة، ونفوس ال�رش، ؤ�وضاع 

ویبدٔ� املشهد حبركة �احئة، وثورة ��رة، ؤ�نّام انطلقت ...أ�موات 
من عقالها املاّدة املدّمرة، فراحت تقلب ّلك يشء، وتنرث ّلك 

واملوس�یقى املصاح�ة �لمشهد ...و�روع ا�ٓمن يشء، هنیج الّسا�ن،
رسیعة احلركة الهثة إالیقاع، �شرتك ٕ�یقاعها الّرسیع يف تصو�ر 

  .69»املشهد، ومتثی� يف إالحساس
ٕاّن هذا �نقالب حيا�یه ا�لّسان يف انقالبه حنو ا�لّثة يف 

املكونة �لمقاطع أ��رية يف ) الّراء والالم(ٕا�داث احلروف اّ�لق�ة 
واصل ٕاىل �انب حرف التّاء یو� جرسه بدال� �ضطراب، الف

اضطراب حتم� التّاء يف ذاهتا من �الل تنوع صفاهتا، فه�ي حرف 
شدید، اس�تفايل، انف�ا�، �موس، ٕاطبايق، فصوت التّاء یدل 
�ىل اجلو العام ملضمون ا�ٓ�ت من حركة اضطراب الّظواهر 

، حركة رسیعة الكونیة، یوم تطوى الّسامء �طّي الّس�ل 
  .اس�تدعت ٔ�صواً� م�قاربة ا�ارج، خمتلفة الّصفات، قویة اجلرس

ٕاّن النّظم القر�ٓين ركزيته أ�ساس�یة يه الفاص�، اليت تت�ّىل 
قدرة هللا املطلقة يف رسالته �س�ت�دام احلروف و�س�ريها «فهيا 

�س�یطرة �مة ودق�قة دقة النّظام يف الكون، فه�ي مرتبة، طیعة، 
ش�ی��ه، ذ� حّىت تؤدي �ّمهتا يف التّبلیغ، والوصول ٕاىل طائعة مل 

  70»...عقوهلم ّمث قلوهبم
ٕاّن املقاطع الّصوتیة املكونة �لفواصل القر�ٓنیة لها دور �برييف 
الت�ٔثري �ىل نفس�یة املتلقي، من �الل عنرص التطریب ا�ي حيققه 

هذه وما «: االئتالف احلريف يف ما بني هذه اللكامت، یقول الرافعي
ت�هت�ي هبا �ٓ�ت القر�ٓن ٕاال صَور �مة لٔ�بعاد اليت  الفواصل اليت

ت�هت�ي هبا مجل املوس�یقى، ويه م�فقة مع �ٓ�هتا يف قرار الصوت 
اتفاقًا جعیبًا یالمئ نوع الصوت والو�ه ا�ي �ساق �لیه مبا ل�س 
وراءه يف العجب مذهب، و�راها �ٔكرث ما ت�هت�ي �لنون واملمي، وهام 

طبیعیان يف املوس�یقى نفسها؛ ٔ�و �ملد، وهو كذ� طبیعي احلرفا�ل 
يف القر�ٓن، فٕان مل ت��ه بوا�دة من هذه، ٔ�ن ا�هتت �سكون حرف 
من احلروف ا�ٔخرى، اكن ذ� م�ابعة لصوت امجل� وتقطیع لكامهتا، 
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وم�اس�بة �لون املنطق مبا هو ٔ�ش�به و�ٔلیق مبوضعه، و�ىل ٔ�ن ذ� ال 
ال يف امجلل القصار، وال �كون ٕاال �كون �ٔكرث ما ٔ�نت وا�ده إ 

حبرف قوي �س�ت��ع القلق� ٔ�و الصفري ٔ�و حنوهام مما هو رضوب 
وهذه يه طریقة �س�هتواء الصويت يف .ٔ�خرى من النظم املوس�یقي

ا�لغة، ؤ��رها طبیعي يف لك نفس، فه�ي �ش�به يف القر�ٓن الكرمي �ٔن 
س ال �كون صوت ٕاجعازه ا�ي خياطب به لك نفس تفهمه، ولك نف

تفهمه، مثال جيد من النفوس �ىل ٔ�ي �ال ٕاال إالقرار 
ٕاّن مقو� الّرافعي توجز ال�م عن الفاص� 71»...و�س�ت�ابة

