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  المجلة بمشاركة كل األساتذة والباحثين وتعد بنشر أبحاثهم ودراساتهم شريطة ترحب

 التقيد بقواعد النشر  في المجلة واألصول المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق بالتوثيق.

 ال  هأنوب ،رح أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرىتعهدا بعدم نشر بحثه المقت يقدم الباحث

 أو رسالة علمية. يمثل جزءا من كتاب

 وفق برنامج للمجلةبحث على البريد اإللكتروني ال يرسل Microsoft Word  متضمنا

 (6كلمات مفتاحية ال يتجاوز عددها )أخرى، مع وآخر بلغة  البحث أحدهما بلغة :ملخصين

 .كلمات

 تخصص ورقة أولى مستقلة لعنوان المقال، واسم الباحث ورتبته العلمية والمؤسسة 

 إللكتروني. ، إضافة إلى الهاتف والفاكس وعنوان البريد اوانتمائه المهني

  تخصص ورقة ثانية مستقلة لعنوان البحث أو المقال مع الملخصين المذكورين أعاله، ثم

 .تتبع بصفحات المقال مفتتحة بالعنوان

 (صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول 20ال يتجاوز حجم المقال )

سم، 02دار الصفحة: والتي تضبط مرقمة ومعنونة وفقا لهوامش الصفحة؛ م ،واألشكال

 سم.24سم العلو 16سم، حجم الصفحة: العرض1.25سم، أسفل الورقة: 1.25رأس الورقة: 

 يرقم التهميش بطريقة آلية Note De Fin حيث يشار إلى المصادر والمراجع في متن ،

في نهاية المقال  المراجع المقال بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين على أن تعرض

 مرتبة هجائيا.

 كتب المادة العربية بخط تSimplified Arabic  والهوامش أسفل الصفحة بخط  14حجم

توثيق ، مع ضرورة مراعاة 10حجم   Book Antiquaنوعب، والخط الالتيني 12حجم

 .تعارف عليهاالمنهجية الم وفق المراجع

  ذكر لألسباب.المقاالت ال تعبر إال عن آراء أصحابها، والتي ال تنشر ال تعاد إلى أصحابها دون 

 .تخضع المقاالت المقّدمة للتحكيم العلمي على نحو سري بحسب األصول المتعارف عليها 

*** 
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ميثل البحث العلمي قوام تقدم األمم وأساس بنائها احلضاري، ولذلك فإن       

خمتلف الدول تولي عناية خاصة بالبحث والباحثني، وختصص لذلك موازنات 

معتربة، وتسعى إلجياد مناخ مالئم ملمارسة األنشطة البحثية، إن من خالل 

افآت توفري التجهيزات الضرورية، أو من خالل ختصيص تعويضات ومك

 حمفزة قصد تشجيع النشاط البحثي وإطالق املبادرات. 

إن من أهم مقاييس تصنيف اجلامعات مستوى مساهمتها يف جمال اإلنتاج    

العلمي يف شتى الفضاءات العلمية واألدبية، وذلك عرب األحباث والدراسات 

املنشورة واملؤثرة إجيابا يف سلوك األفراد ومسارات األمم. فال خيفى أن 

التقدير العلمي والرتتيب العاملي للجامعات إمنا يصنعه باألساس الباحثون 

املنتمون إليها، من خالل ما يقدمونه من إسهامات نوعية يف اجملالت واملؤمترات 

 العلمية الوطنية والدولية.

لقد ظل سعيي منذ تنصييب على رأس هذه اجلامعة، جامعة حممد البشري    

اإلبراهيمي برج بوعريريج، يف اجتاه الدفع قدما مبجال البحث العلمي، 

وتشجيع كل املبادرات البناءة واملبدعة، وذلك يف إطار اسرتاتيجية واضحة 

، املوسومة املعامل، وصدور هذا العدد األول من جملة كلية اآلداب واللغات

هذا املسعى، وهي متثل إضافة نوعية  مثرات"جملة اآلداب واللغات"، هو إحدى 

 إىل اجملالت اليت تصدر عن جامعتنا.

مساهمات الباحثني املشاركني يف هذا العدد األول من اجمللة،  أمّثنوإنين إذ    

ت أقدر أميا تقدير جهود القائمني على هذه اجمللة يف كلية اآلداب واللغا

جبامعتنا، إدارة وأساتذة، وكذا جهود األساتذة املساهمني يف تقويم األحباث 

املنشورة فيه، متمنيا هلذه اجمللة الفتية االستمرار والرقي إىل مصف اجملالت 

 اجلهوية والعاملية.

 مدير اجلامعة                                                                              

 أ.د. بن يعيش عبد الكريم                                                                 
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ميثل النشر يف جملة علمية متخصصة وحمكمة غاية كل باحث،       

ليس فحسب من أجل حتقيق ترقية أو نيل مسعة أو رمبا حصد مكافأة، 

ة جهد عكف هلا لفرتة ليست بالوجيزة، ولكن أساسا من أجل إبراز مثر

ُيتوقع منها أن تشكل إضافة نوعية يف صرح الفكر واألدب، أو لبنة 

جديدة يف مسار التنمية، أو مساهمة يف صقل سلوك وأدب منحرف أو لغة 

خمتلة، أو إبرازا حلقيقة أو لشخصية ظلت مطمورة. وعموما فإن مستوى 

ه ولغته، يبقى مؤشرا عن مستوى النشر العلمي، مهما كان إطاره وجمال

حركية البحث العلمي يف اجملتمع، ومقياسا حامسا لرتتيب املؤسسات 

 اجلامعية على املستوى العاملي.

إن إطالق أية جملة علمية جديدة على مستوى جامعاتنا هو تعزيز       

لفضاء البحث وتوسيع لنطاق فرص النشر، السيما يف ظل نقص اجملالت 

عوبات الولوج إليها، مما جيعل كثريا من األساتذة الباحثني املتخصصة وص

يف تيه من أمرهم، بفعل تعطل مسارهم البحثي واملهين، وهو ما قد يفضي 

ببعضهم إىل اإلحباط، وهي نتيجة مؤملة للمعين وللمنظومة اجلامعية 

 عموما.

وإننا إذ نتشرف بهذا اإلصدار األول من جملة كليتنا، املوسومة "جملة       

اآلداب واللغات"، يطيب لنا إسداء جزيل الشكر والعرفان إىل كل من أسهم 

يف إعداده وبعثه، أساتذة وإداريني، متمنيني هلذه اجمللة االستمرار والرقي، 

رتحاتهم لألعداد ونتشرف، باملناسبة، بدعوة كل الباحثني إىل إرسال مق

 القادمة على بريدها اإللكرتوني مبراعاة قواعد النشر املدونة فيها.

   

 عميد الكلية                                                                                         

 رحيم حسني  أ.د.                                                                                       
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 ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

أمحد اهلل على جزيل نعمائه، وأشكره شكر املعرتف مبننه وآالئه،      

 وأصلي وأسلم على صفوة أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه، وبعد؛

هو العدد األول من جملة اآلداب واللغات قد عرف طريقه للنور، بعد أن  ها     

كانت)اجملّلة(، يف األساس، فكرة تتطلع إليها اخلواطر حينا وحلما يراود 

النفوس حينا آخر، وأمال عزيز املنال...إىل أن شاء اهلل هلا أن تكون فكانت 

 بعد طول انتظار. وهلل احلمد.

كمل بها صرح البحث العلمي الذي تزدان به كلية إنها لبنة أخرى نست     

اآلداب واللغات، أوال، وجامعة حممد البشري اإلبراهيمي بهذه املدينة )برج 

بوعريريج(، ثانيا، وإنها فضاء آخر يؤطر النشاط العلمي ويرعاه ويطّوره 

على أساس متني من قواعد البحث العلمي واإلنتاج املعريف األكادميي 

 اجلامعي.

وقد متّيز هذا العدد من اجمللة بتنوع معريّف وثقايّف وأدبّي ملحوظ جّسدته      

املقاالت والدراسات واألحباث املختلفة اليت احتوى عليها العدد وغطت جماالت 

عدة، أشرف عليها أساتذة من ذوي االختصاص وخمتلف الرتب العلمية، من 

 جامعتنا ومن غريها من جامعات الوطن وخارج الوطن.

هذا، وجندد دعوتنا يف كّل آن لألساتذة الباحثني، يف جامعتنا، ويف      

خارج جامعتنا، لإلسهام يف إثراء اجمللة وإغنائها وتأصيلها وحتديثها بأحباثهم 

وكتاباتهم ومقاالتهم القيمة اليت ترفع من املستوى العلمي للمجلة وتدفع 

 بها، قدما، إىل آفاق واعدة.

بشكر أّول خاص إىل األستاذ الدكتور رحيم حسني، عميد وإّننا لنتوجه      

الكلية، على إرادته الصادقة يف النهوض بالكلية وتطوير البحث العلمي 

يف كل جماالتها، وعلى عزمه على طبع اجمللة ودعم وتشجيع القائمني 

عليها، وعلى حرصه على توفري كل الظروف والوسائل املناسبة إلجناز 

 ىل النور.اجمللة وإخراجها إ
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وشكر ثان، نبعث به إىل كل األساتذة الزمالء الذين وقفوا إىل جانبنا،      

 وال يزالون، ولو بكلماتهم الطيبة املشجعة املثرية للعزمية.

ها حنن، اليوم، نضع العدد األول والثاني بني أيديكم، مجيعا، وسندفع 

 ...بالعددين الثالث والرابع إىل املطبعة قريبا إن شاء اهلل

وكلنا أمل يف أن نرتقي مبجلتنا إىل املستوى اليت تطالب به املديرية      

 العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وها حنن نضيء مشوعا وال نلعن الظالم...سائلني اهلل التوفيق وجزيل      

 الثواب، والسالم.

   

 س حترير اجمللةرئي                                                  

 د. رابح بن خوية                                                    
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 مالمح من تراث أبناء وادي الرافدين في اللسانيات

 أحمد علي جعفر الرَبعي    سعدون .أ.د
 العراق -جامعة بابل 
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المؤرخون العرب في العصور الحديثة مصطلح )وادي الرافدين( أطلق  :الملخص     
على تلك الحضارة التي ازدهرت في السهول الرسوبية وسط العراق وجنوبه ، منذ 
ن كانت جذورها تمتد إلى عصور ما قبل التأريخ  مطلع األلف الثالث قبل الميالد وا 

لى قبيل ميالد حضارية إ الموغلة في القدم ، ومرَّت في تطورها بعدة أدوار
ت وعلم اللغة جهود عظيمة ، وكان ألبناء وادي الرافدين في مجال اللسانيا()عالمسيح
ومن هنا توجب علينا ، وعلى  .األلسنيون الغربيون والمستعربون -سفلأل–بخسها 

كل محب لتراث أجداده العرب ، أن يقتفي أثر عالمتنا الكبير الدكتور طه باقر في 
نا حاجة ماسة إلى نفض الكنز اللغوي العراقي القديم الذي بالتنقيب والبحث عن 

لتصحيح ما وقع من خطإ في نسبة جهدهم اللغوي إلى أمم أعجمية  ،الغبار عنه
، والوقوف على قواعد أرض بالد وادي الرافدين -الحقة  في حقب -أخرى استوطنت 

وسمها المعجميون اللغة العربية القديمة ، والتأصيل لعدد كبير من مفرداتها التي 
العرب األوائل باأللفاظ المعّربة أو الدخيلة ، وهي في األصل ألفاظ عربية قديمة ترجع 

، وقد أفصح البحث عن مالمح ذلك وي األكدي أو البابلي أو األشوريإلى التراث اللغ
 التراث في اللسانيات يمكن التماسها فيه .  

 اآلمورية - اآلشورية – البابلية – األكدية – : السومرية: اللسانياتالمفتاحيةالكلمات 
      . والعيالمية

     Abstract: In modern times, the Arab historians Launched the 

term (Mesopotamia) on that civilization, which flourished in the 

sedimentary plains in the central and southern of Iraq, since the 

beginning of the third millennium BC, although rooted in a 

prehistoric times, and passed in the evolution of several cultural 

roles to such the birth of Christ (pbuh), and the people of 

Mesopotamia had great efforts in the field of linguistics - 

unfortunately – by Western and Arabists linguists  . 
Hence we had to, and every lover of the heritage of his 

ancestors Arabs, to pack his bags to trace the great influence of 

our linguist Dr. Taha Baqir in exploration and search for the old 

Iraqi linguistic treasure which we have an urgent need to flick, 

as well as rooting for a large number of the vocabulary of the 
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Arabic language and in particular what is known as Arabtized 

and loan words. And this in origin are an  ancient Arabic terms  

which related to the Acadian , Babylon or Assyrian  linguistic 

heritage , and this research  discover  about this feature of 

heritage in linguistic ,we can find this in it . 

Key words of research :  linguistic - Al sumalria -Al  Acadian - 
Al Babylonian -Al Assyrian - Al amorean and Al aleamea     

 
)وادي الرافدين( ن العرب في العصور الحديثة مصطلحمؤرخو أطلق ال

، منذ سهول الرسوبية وسط العراق وجنوبهتلك الحضارة التي ازدهرت في ال على
ل عصور ما قب إلىن كانت جذورها تمتد الثالث قبل الميالد وا   األلفمطلع 

قبيل  إلىدوار حضارية ت في تطورها بعدة أالتأريخ الموغلة في القدم ، ومرَّ 
فضال عن حدود  (، ويدخل تحت مصطلح )وادي الرافدينلمسيح)ع(ميالد ا

قومات الحضارية الم إليهامجاورة انتقلت  أقطار أراضيجزء من  العراق الحالية
 باألحوازأي ما يعرف اليوم  إيرانالجنوبية الغربية من  األجزاءمثل بالد عيالم )

، وبالد )الجزيرة(، وجزء من بالد الشام، وشمالي ما بين النهرين ( ستانوعرب
الثقافات التي نشأت في هذه  ، بحيث يمكن عد   )موطن الحوثيين( األناضول
   .(1)امتدادا لحضارة وادي الرافدين األماكن

 اسملتي عرفت بها هذه الحضارة )العراق( وهو ا األخرى األسماءومن 
ماو الى تراث لغوي إما من السومريين  أصلهيرجع  استوطنوا  آخرينمن قوم  ا 

، ربما يكون منهم الفراتيون بعد عصور ما قبل التاريخ السهل الرسوبي منذ أ
األوائل الذين بقي من آثار لغتهم بعض أسماء المدن والحرف واألنهار مستعمال 

ار والنجّ    .(2) ح ... إلخار والفاّل إلى يومنا هذا ، كدجلة والفرات واإلسكافي والفخَّ
كدية مصطلح )مات شو مريم( أي )بالد كتابات األجاء في الو 

خر . وورد تعبير آوبي( للداللة على القسم الجنوبي من السهل الرسالسومريين
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من ذلك  األوسط( للقسم يم( وتعني) بالد االكديين أكدمات كدية )على الهيأة األ
   .  (3)السهل

 يونوالرومان يوناليوناناب تَّ ك  ال أطلقها( فقد بين النهرين )بالد ماأما تسمية
لة على هذه البالد الرابع والثاني قبل الميالد للدال ينبين القرن الواقع زمنالفي 

  .(4)(Mesopotamiq) اإلغريقي، والتسمية ترجمة للمصطلح كلها أو بعضها
 : السومريون  األولالمطلب 

في السهول الوسطى  قوام التي استوطنتاأل أقدممن  يعد السومريون
، بنصيب كبير في نشوء حضارته وتطورها وأسهمواوالجنوبية من وادي الرافدين 

األصلي والطريق الذي سلكوه  همموطنغير أن ما توافر من معلومات عن 
وقامت من السومريين أقدم  .نوب العراق ما زال مبهمارض جللوصول الى أ

، أقدم نظم للحكم في عصرهم سالالت حاكمة في وادي الرافدين ، وظهرت
. وانتقلت من لغتهم الكثير من لعلوم والمعارفوبدايات ا، وأقدم آداب مدونة 

والتأثيرات اللغوية إلى لغات األقوام التي أعقبتهم، على أن لغتهم المفردات 
ألسر اللغوية العالمية يمكن إرجاعها إلى إحدى ا ماتزال مجهولة األصل إذ ال

  .(5)المعروفة
لى السومريي ن يعزى اختراع الخط المسماري الذي يمثل الكتابة وا 

 أصبحت ، إذت الكتابة الصوريةالتي أعقبفي مراحلها المتطورة  اإلنسانية
وكان هذا   .(6)شكل المسامير بسبب النهاية المثلثة لقلم القصب تأخذالعالمات 
 أقدمالمسماري  الرابع قبل الميالد وبذلك سبق الخط األلف أواسط في االختراع

ن يكون مبتكر الخط لمصرية القديمة ، بل من المحتمل أالحروف الهيروغليفية ا
  . (7) الهيروغليفي قد استوحى حروفه من الرموز المسمارية

، فاتخذه  األدنىكثيرة من الشرق  أقطاروشاع الخط المسماري في 
يران ، واستعمله الكنعانيون في إ الميون جنوبيي، والعاألناضولفي  الحيثيون
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وين اللغة المجاورة فضال عن اتخاذه وسيلة لتد األقوامسوريا ، وغيرها من 
لت الكتابة مستعملة في وادي الرافدين ــ على الرغم من كدية ولهجاتها حتى ظاأل

 .(8) تقريبا( السياسية ــ الى زمن ظهور المسيح)عالتقلبات 
لسومرية معروفة في صارت اللغة اوبعد حل رموز الخط المسماري 

ها التي وصلت إلينا أقدم نصوص مدونة في نصوصتعد  ؛ إذالعصر الحديث
إن ))ومن ثم صحَّت مقولة مايي:التاريخ مطلع األلف الثالث قبل الميالد 

وهم الذين خلقوا  ا ،الرجال الذين اخترعوا الكتابة وأتقنوها كانوا أْلسنيين كبار  
 .   (9)((األلسنية

تفوق السومريين الثقافي والسياسي لغة األدب  مبحكالسومرية اللغة  كانت
والعلم في حضارة وادي الرافدين ، وظلت كذلك حتى بعد زوال كيانهم السياسي 

؛ إذ اتخذ السومريون من المعابد مراكز  منذ مطلع األلف الثاني قبل الميالد
. مسمارية وقيمها الصوتية ومعانيهافقد جاءتنا أثبات بالعالمات ال))لتعليم اللغة 

. وبهذا تكون (10)((وفق ذلك أقدم المعاجم عند البشر وتكون هذه األثبات على
تركت تراثا لغويا ضخما في تاريخ العراق وفي لغات األقوام  اللغة السومرية قد

لتي أطلقوها على مرساة ار(أنج)، فمن رواسبها لفظة التي استوطنت فيه
، وانتقلت اللفظة بالمعنى نفسه في األكدية واآلرامية وما تزال هذه اللفظة السفينة

. إذ رصد الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري هذه (11)مستعملة في العربية
:))فظة ، وصر ح بعراقيتها ، فقال:الل ، رساة السفينة، وهو اسم عراقيم   واأَلْنَجر 

تؤخَذ خشبات في خاَلف بين ن ومن أمثالهم : فالٌن أثقل  من أنجٍر، وهو أ
، وت َشد  أوساطها في موضع واحد ، ثم يفرغ بينها الرصاص المذاب رؤوسها