القر�ٓنیة من ح�ث طبیعهتا، ؤ�نواعها وجاملیهتا الف�ّیة، وقميهتا 
  .اّ�اللیة

ما اكن یعن��ا يف هذا البحث هو القمية التّعبريیة �لّصوت يف 
وما ميك�نا ٕاجام� من نتاجئ يف أ��ري هو النّقاط القر�ٓن الكرمي، 

  :التّالیة
ٕان ا�لّغة العربیة ٔ�صوات الغایة مهنا إال�نة عن املقاصد،  -

وحتق�ق التّواصل، للك و�دة من و�داهتا قمية بیانیة مبا يف ذ� 
  .ٔ�صغر و�داهتا

املقصود �لقمية التّعبريیة حلروف العربیة، وجود م�اس�بة  -
  .الّصورة الّسمعیة �لّصوت وبني املعىن طبیعیة بني

�القة اّ�ال� �لّصوت موضوع حبث م��ٔصل يف الّرتاث  -
ا�لّغوي العريب، ملّح � اخللیل، ؤ�سس � ا�ن جّين، وتبعهم يف 

  :ذ� بعض احملدثني، ومفاد �ودمه ا�ٓيت
  .هناك ارتباط وثیق بني بعض احلروف ودالالت اللكامت -
لتعبريیة لبعض احلروف �كون حبسب حتدید  القمية ا -

موقعها من اللكمة، كدال� الفاء �ىل إال�نة ٕاذا �اءت يف ٔ�ّول 
اللكمة، والتّاء �ىل القطع ٕاذا �اءت يف وسط اللكمة، واملمي �ىل 

فالعربة مبوقع احلروف ... التّو�ید واحلسم ٕاذا �اءت يف �ٓخر اللكمة
  .72من اللكمة ال مبجرد دخولها يف الّرت�یب

ٕاّن القمية التّعبريیة �لّصوت مس�متدة من طبیعة الّصوت يف  -
  .�ّد ذاته ٔ�ي من صف�ه

ميك�نا اع�د هذه الّصفة معیاًرا لت�دید القمية : نقول  
التّعبريیة �لّصوت، فأ��داث الّشدیدة یناس�هبا من احلروف ما هو 
شدید، ودون ذ� من أ�صوات ملا هو ٔ�قل شّدة، ّلك حسب 

  .قوته
لعالقة بني الّصوت واّ�ال� �القة �رزة يف ا�لغة ٕاّن ا -

العربیة، حبیث ال ميكن جتاهلها، بل یعترب الوقوف �لهيا �امًال 
ٔ�ساس�ًیا يف فهم اخلطاب، ویت�ٔكّد ذ� يف القر�ٓن الكرمي من �الل 

اقرؤوا القر�ٓن بلحون «: نظمه، وصدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ني قال
 ّ�مك وحلون ٔ�هل الك�ابني و س�یج� بعدي قومالعرب ؤ�صواهتا وإ 

�رجعون �لقر�ٓن �رج�ع الغناء والنّوح، ال جياوز ح�اجرمه مف�ونة 
  .73»قلوهبم وقل ا��ن یعجهبم ش�ٔهنم

ٕان� القمية التّعبريیة �لّصوت ا�لّغوي �رزة يف القر�ٓن  -
  :الكرمي، وجتلّت يف مظهر�ن

ت، والثّاين إالحياء احملااكة الّطبیعیة هبیئة الّصو : أ�ّول
اّ�اليل لالئتالف الّصويت يف النّظم القر�ٓين، ٔ�ي ما یلق�ه تناسب 
احلروف املؤلفة لب��ة اللكمة واملؤتلفة ٕایقاعًیا مع املعىن من �الل 

 .اهلمس واجلهر، والّشدة والّر�اوةم�اس��ه لها م�اس�بة طبیعیة يف 
ُحتَّرِْك ِبِه ال ﴿: واّ�عوة يف أ��ري �ىل لسان رّب العاملني

َعُه َوقُْر�ٓنَُه * ِلَسانََك ِلتَْعَ�َل ِبِه  ن� �َلَْینَا َمجْ
�
�ِبْع قُْر�ٓنَُه * ا َذا قََر��َ�ُه فَات

�
* فَا

ن� �َلَْینَا بََیانَهُ 
�
  .74 ﴾ُمث� ا
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