بها الحبال ثم ت رسل في  فتصير كأنها صخرة ، ورؤوس الخشب ناتئة ت َشد  
 - نقد توصل الباحثو و  .(12)((، أرست السفينة   فأقامتذا رَست، فإالماء
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 لعل من  ،مجموعة من خصائص هذه اللغة إلى - هانصوصباستقرائهم 
   (13) :أهمها

ذات معان  ألفاظهو القدرة على تكوين  واإللصاق،  اإللصاقــ ظاهرة  1 
كال( و ل)، مثل كلمةبعضها اآلخر إلىبعضها  أكثرو جديدة بلصق كلمتين أ
، ( عظيم: الرجل، )كال( أيلووتتكون من لفظ )( السومرية وتعني)الملك

 . )الملك(تكون معنى جديد وهوصقها لبو 
 .نها لغة غير قابلة للتصرفــ إ 2
ــ من قواعدها الصوتية إسقاط الصوت الصحيح في نهاية الكلمة اذا  3

 ما اذا تبعته فيشكل الصوت الصحيحبصوت علة ، أ تبدأنحوية  أداة تتبعهلم 
 . مع صوت العلة مقطعا صوتيا جديدا

 . ح ع غــ خلت اللغة السومرية من أصوات الحلق  4
 كديون : األ المطلب الثاني

العراق  أواسطالتي استوطنت رية(الجز العربية القديمة) األقوام أولوهم 
، وفي مطلع القرن ديريالد في أقل تقالثالث قبل الم األلفمنذ مطلع  وجنوبه

( كديةاأل باإلمبراطوريةدولتهم التي عرفت ) أسسواالرابع والعشرين قبل الميالد 
 .(14) في دولة واحدة وأقاليمه جميع مدن وادي الرافدين-مرة ألول-تدَ وفيها توحَّ 
شبه الجزيرة ) األصليكديين لغتهم التي قدمت معهم من موطنهم ولأل

، لغة وخضعت لقوانين التطور اللغويطراف هذه الوبعد أن ترامت أ ،(العربية
 :اآلتيةتقسيمها على اللهجات  إلى أدتظهرت فروق لغوية بين مستعمليها 

 كدية القديمة ـ اللهجة األ 1
 ـ اللهجة البابلية  2
  األشوريةـ اللهجة  3
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 ج، ولكن جميعها يندر أخر لهجات  إلىوهذه اللهجات بدورها تفرعت 
 .(15)(كديةاللغة األتحت مصطلح )

كديين التي مثلت لغة األ األولىوما يهمنا في هذا المطلب اللهجة 
الكتابة المسمارية لتدوينها بعد أن طوروا تلك الكتابة القدماء الذين استعملوا 

 .(16)ريةتية الجديدة مما يالئم لغتهم الجز ليها الكثير من القيم الصو وزادوا ع
مرية كانت لغة ن اللغة السو عمالهم الخط المسماري اذا عرفنا أوليس غريبا است

، وافرز هذا نفسهمكدية الى جانب لغة االكديين أاأل رسمية في االمبراطورية
ثير كل فضال عن تأف؛ االحتكاك بين هاتين اللغتين نتائج غاية في االهمية 

الذين عكفوا  كدييناثره في تحفيز الكتبة األ كان لهذا الصراع باألخرىمنهما 
لبيان العالمات المسمارية  مليف قوائعلى تأو القديمة ـ استنساخ النصوص  على

حتى تطورت ، المختلفة وقيمها الصوتية ومعانيها الرمزية في كل من اللغتين 
 .(17) ليف المعاجم اللغويةحاوالت مهمة في تأهذه القوائم فيما بعد لتمثل م

ن تلك كديون على خصائص لغتهم وقعدوا لها القواعد وموحافظ األ
صوات رية ومنها أالجز  باألصواتحتفاظها ، االخصائص في المستوى الصوتي

ما في المستوى أ .للتنوين في العربية المناظرم(يالتمي) ، واستعمالهاالحلق
كدية قواعد صرفية دقيقة تحكم ابنية كلماتها كقواعد االدغام الصرفي فللغة األ

والتزموه في  باإلعرابكديون وعلى نطاق التركيب فقد عني األ  ( 19)واالعالل
 ،(20)راب في العربية الفصحىعحركات شبيهة بحركات اإلب  تراكيب كالمهم
التقديم والتأخير في سلوب للنصوص االكدية معرفة االكديين بأويلمس المتتبع 

تي الفعل في بداية يأ نأ صل في اللغة االكديةفاأل))غراضه الجملة وقواعده وأ
ن معظم ما عثر عليه من ال أإريات خواتها الجز في بقية أما هو الحال الجملة ك

ونجد  . (21)(( متأخراالرقم الطينية في التنقيبات االثرية تشير الى مجيء الفعل 
 يث الضمائر نجد أن  الضميروالعربية فمن ح األكديةتشابها الفتا للنظر بين 



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 19 - 

، وكذلك الحال (و)أنت( يقابله)أتتا كدية)أنا كو( في األ في العربية يقابله)أنا(
( في العربية كدية، و)بيتكَ متكلم نفسها في العربية واألمع ضمائر التملك فياء ال

( تقابلها )بيتكي األكديةفي  تقابلها   .        (22)() بيتكا(، و)بيتك 
ه منكبير جدًّا ، ف والمعجمي في العمل اللغوي الداللي ما جهد األكديينأ

  .(23)مركز( ، للمنطقة التجارية في بابل القديمةقولهم : )ل يمثالتعلى سبيل 
ومنا هذا ، إذ نقرأ في اللسان وهذا المعنى مما ظّل عالقا  في العربية حتى ي

وه... وَمْرَكز  )) : الموضع الذي أ مروا َأن يلزموه وأ مروا َأن ال َيبَرح  ْند  وَمْرَكز  الج 
لضريبة المجباة على البضائع. ل ( و:)مكسلهمقو  . ومنه (24)الدائرة: َوَسط ها((

في بدايات تأسيس  ستعمالوقد ظلَّ هذا اللفظ مستعمال إلى يومنا هذا، إذ كان م
 في اللسانف ،(25)"مديرية الضرائب والمكوس" رة ضمنالدولة العراقية المعاص

: الجباية،) : )الَمْكس  َلع في ... والمكس  اأَلسواق  دراهم كانت تؤخذ من بائع السِّ
، ظلَّ مستعمال في ياسو( لنبات طيب الرائحة:)ومنه قولهم .(26)((في الجاهلية

. واآلس ضرب من الرياحين))لسان:، ففي ال(27)بالمعنى نفسهالعربية الفصحى 
، سبه دخيال غير أن العرب تكلمت بههذا المشموم أح ساآل قال ابن دريد :

 :وجاء في الشعر الفصيح ؛ قال الهذلي
رٍّ به الظبَّان  واآلس    بمشمخ 

: اآلس بأرض العرب كثير ينبت في السهل والجبل قال أبو حنيفة
 . (28)((يكون شجر ا عظام ا ، واحدته آسة وخضرته دائمة أبد ا ويسمو حتى

، وبقيت هذه اللفظة مستعملة )سكانو( لدفة السفينة أو المركبةومنه قولهم:
)وقال َأبو عمرو: ) ففي اللسان ، (29)هنفسمعنى األكدي بال )سكان(في العربية

الَجَذف  الس ّكان في باب الس ف ن. الليث: الس ّكان  َذَنب السفينة التي به ت َعدَّل؛ 
يٍّ               ومنه قول طرفة:  د   كس ّكان  ب وص   بَدْجَلَة م ْصع 



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 20 - 

، (31)للفاكهة المعروفة ()عنبو. ومنه قولهم: (30)((وسكان السفينة عربي 
: معروف، )في اللسانف وهذا اللفظ موجود في العربية بالمعنى نفسه َنب  )الع 

َنبة نب  َأيضا  على َأعناب. واحدت ه ع  َنباء ، بالمّد،  ؛ وي ْجَمع  الع  وهو الع 
ظ موجود ، وهذا اللف (33)رطبو( للتمر الناضج الطري :)قولهمومنه  .(32)((َأيضا  

يج  الب ْسر  قبَل َأْن ي ْتم ر، (( ففي اللسان، في العربية بالمعنى نفسه الر َطب  : َنض 
. (34)((ب الب ْسر إذا انهضم فالَن وحال: الر طَ ... قال أبو حنيفةواحدت ه ر َطبة  
ا اللفظ في العربية ، وهذ(35)كيسو( للكيس وهو الوعاء المعروف)ومنه قولهم:
 : و عاء  معروف يكون للدراهماأَلوعيةوالك يس من ،  ففي اللسان ))بالمعنى نفسه

     .(36)((والدنانير والد رِّ والياق وت  
تتداولها  األكديةبقايا من اللغة  ن ثمةثارة أولعل من أكثر االمور إ

عمل لها الدكتور طه باقر فجة ، وقد تصدى ر افي العامية الداأللسن العراقية 
اجمنا من االلفاظ التي نعتتها مع ان كثير ا بتلك االلفاظ ذكر في مقدمته أمعجم

( ريةالجز )لى اللغات العربية القديمة صولها اوالدخيل ترجع في أ باألعجمي
ولكن انتقلت الى العربية عن طريق اللغات االخرى كالفارسية والعبرية وغيرها 

ن يعيدوا النظر في تلك التسمية الغامضة احثينا اللغويين أمما يحتم على ب))
، ي الدخيل واالعجميمعاجمنا على طائفة كبيرة من المفردات أ التي اطلقتها

 . (37)((هذه بضاعتنا ردت الينا في حين أنها واقع االمر من قبيل :
صولها الى اللغة تناولها الدكتور طه باقر وعاد بأ ومن تلك االلفاظ التي

 : كدية القديمةاأل
وعزي أصلها الى السريانية ، ل لق في العربية على الذي يلقح النخ: تطبارـ أ1

 .(38)(بصيغة )ابارو األكديةلكلمة موجودة في ن افي حين أ
( وتعني ، في االكدية توجد كلمة )أدانو لصالة: أي النداء لمواعيد اـ أذان 2

 . (39)( ان( و)عيدانعد، وفي اآلرامية )او يوما معينالموعد أو المدة الزمنية أ
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حد االشخاص قطعة أرض يهبها مالكها ألعلى أن : تدل ـ اشكارة، شكارة 3
، وعلى هذا المعنى هاخذ المالك حصة من غلّ من دون أن يألزرعها 

 .(40)األكدية(تدل)اشكارو
  (41)( وتدل على المعنى نفسه .)اشكايوكدية: وردت في األكافي، اسـ اسكاف 4
  (42).( اثباتهايوجد و)اكو كدية بمعنى الاكو( في األم: وردت )ـ اكو ماكو 5
( وهي القفة المعروفة التي تستعمل كوسيلة لعبور األنهار قفو: باألكدية )ق فَّة. 6

الق فَّة : ))المعنى نفسه ، جاء في اللسان. وهي في العربية ب(43)والنقل أيضا
 . (44)(( بيل ، والق فَّة : َقرعة يابسةالزَّ 

عند العرب وم ومستعملة اليكدية كلمات عدة ترجع الى اللغة األ ثمةو 
، بارية ، وزة ، بستوكة ، إجاص ، أنبوب ، نجانة، انثى، اـ هرفيفلي أنحو)

 . (45)(. الخ، آجر ، إقليم ، ..جّص ، آب ، آذار
 المطلب الثالث : البابليون 
هو  ولالبابلية القديمة على عصرين : األ قسم التاريخيون الحضارة

الد بابل في واستقرارهم في ب  (46)بوصول االموريين ، ويبدأالعصر البابلي القديم
تأسيس الدولة بابل االولى و هي بنهاية ساللة ، وينتق . م 2006حدود سنة 

أما العصر الثاني  .ق.م 1594 و ساللة بابل الثانية في حدود سنة، أالكيشية
، بدايته نهاية العصر البابلي القديم ، وينتهي بقضاء (47)نفهو عصر الكيشيي

، وتدمير بابل ومدنها ق.م 1162اللة الكيشية حوالي سنة على الس العيالميين
   .(48) ر الفنية والغنائم الى بالد عيالماالخرى ونهبها ونقل االثا

كدية ، وبسبب التقلبات السياسية حدى لهجات اللغة األن هي إلغة البابليي
اقتضاها التغير التي توالت على الحضارة البابلية مع التطورات اللغوية التي 

متقاربة في ية مجموعة من اللهجات الالزمني ، تفرعت من اللهجة البابل
 . (49)خصائصها 
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ود لغوية وكان للبابليين جه .(50)يالئم اللهجة البابلية الجزرية وقواعدها
ها بصوت عدة ، منها : احتفاظ مزايا، اذ انمازت لهجتهم بصوتية وصرفية

 ومثل هذا التحول يكون في  ،(51)الشين اال اذا وقع قبل السين فيلفظ الما 
صوات الحلق اال الهمزة ، أ، وتركت البابلية (ڤ)الميم( بعد الحركة اذ تقلب )

 ما تحول الى الصوت الغاري، وربخرة( في البابلية المتأ)قخاء تحولوصوت ال
  . (52)ا( أيض)ج

ولى بحاالته الثالث ، في عصور البابلية األا ونجد االعراب حاضر  
عدم االنتظام واالختفاء  نه كان مقتصرا على الكتابة ، ودليلهويرجح بروكلمان أ

 .(53) خرةاالعراب البابلي في العصور المتأ صابااللذين أ
ن خذ المتضلعون بها يدونو بابليون بزوال الثقافة السومرية أولما شعر ال

، ، فالنص القديم شيء مقدس عندهممانة ودقةويترجمونه بكل أ التراث السومري
 ، (54)ن صادفهم خطألبابليين على االستنساخ الحرفي وا  وهذا ما حمل الكتبة ا

كثيرة للعالمات المسمارية وبجانبها  ثباتاأ بتأليفهموعزز البابليون هذا النشاط 
كذلك معاجم لمعاني  وألفوا، المات ، وعلى اليمين اسم العالمةلفظ الع األيسر

، ثم معاجم بمعاني تلك العالمات لقديمة عندما تستخدم بصورة رمزيةالعالمات ا
يمكن وصفها  وبيولوجيةا معاجم لغوية أيض وألفواوما يقابلها بالبابلية ، 

 واألسماء، اذ كانت تتضمن شر ح التعابير والمصطلحات بالمعاجم المختصة
معاجم في  وألفوا. ت الحياة المختلفةالمستعملة في مجال محدد من مجاال
  .(55)تصريف المفردات ومرادفاتها واستعماالتها

طريقة الشرو ح والهوامش في دراستهم استعملوا  أنهم األخرىومن جهودهم 
النصوص القديمة ، فكانوا يضعون تفاسير للمواطن الغامضة بين السطور بخط  

لسجالت ، وخزانات للكتب وا دورا بارقيق ، ووضعوا فهارس للكتب ، وخصص
(56). 
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والرياضة  األلعابن ظهر لديهم نوع من النضج اللغوي بالبابليين أ وبلغ
  .(57)الفكرية باستعمال االشتقاقات اللفظية والتالعب بها 

 شوريونالمطلب الرابع : اآل
في شبه  أصالالعربية القديمة التي كانت تقطن  األقوامفرع من ))هم

بوادي الشام والعراق واستقرت في الجزء  إلىالجزيرة العربية ثم هاجرت منها 
بالضبط متى كانت هجرة هذه المجموعة من  تعرفوال الشمالي من العراق ، 

 شوريوناآل. وينسب طريق الذي سلكته على وجه التحديدالجزيرة العربية وال أقوام
، وقد يكون لهمعاصمة  أصبحالذي  أشور الحضاريةمراكزهم  أول إلىباسمهم 

  .(58)((شورآم القومي ه  له  إ إلىاالسم نسبة 
فان التفاعل ))امتدادا للحضارة البابلية شوريةاالوتمثل الحضارة 

درجة يصعب على  إلىالحضاري واالمتزاج السكاني بين المنطقتين كان 
 شوريةواآلالباحث معها ان يفرق بين المقومات والعناصر الحضارية البابلية 

استخدام مصطلح الحضارة البابلية والحضارة  الخطأ...... بل قد يكون من 
كان المقصود بذلك .... الفترة الزمنية التي برز فيها البابليون  إذا إال شوريةاآل
 . (59) ((المسر ح السياسي إلى شوريوناآل أو

وعلى الرغم من ذلك التقارب في ثقافة الحضارتين برزت مجموعة من 
ير تبدو الصف فأصواتن البابلية ، م شوريةاآلاللهجة  أمازتالقواعد اللغوية 
 شوريوناآلنجده في البابلية ، واستبقى  ال وضوحا شوريةاآلواضحة في 

  . (60)()ڤ إلى( الذي تحول في البابلية الحديثة ، وكذلك )مف(صوت)
 ،المضارع الفعل هي: أزمنةمن  أنواعبين ثالثة  شوريوناآلوفرق 

صيغته االشتقاقية  ، ولكلّ ثالث للداللة على الحدث المستمر ، وزمنوالماضي
(61). 
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الضمة في حالتي الفاعل  يضعون شوريوناآل كان اإلعرابومن حيث 
كانوا يلحقون االسم في  نهمأ، فضال على  اإلضافةوالمفعول والكسرة في حالة 
  .(62)حالة الظرفية ضمة طويلة

، ما عثر عليه لغويا ضخما فاق ما وصلنا منهاثا تر  شوريوناآل وخّلف
  .(63) في حضارة وادي الرافدين األخرى األقواممن تراث 

 المجاورة في لغات وادي الرافدين  األقوامثر لغات أالمطلب الخامس: 
  اآلراميين: لغة أوال

رية سكنت بصورة مكثفة المنطقة التي تمتد من جز  أقوام: اآلراميون
وبسبب موقعهم القريب من بالد وادي الرافدين   .(64)حتى الخليج العربي األردن

م عندما لقرن السابع ق.كدية منذ اتقتحم معاقل اللغة األ اآلراميةاللغة  أخذت))
خمينيون يفتشون عن لغة تكون مفهومة وسهلة على جميع كان الملوك األ

فيه في الوقت الذي كانت  اآلراميةالشعوب التي خضعت لهم اختاروا اللغة 
  .(65)((ا المعقدة في طريقها الى الموتكدية قواعدها الصعبة وكتاباتهاللغة األ
كثير من وسيطا لغويا مهما جاء الينا عن طريقها  اآلراميةصارت ))وبهذا

مفرداتها الخاصة التي دخلت عن طريق  إلى باإلضافةالمفردات البابلية 
ونلحظ من  .(66)((تاريخية مختلفة أزمانى العربية في البابلية وال إلىاالستعارة 

، فالضمائر  واآلراميةن ثمة تقاربا بين العربية في اللغة العربية أ اآلراميةثر أ
ـ  أنتَ ،  أناـ على الترتيبـ ) اآلرامية( يقابلها في ، هو ، هي أنت  ،  أنتَ ،  أنا)
والكاف ، والهاء( المتصلة هي نفسها  الياء ،( ، والضمائر)، هي ، هو ت  أن

( يقابلها في ن، م   إلى، وحروف الجر ) في ،  واآلراميةوبدالالتها في العربية 
 اإلعرابيةلك نجد تشابها من حيث الحركات ، وكذ() في ، لي ، ميناآلرامية
شباعالثالث  لم يضع النحو والنقط من  األسود أبان أ نَّ حتى ظ   ،(67)كل منها وا 
، عربيةع نحوها قبل الض  التي و   اآلراميةتعرَّف  أنوضعها بعد  إنما، سهذات نف
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نلحظ في و  .بارها فساعده ذلك على وضع ما وضعبقساوستها وأحنه اتصل أو 
ألفاظا آرامية تشترك والعربية من حيث الجذر  المعجميو  المستوى الداللي
هذا و  ،لحس بمعنى لطع() قولهم :منها على سبيل التمثيل ، والداللة والمعنى

، بلسان ك : لطع ك الشيءَ اللطع  )). ففي اللسان(68)هاللفظ في العربية بالمعنى نفس
 .(69)((وهو اللْحس  

ربية بالمعنى ، وهذا اللفظ في الع (70)( لصغار الدجاجوجفر  ومنها قولهم)
: الَفت ي  من ولد الد جاج، والضم فيه لغة، ))نفسه ففي اللسان وج  رواه والَفر 

. وهذا اللفظ (72)كمع( بمعنى كرع رشفة أو جرعة ومنه قولهم:) . (71)اللحياني((
: َمَع في الماء َكْمعا  وكَرع فيهوكَ ربية بالمعنى نفسه ففي اللسان ))موجود في الع

بالمعنى  ، وهذا اللفظ موجود في العربية(74)( للقيرزفتا. ومنه قولهم: )(73)((شرعَ 
، ة مزفَّتة...، وجرَّ ، وقيل: الزفت القاربالكسر: كالق ير   ،)الزِّْفت  )في اللسانف نفسه

 . (75)((مطلية بالزفت
 بالد فارس  أقوامثانيا : لغات 

التراث اللغوي القديم وأثرها المباشر في الفارسية  األقواملغة  ألهمية
 األقوامحسب حسابا للغات ، يجب على الباحث أن يلحضارة وادي الرافدين 

ممن كان لهم اثر مباشر في حياة تلك الحضارة السياسية واالجتماعية  اإليرانية
 األجزاء( في ساللة حاكمة في بالد )ماذي أسسواواللغوية ، مثل الماذيين الذي 

، ولغتهم أصلهمالكردية في  األقواموهم قريبون من  إيرانالشمالية الغربية من 
ا زهاء وفتحوا بابل وحكموه إيرانحكموا  خمينيون الذيناأل وتبع الماذيين الفرس  

اللغة البابلية بخطها المسماري ظلت لغة  إن( ومع ق ـ م  331ـ  539قرنين )
ية و الفارسية القديمة )لغة المتبادل بين البابل التأثيرينكر  رسمية في العراق ، ال

وسيطا صارت الفارسية  تلك الحقبة ، وبرهان ذلك أن اللغة ( فيمينيينخاأل
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عن طريقها مجموعة مهمة من المفردات البابلية نعتتها  إلينالغويا جاءت 
  . (76)، أو الفارسي، أو الدخيلباألعجميمعجماتنا العربية 

ي وامتدت تلك التأثيرات اللغوية المتبادلة إلى العهد الفارسي الفرثي ف
يران )و العراق  م(  637م ــ  226( ثم الفرس الساسانيين ) م226ق ـ م  150ا 

الذين حكموا العراق إلى بداية العهد اإلسالمي العربي ، ولم تنته التأثيرات في 
  .(77) العهود العربية اإلسالمية ، بل حتى إلى يومنا هذا

 الخاتمة
يات وعلم اللغة ، لم ثمة جهد كبير ألبناء وادي الرافدين في مجال اللسان

ين لتراثنا اللغوي اهتمام األلسنيين الغربيين والمستعرب حظه من –لألسف –ينل 
، مما يحتم على كلِّ َمْن يعتّز بلغته ويفخر بتراث أجداده من العربي القديم

الباحثين العرب ، أن يقتفي أثر عالمتنا الكبير الدكتور طه باقر في التنقيب 
لى نفض الغبار والبحث عن الكنز اللغوي العراقي القديم الذي بنا حاجة ماسة إ

في نسبة جهدهم اللغوي إلى أمم أعجمية   عنه ، لتصحيح ما وقع من خطإ
أرض بالد وادي الرافدين ، والوقوف  -في حقب الحقة  -أخرى استوطنت 

، والتأصيل لعدد كبير من مفرداتها التي وسمها على قواعد اللغة العربية القديمة
، وهي في األصل ألفاظ ة أو الدخيلةئل باأللفاظ المعّربالمعجميون العرب األوا

، وقد ي أو البابلي أو األشوريعربية قديمة ترجع إلى التراث اللغوي األكد
 .في اللسانيات يمكن التماسها فيه أفصح البحث عن مالمح ذلك التراث

 اإلحاالت:
 .) الهامش ( 5نا اللغوي القديم : ، و من تراث 27ينظر : محاضرات في التاريخ القديم :  .1
 .  5، ومن تراثنا اللغوي القديم :  10/  1: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةينظر :  .2
 .  11/  1ينظر : المصدر نفسه :  .3
 . 13/ 1ينظر : المصدر نفسه :  .4
 .  15، و من تراثنا اللغوي القديم :  73ينظر : محاضرات في التاريخ القديم :   .5
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 ) بحث الدكتور فاضل عبد الواحد علي ( . 272العراق في التاريخ :  ينظر :  .6
 ) بحث األستاذ كاظم سعد الدين (  97ينظر : الواقع اللغوي القديم :   .7
 .  97ينظر :  المصدر نفسه :   .8
 .   79أصوات العربية بين التحول والثبات :   .9

 ) بحث األستاذ كاظم سعد الدين (  101 الواقع اللغوي القديم : .10
الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية  ينظر :  .11

71. 
 . 1758/ 3ترتيب كتاب العين )نجر(   .12
  ) بحث الدكتور عامر سليمان ( . 281ـ  280/  1ينظر : حضارة العراق :   .13
 ) بحث الدكتور عامر سليمان ( . 285ـ  284/  1ينظر : حضارة العراق :   .14
 ) بحث الدكتور عامر سليمان ( . 299ـ  294/  1ينظر : المصدر نفسه :    .15
 ) بحث الدكتور فاضل عبد الواحد علي ( . 280ينظر : العراق في التاريخ :    .16
 ) بحث الدكتور عامر سليمان ( .  289/  1ينظر : حضارة العراق :    .17
 . 20ي القديم : ينظر : من تراثنا اللغو    .18
 . 17ينظر : المدخل الى دراسة تاريخ اللغات الجذرية :    .19
 .  20ينظر : من تراثنا اللغوي القديم :    .20
 ) بحث سلوان شاطر حلحول ( . 188الواقع اللغوي القديم :    .21
 . 17ــ  16تاريخ اللغات الجذرية :  دراسةينظر : المدخل الى    .22
واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية  ينظر: الحضور األكدي  .23

72 . 
 . 113/ 3لسان العرب )ركز(    .24
: الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية ينظر   .25

76 
 . 81/  6لسان العرب ) مكس (     .26
العراق والشام العامية الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات  :ينظر    .27

76. 
 . 1/133لسان العرب ) آس (    .28
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ينظر : الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية     .29
77 

 . 3/311لسان العرب ) سكن (     .30
ينظر : الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية    .31

77 
 . 436/ 4لسان العرب ) عنب (    .32
ينظر : الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية   .33

78 . 
 . 83/ 3لسان العرب ) رطب (     .34
ينظر : الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية   .35

78 . 
 . 457/ 5لسان العرب ) كيس (     .36
 .  4من تراثنا اللغوي القديم :    .37
 . 33ينظر : المصدر نفسه :   .38
 .  41ينظر: من تراثنا اللغوي القديم:    .39
 . 45ينظر : من تراثنا اللغوي القديم:    .40
 . 42ينظر : من تراثنا اللغوي القديم:    .41
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والشام واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق  الحضور األكدي :ينظر   .43

 .79:العامية
 . 300/ 5لسان العرب )قفف(     .44
 .  178ـ  31ينظر : من تراثنا اللغوي القديم:    .45
توغلت  اجرت من شبه الجزيرة العربية.فرع من االقوام العربية القديمة هاالموريون :)   .46

الثالث قبل الميالد(محاضرات في التاريخ  اواخر االلف جماعات منها في بالد بابل منذ
 . 119: القديم
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واآلرامي والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام  ينظر : الحضور األكدي   .70
 .79لعاميةا
 . 105/ 5لسان العرب ) فرج (    .71
لهجات العراق والشام  ينظر : الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح في   .72

 .80العامية
 .436/  5لسان العرب ) كمع (      .73
ت العراق والشام لهجا الحضور األكدي واآلرامي والعربي الفصيح فيينظر :    .74

 .80العامية
 . 187/  3( لسان العرب)زفت    .75
 . 25ينظر : من تراثنا اللغوي القديم :   .76
 .  26ينظر : المصدر نفسه :    .77
  :المصادر والمراجع 
جامعة ، مطبعة  لنعيمياالعربية بين التحول والثبات ، د. حسام سعيد  أصواتـ 1

 م . 1989بغداد ، 
 ت . ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، د . لفنسون و ـ تاريخ اللغات السامية ، أ .  2
ه( ، تحقيق الدكتور 175. ترتيب كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 3

 1مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ، تصحيح األستاذ أسعد الطيب ، ط
 ه . 1414باقري قم 

 م .  1985ـ حضارة العراق ، نخبة من الباحثين العراقيين ، دار الحرية ، بغداد ،  4
ة ، ات العراق والشام العاميلهج فيوالعربي الفصيح  الحضور األكدي واآلرامي. 5

 م . 2012دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد  عالء الالمي ،
هـ ــ  1403دار الحرية ، بغداد ، ـ العراق في التاريخ ، مجموعة من الباحثين ، 6

 م. 1983
روثن ، تد : د. يوسف حبر ، دار الرشيد ، بغداد  مرغريتـ علوم البابليين ،  7

 م . 1980



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 31 - 

 ـ فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان ، تد : د. رمضان عبد التواب ، مطابع 8
 . 1977هـ  ــ  1397جامعة الرياض ، 

 م . 1997بيروت  1ه( ، دار صادر ط711). لسان العرب البن منظور 9 
حمد مالك الفتيان ، مطبعة تاريخ القديم ، د. عامر سليمان وأفي ال محاضراتـ  10

 جامعة الموصل ، د . ت . 
، مطبعة  األحمددراسة تاريخ اللغات الجذرية ، د. سامي سعيد  إلىـ المدخل 11

 . 1981الحكم المحلي ، بغداد ، 
الوحيد في حضارة وادي الرافدين ( ، طه ـ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة )  12

 م .  1986،  2باقر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ، ط 
ـ من تراثنا اللغوي القديم ) ما يسمى في العربية بالدخيل ( ، طه باقر ، مطبعة  13

 م .  1980هـ  ــ  1400المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 
 1423بحوث ندوة بيت الحكمة ـ الواقع اللغوي العربي القديم وموقع العربية فيه ) 14
 م .  2006، ، بغداد حثين، مجموعة من البام(2002 -هـ 
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 النص الشعري القديم وسلطة النقد
 د. قري مجيد

 عباس لغروس خنشلةجامعة 
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وكيف  المقال ستكون قراءات في المتن الشعري العربي القديم، الملخص:       

بما تأتى له من مطالعات لآلراء والنظريات الغربية النظر حاول النقد العربي الحديث 
والوقوف لدى بعض األسماء النقدية التي احتضنت  في هذا الرصيد الفخم الضخم.

التراث العربي الشعري  بالدرس، اما لولع شديد بمضامينه وأشكاله الفنية، أو النبهار 
 ومع نصوص غربية أو ولدت فيهاي بيئاتها األولى التي بالمناهج الغربية وتطبيقاتها ف

كالسيكية قديمة بعيدة عن ذوق العربي وبيئته ونبضه. سيدرس المقال بعض األمثلة 
لنقاد مزجوا في ثقافاتهم بين االطالع على التراث العربي االسالمي وقراءة بحر من 
الكتب حوله ،ثم اعتمادهم على معين آخر ثنوا به رافد ثقافتهم وكان حظ األدب 

قد يكون هؤالء أصدق مثال على هذا  ي وفلسفته وخالصة فكره ونظرياته.الغرب
 ألن هؤالء وغيرهم كثر ممن استهوتهم آراء الغربيين. التالقح بين هذين الرافدين.

سحرهم أوال النص الشعري القديم وسلب كثيرا من اهتمامهم وكان الطالعهم        
فعمدوا واستقوا  على عقولهم أيضا، على المناهج الغربية وتطبيقاتها مفعول السحر

منها العلمية واألدوات وحاولوا ولوج عوالم النص المظلمة وعكفوا على دراسة عديد 
وكانوا بتلك االسقاطات مروجين لمناهج  من السياقات المختلفة التي ارتبطت به.

غيرهم استفادوا فيها من بعض خالصات بعض العلوم كعلم النفس وعلم االجتماع 
كشفوا كثيرا من الجنبات المرتبطة  لة في اضفاء بعض العلمية على ما يكتبون..محاو 

فكان من  بالنص ،لكن في المقابل حملوا النص ما ال يطيق وقولوا صاحبه ما لم يقل.
 أصولها أيضا–نتيجة ذلك دعوة نقاد عرب آخرين لتبني مناهج أخرى أكثر علمية 

 وبذلك كان  غير مرتبط بصاحبه.. وكنظام ،تدرس النص كبنية مستقلة -غربية
الدراسة ستبحث و  النص الشعري العربي القديم. للسياق والنسق  حظهما في احتضان

في آليات كل فريق في تلقي ودراسة النص التراثي  وكيف كانت سلطة وسطوة النقد 
هو حظ التقنية الحديثة في اشتغالها بالسياق والنسق في تلقف  ثم ما على النص،
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النص التراثي ،وهل أنصفت هذه الدراسات الشعر القديم أم كانت عبئا ثقيال  ودراسة
 عليه )...(

 النسق.-السياق-التلقي-التراث-المناهج الغربية-النص الشعري الكلمات المفتاحية:
 

النص الشعري العربي القديم نّص خالد مترامي في المكان والزمان. 
ئهم النقدية والنقد والحديث والمعاصر بما تأّتى له من احاول النقاد القدامى بآر 

مناهج ونظريات إحاطته بالّدرس. لكن ما كتب حوله قديما وحديثا لم يكن كفيال 
بفك جميع طالسمه، ولم يكن كافيا الستجداء جميع مضامينه واستنباط كل 

 الجماليات التي يحويها. 
من خالل استقراء وستحاول هذه الّدراسة استنطاق بعض هذا الّنص 

بعض الدراسات واآلراء التي تناولته بالتحليل والّدرس. وباعتبار النص القديم لم 
يقفل ولم يقتل بحثا ويبقى مفتوحا، فإّن النقاد المحدثين حاولوا ولوجه رغم 
علمهم، بجّل ما تّم حوله من دراسة وتمحيص، ولكن متسّلحين بما تأتى لهم من 

خالصات العلوم المختلفة وللمناهج والنظريات التي تّم مطالعاتهم ومراجعاتهم ل
 تداولها واستنباطها في العصر الحاضر.

والنقاد دارسين لنصوصهم كانت لهم سلطة على نصوصهم التي  
 امتلكوها وهم يتناولونها بالنقد . 

هاته المحاورات التي تمت بين ذوات النقاد والمضامين الشعرية العربية 
إّما بتناول هاته المادة التراثية بكّلياتها أو بتجزيئها والخروج من القديمة اشتغلت 

خاللها بمالحظات تحاول جميعها إبراز جمالياتها أو فك بعض شيفرتها التي لم 
 تستطع دراسات سابقة بيانها.

وقد اشتغل بعضهم ببنية النص ونسقه ونظامه ولغته، وآخرون  تناولوا 
ه، ودراسة بمال في رؤية أوفى للنص وصاحاقه أكل ما هو يحيط بالّنص وسي
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النص في سياقه التاريخي واالجتماعي العام، وكذا عالقته بصاحبه ونمطية 
 تفكيره ونفسيته أَماَل في إنصاف الّنص  والناص معا .

ولقد أصبح غير خاف لدى كثيرين أن لكل نص خباياه الخاصة به، وقد 
هذه الخبايا، من خالل قراءاته، أصبح للقارئ دور رئيسي يقوم به  للكشف عن 

ألّن القراءة الواحدة للنص الواحد لم تعد كافية  وعدم االكتفاء بقراءة واحدة
)لإلحاطة بكل جوانب الّنص مّما يستوجب وجود قراءات متعّددة لها نظرياتها 

 .(1()المختلفة
في نقدنا العربي الحديث كان طه حسين ومندور والعقاد والنويهي 

شوقي ضيف ويوسف خليف.. وغيرهم، من الجيل األول الذي نهل والمازني و 
من التراث وكان لهم اّطالع واسع على آداب الغرب وفكرهم ونظرياتهم. 
والحظوا القصور الذي نال من الّنص التراثي العربي، ونال من الكم الشعري 

الزخم الهائل الذي وصلهم. فاتجهوا لتناول هاته المادة التراثية المتاحة، وهذا 
المترامي باالعتماد على مناهج وأدوات إجرائية اعتمدها الباحثون والنقاد 

وعلى راهن أدبهم  ا على نصوصهم الكالسيكية الماضيةالغربيون وطّبقوه
الحاضر، ووصلوا إلى إيضا ح بعض جزء الصورة الذي كان مفتقدا حول كثير 

، عمدوا ول آدابهملعرب بانطباعات الغرب حمن النصوص. ومع انبهار النقاد ا
إلى إسقاط نماذج تلك الّدراسات على القصائد الشعرية القديمة، وعمد كل واحد 
منهم إلى اعتماد سياق بعينه مرتبط بالنص، وكان ميراث المتنبي وأبي نواس 
وابن الرومي، وشعر الغزل والمعلقات والشعراء الصعاليك.. وغيرها مادة 

بثالثية البيئة والمجتمع  (2)ثال طه حسينلدراساتهم النقدية ؛ وقد استعان م
والجنس والثقافة، وولج بها عالم النص الشعري القديم. ولو ال سقوطه في 
التعميمات واستناده المبالغ فيه إلى  الذوق الخاص، ومواقفه الجاهزة  المرتبطة 
بالمؤثرات الخارجية  التي تحيط بالنص وشخصية  مبدعها، لوال كّل هذا وغيره 
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ت أحكامه بما حوته من ابراز لمكنونات وجماليات النص مثال قويا يحتذى لكان
 بها. 

أيضا تالمذته الذين أتوا من بعده وتمذهبوا بمذهبه تناولوا المادة التراثية 
وبعض أدوات المنهج النقدي الذي را ح أستاذهم يدعو له ويؤسس لترسيخه، 

ناصف، سهير وعلى رأس أولئك نجد: يوسف خليف، شوقي ضيف، مصطفى 
ا لقلماوي فيما بعد، راحوا جميعا وآخرون غيرهم يشتغلون بالمتن التراثي، ولم 

 يخل واحد منهم من غواية التراث له والولع الشديد به. 
ولم يخف جّلهم تأثرهم بطه حسن ووجهته الفنّية التي ينطلق فيها من  

ها زادا القتحام ، والولوج ب(3)استقراء المناهج الحديثة وخالصات بعض العلوم
النص الشعري العربي القديم. واستفاد تالميذ األستاذ من مالحظات أستاذهم 
لدرس التراث وثّنوها بتكثيف مطالعاتهم فكان ليوسف خليف مثال أن زاوج بين 
المنهجين العلمي والفّني وشفع ماّدته العلمية المجموعة بالدليل الوافي والشواهد 

ن خط علمي متواصل مع الظواهر مؤصال لها الشعرية المالئمة صادرا ع
ومرّكزا على دور البيئة والعصر والجنس في إنتاج شخصية الشعراء ونتاجاتهم 

 الفنية.
أيضا عاصر طه حسين، ونهل مّما نهل  (4)* محمد مندورشيخ النقاد

منه طه حسين، وكان شغفه بالتراث عظيما، وكاد يكون لوحده مدرسة، وسلطة  
د رغم اعتراف الرجل قبل انتقاله إلى فرنسا بتأثره بأستاذه  طه قائمة في النق

حسين. لكّنه يتفرد فيما بعد في أحكامه النقدية حيال التراث، مضيفا فكرة 
المختلفة  لغة إلى جانب االشتغال بالسياقاتاالهتمام باألساليب ويناء ال

ليا، وبقى المحيطة بالنص داعيا في ذلك الى التعامل مع التراث تعامال جما
رساء دعائمه.  وفّيا لهذا المبدأ القائم على التشبث بمبادئ النقد الجمالي وا 
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وقد عّبد هؤالء وغيرهم السبيل لمن جاء بعدهم، حيث جاء مصطفى  
طه حسين وحاول إضافة لبنة لسلطة النقد  ناصف مثال وهو من تالمذة

إعادة قراءة تراثنا الممارس على النصوص التراثية الشعرية القديمة، ودعا إلى 
وصياغته صياغة جديدة دون نسيان الّدراسات المتطورة المتاحة في النقد، وكذا 
تغيير عاداتنا في القراءة وتجاوز المسّلمات المتعارف عليها والتي تأتت من 
خالل التراكمات النقدية التي تمت مع مرور العصور، والتي كان حقلها جميعا 

 التراث الشعري القديم.
دعا ناصف إلى التنقيب والتحليل والتفسير والتأويل في هذه الخطابات و  

 التي تستدعي التأويل وعدم االقتناع بما هو ظاهر باد منها.
والنقد الحديث والمعاصر تناول الشعر القديم غير مكتف بدراسته في 
إطار منظوماته الكّلية وقضاياه الكبرى التي عكف النقاد والقدامى على إعطاء 

ثم تناول بالدرس تلك المالمح  الجزء، تجزيئأحكامهم العامة حولها، بل حاول 
اف حقول أكبر ومساحات الفنية، وتناول القضايا المرتبطة بالشعر القديم الكتش

أوسع لساحة كبرى اسمها "الشعر القديم"، في حاجة إلى اكتشاف وبحث ألنها 
وبعض عذريتها اكتسبتها من خالل عدم طرق النقد  ساحة غير مستباحة،

 الحاضر كثيرا مما شاب األحكام النقدية القديمة من تقصير وشطط أحيانا.
ت التي لها المست التراث وسنعمد إلى التوقف لدى بعض هذه الجزئيا 

الشعري القديم بالتمحيص والتحليل والدرس بنماذج قد تبدو أنه ال رابط قوي 
 يربطها ،ثم ما يلبث المتأمل يكتشف أن ثمة وشائج قوية تربطها.

تقول د/مي يوسف خليف  وهي تستقرئ بعض شخصية عروة بن الورد  
ا بأبيها يوسف خليف الذي وتقرأ أشعاره من خالل معايشته وجدانية  لها تأسي

لّقب بعاشق التراث مع التقارب بينهما في األدوات الفنية المستعملة في تناول 
فكانت صورته البطولية ، وكانت فلسفة حياته ادة التراثية ، تقول عن عروة: )الم
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رهنا بتلك المواقف الحوارية التي اّتخذ فيها من زوجته مشجبا يعلق عليه جّل 
من خاللها كّل أشجانه، وينطلق من منطلق العقل بطر ح أصول همومه، ويطر ح 

 .(5)فلسفته(
ة إعطاء فاعلية أكبر للنص الذي تقرأه واستنتاج بعض دفقد حاولت الناق

الوجه اآلخر للحياة في ذلك العصر، والسياقات المختلفة المحيطة بجانب من 
قه وفزعه وكثير جوانب الشعر الصعلوكي، وكذا قراءة ما لم يقله عروة ومدى قل

من الهواجس التي تسكنه وسبب تمّرده وما كان يتطّلع إليه والمبادئ التي دافع 
عنها وسعى لتجسيدها وتحقيقها، وكيف قّدم المعدمين على نفسه فاستوجب 

 حبهم وتخليد ذكره.
وّظف الشاعر الجاهلي  أيضا الخمرة بأنواعها ومسمياتها، فقد كان مثال 

ة يتغنى فيها بالخمرة، ثم في مرحلة الحقة خّصص أبو يستهّل قصائده بمقدم
نواس قصائد بأكملها للقول فيها ،ووظفها الشاعر الصوفي منذ القديم في شكل 
رمز صوفي. وعندهم جيمعا أصبحت رمزا شعريا انبنت عليه القصيدة العربية 
والتصق بخلد بعض العارفين والشعراء صور عنها وعن مسمياتها )وأهم الصور 

مكّررة التي تكشف عن أصول شعائرية في تكرارها صور الخمر.. فهي ترتبط ال
ّما دم اإلله الذي صرع، يشربه  بطقوس الّدين، فالخمر إّما شراب اآللهة وا 
عابدون لتحّل فيهم روحه وقواه في احتفاالت يمّثل فيها مصرعه وقيامه من بين 

 (6)األموات(.
لمتون الشعرية القديمة، يعمد والناقد في العصر الحاضر وهو يستنطق ا

إلى تحليل تلك التوظيفات في إطاراتها بالسياقات المكانية والزمانية المرتبطة 
بها ،وسبب لجوء بعضهم لمعاقرتها وتخليدها بمسمياتها وذكر مفعولها بين ثنايا 
النصوص، أو احتاللها لهوامش عظمى في نصوص أخرى كما هو الحال مع 

 به ابتداعه لشعر الخمريات. أبي نّواس الذي ارتبط
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وقد اتجه كثير من النقاد ولتحليل البنيات المختلفة للنص والسياقات 
المتباينة التي ترتبط به للبحث في بعض الوشائج  التي قد تحيل إلى فك بعض 

بين أبي نواس والخمرة.. وقد كان ذلك موضوعا لعديد من  االرتباطشيفرة 
الّنويهي، ودرسوا سبب تعلقه بالخمرة وما تمثل له الّدراسات ؛ فقد درسه القعاد و 

 ، ولماذا التجأ إليها.
وعندما درسوا بعض السياقات المحيطة بأبي نواس أبانوا سبب التجاء  

الرجل للخمرة الذي تحيله مباشرة إلى عالقته المفقودة بأمه، وهو نوع من تسّلي 
له الواقع من أثر  وممارسه فعل النسيان للتنّصل من بعض همومه، وما صنعه

بداء  نفسي وّجه تعّلقه الشديد بالخمرة وتسميتها بمسمياتها والترويج لها، وا 
محاسنها لغيره دون ذكر لمضارها حّتى يعّم ما ناله غيره، خاّصة  والحال أّن 
الشاعر إلى جانب ترغيبه في الخمرة وتصفيقه جعل النقاد يستنتجون نرجسية 

طقت بها نصوصه الشعرية ، وأبان  النقاد بها خالصة مّيزت شخصية الرجل، ن
 كثيرا من المكبوتات النفسية المتخّفية  وراء األبيات والقصائد التي قالها.

حضور المرأة في المتون الشعرية العربية القديمة الفت، ذكرها الشاعر 
العربي باالسم  والصفة والكنية ،فخلدت أسماء ليلى ، سعاد ...وغيرها . كما 

 مزيتها األنوثة حينا والخصوبة وأشياء أخرى في أحايين كثيرة.عكست ر 
و)المرأة على الرغم من حضورها في الشعر العربي منذ العصر 
الجاهلي، لم تكن حاضرة إاّل باعتبارها ذلك الفضاء الذي ترسو فيه رغبة  
الرجل، ولم يحصل تواصل في الكتابة بينها وبين الشاعر، فقد كانت كاألثر 

عرف، وتذكر، وحّتى عند العذريين أنفسهم، فهي أثر يذكر بالتمتع تعلن، ت
بالحب واالستغراق في تلك العاطفة. والمرأة تبقى جميلة ومشتهاة ما دامت 
تحافظ على المسافة بينها وبين الرجل، فإذا ما وضعت لهذه المسافة حّدا بأن 
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تعدو بدون أثر، تقدم نفسها وبدون مراوغات الموضوع السري للرغبة بال مقابل، 
 .(7)لذلك نجد أبا نواس يعود للغلمان عله يجد الموضوع غير المرئي أو الممنوع

والمرأة كانت موضوعا للغزل قديما، تغّزل بها الشعراء ووصفوها وصفا 
حسيا تارة تجاوز به ذووه في الغزل الماجن األخالق واألعراف العربية، لكن 

حاسيس من يحب عكس عواطف الحب كثيرا ما دمج الشاعر بين أحاسيسه وأ
والوفاء واإلخالص، وعانى أيضا في سبيلها الحرقة والفراق ولواعج الهجر، 
وكانت كلها محّطات عكف النقد الحديث الستخالصها وتحليلها، وحّلل من 

 خاللها شخصية قائلها وشخصية المحبوب في آن.
بات صهوة  ولكن هذا الغزل الذي يتغزل فيه الشاعر القديم بالمرأة، 

يمتطيها المتصوفة، فيعمدون للغزل بالذات اإللهية في روحانيات أثبتت 
النصوص القديمة كثيرا منها و)خطاب الغزل قد حّقق تفاعال مع المتلقي، حّتى 
في أكثر األوقات جّدية، وهو عهد الرسول، وكّلنا يتذكر قصيدة بانت سعاد 

 عليه وسلم والصحابة إلى لكعب بن زهير، التي سعى فيها الرسول صلى اهلل
ولم يكن خطاب المتصّوفة األوائل خطابا  التقاط الواقع الجمالي الكامن فيها.

ن كان فيه  غزليا، ألنه كان تعبيرا عن فعل الحب الذي يلتقي به معه. وا 
 (8)عناصر تشويش ، عّبرت عن التجربة عن أحوال ومقامات روحية ومعرفية(.

والمتصّفح للمتون الشعرية العربية القديمة ونسيجها الشعري تستوقفه 
التوظيفات الكثيرة في البنى اإلفرادية والبنى التركيبية لهذه النصوص. فمثال 
النقد الحديث تناول بالدرس فكرة الثنائيات النقدية مع ما يحمله هذا المعنى من 

ضدية والبنيات الداللية النّصية تناقص أحيانا، إاّل أن مجموع هذه الثنائيات ال
التي وردت فيها ،ويقوم عليها بناء النص تغدو لها دالالت خاّصة في الّنص، 
كما أّن قطبا من أقطاب هذه الثنائية عادة ما يرتبط بها معنى من معاني 
الشاعر، وبتظافر معنيي الثنائية ندرك كثيرا من دالالت النص، فمثال بين 
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الموت تنصهر كل عواطف الشاعر وأفكاره، وتنفجر من  )إرادة الحياة وحتمية
هذا الوضع المأساوي صور القصيدة التي تعّبر في صدق نادر عن حّب طاغ 

 .(9)للحياة(
وتناول هذه الجزئيات كانت من بعض ما تناوله النقد الّنسقي الذي 
اشتغل بالبنية التي تستأنس ببعض سياقات الّنص  دون أن يكون السياق طاغ 

ى حساب البنية والنسق، وهو باب تناوله النقد البنيوي األسلوبي بالّدرس عل
 والتحليل.

وحتى دراسة بعض البنى اإلفرادية والتركيبية، ال يكتفى فيها بدراستها 
دراسة محضة في البنية ، بل اّتجه النقد الحديث لدراستها في سياق السياقات 

ة بنيات يحتويها النص الشعري المحيطة بالّنص ، كأن يعمد الناقد الى دراس
القديم في ضوء التجارب النقدية الحداثية التي تستفيد من خالصات المناهج 
السياقية المختلفة كالنفسي واالجتماعي  والتاريخي وغيرها، فمثال إذا وقف الناقد 

ما حقه التقديم وترتيب  األلفاظ على  عند ظاهرة تقديم ما حقه التأخير وتأخير
ترتيبها قال أن ذلك مثال)من أجل تحقيق أبعاد نفسية معّينة   تضيهيق ما غير

. وهو عادة حكم (10)تنبع من طبيعة  التجربة لشعورية والمعنى المراد نقله(
تم من خالل استنطاق خبرات وخالصات المناهج الغربية ونظريتها ،ثم  جاهز

أحكاما عرجاء ال وكثيرا ما جاءت  حاول الناقد العربي تكييفها لتعليل أحكامه،
تستند الى أساس علمي مقبول نالت من هيبة وجدوى بعض النصوص التي 

 خلدها التاريخ على مر القرون.
وقد كانت هاته األحكام التي ال تراعي خصوصيات األفراد وهويات 
األقوام، وواقع المجتمعات واحترام خصوصياته سوطا عندما أسقط بعض النقاد 

مراعاة لهذه الفوارق الفردية والجماعية وكذا عدم الوعي أحكامهم دون روية وال 
 بظروف اختالف المكان والزمان.
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ووعى  ولكن بعض النقاد استطاع تكييف خالصات بعض العلوم الغربية،
ظروفها ورا ح يكيفها وخصوصية النص التراثي العربي ،فوجدت أحكامه النقدية 

ألنها تواصلت مع النص  التي حاولت أن تكون أكثر علمية متلقين ومريدين
ولم تسعى لتجاوزه، واستفادت من التجربة الغربية  الشعري التراثي بأكثر وعي،

 في تعامالتها الحداثية والجيدة مع النصوص.
الجزء في تناول المادة الشعرية التراثية بما قّدمناه من أمثلة،  وتجزئ

يحاول به أصحابه  واشتغال النقاد المحدثين بالجزئيات المرتبطة بهذا الشعر،
تجاوز التناول النقدي التراثي للشعر القديم  إلى تناول حداثي أعمق يقوم على 

 رؤية . 
و)تجديد الرؤية التراثية، هو اتجاه معاصر يزداد قوة يوما بعد يوم ويتلقى 
رفدا يوميا من تجارب المبدعين وتنظيرات الناقدين، يطر ح مفارقة غريبة تصّب 

عامة  التي ينطلق منها البحث الحالي، وهي أن مفاتيح في بحر المقولة ال
التفكير والتعبير العربية هي حّتى اآلن غريبة خالصة، وأن الّرافد الغربي مستمر 
لم ينقطع. ومفاد هذه المفارقة أّن حملة إحياء التراث من خالل رؤية جديدة 

ذوق بوجه معاصرة تتسّلح عادة بالفكر الفلسفي والنقدي ،وتعمل في مجال الت
خاص على تطبيق نظريات نقدية حديثة مستمّدة من الفكر والنقد الغربيين ألجل 

عادة كتابة  تاريخه(  .(11)إعادة تذوق أدبنا العربي القديم بل إعادة تصنيفه وا 
وهو يستفيد من بعض خالصات العلوم  ،والنقد الحديث والمعاصر

تراثية منها، را ح يتعامل مع والتقنية الحديثة في تعامالته مع النصوص خاصة ال
النص الشعري التراثي تعامال قائما على دراسة النص من حيث بنيته ونسقه 
مستقال عن أّية سياقات محيطة به باستخدام تقنيات المعلوماتية والحاسوب كأن 
يعمد لتحليل نصوص باالعتماد على نصية التنقيب المعلوماتي، وفيها يتم 

جراء سلسلة عمليات توظيف خوارزميات محسوبة   لتحليل مكّونات النصوص وا 
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التحليل الداللي لمحتويات النص بآليات الذكاء االصطناعي المستخدمة  في 
 .Data miningتقنية التنقيب المعلوماتي

وبهذه التقنية تم تفكيك النص إلى مفرداته األولية، وتصنيف مفرداته 
، ثم في األخير تم (12)أنواعها والتقاط الداللة الموضوعية المقارنة لكل نوع من

التوصل إلى نتائج أصبح من خاللها من الممكن تحديد المسارات المنهجية 
لدى المؤلف وبيان أهم المفردات الموضوعية السائدة فيه. رغم االعتراف بافتقار 
هذه اآللية في تحليل النص التراثي وغيره إلى كثير من األمور التي ستمنحها 

داء، وتمّهد إلى تحليل أشد عمقا للنصوص التي ستتناول دقة أكبر في األ
 (13)بالّدراسة.

ويبقى النص الشعري القديم نّصا مفتوحا وساحة غير مستباحة لم تنل 
ن ين والنقاد النسقييمنه سلطة النقد كفايتها رغم سعي النقاد العرب السياقي

يكشف مع كل دراسة جديدة  ئلإلحاطة بكل جوانب هذا الشعر الذي ما فت
جمالية من جمالياته وبنية تستدعي قراءة أخرى، تقف إلى جانب مجموع 

 القراءات التي كانت حيالها مع مّر األزمنة والعصور.
وتبقى سلطة النقد سلطة معترفا بها لكن أحكامها قابلة للطعن 

حظون الذين ال يرضون بأفكارها أو يل واالستئناف من طرف مجموع النقاد ،
حيفا أو ظلما في حق المتون الشعرية العربية القديمة. والحال أن ال شيء 
نهائي في الفّن. فإّن أي حكم لهاته السلطة سيكون عرضة للنقض واالستئناف 
حاطة أشمل بموروثنا الشعري  دائما، وهذا ما قد يضمن حركية أفضل للنقد وا 

 الذي الزال في حاجة إلى دراسة وتمحيص.
 :    اإلحاالت

في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح ة الثانية): اللغ(ـ للمزيد انظر: فاضر تامر1)
 .وما بعدها 41، ص 1994ث(، المركز  الثقافي العربي في الخطاب النقدي الحدي
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: محمد زعلول سالم : النقد العربي الحديث )أصوله، قضاياه، (ـ للمزيد انظر2)
 .وما بعدها 269المصرية )د.ت(، ص  مناهجه، مكتبة  األنجلو

، نقدية في أدب طه حسين، دار القلم: الرؤية الحضارية واليوسف نور عوض -
 .,وما بعدها 7يروت، لبنان )د.ت(، صب
رنا القديم،  دار األندلس، (ـ للمزيد انظر: مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشع3)

 بعدها.وما  7، ص1981، 2، طبيروت
 (، وزارة اإلعالم، الكويت62، كتاب العربي )العديدة التراثـ جابر عصفور: غواي

  بعدها.وما  6، ص2005
*ـ تسمية أطلقها عباس محمود العقاد على محمد مندور وأثبتها له في كتاب 

 "الديوان".
 وما بعدها. 17: محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب ص(ـ انظر4)

لنهضة ، مصر للطباعة والنشر والتوزيع : في األدب والنقد ، دار اـ محمد مندور
 وما بعدها .  151القاهرة ، ص

مي يوسف خليف: بطولة الشاعر الجاهلي وأثرها في األداء القصصي، دار (ـ د/5)
 وما بعدها. 57، ص1998ط  قباء للطباعة والنشر والتوزيع والقاهرة ، د.

الثاني الهجري )دراسة  (ـ علي البطل : الصّورة في الشعر العربي حّتى أخر القرن6)
، ص 1981(، دار األندلس للطباعة والنشر ، بيروت لبنان في أصولها وتطورها

 وما بعدها .  203
(ـ آمنة بلعال: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، 7)

 .76، ص 2002منشورات االختالف 
 .60(ـ المرجع نفسه ، ص8)
، 1987: قصائد ال تموت ، مكتبة مدبولي القاهرة ، مصر سنة بو(ـ محمد أ9)

 وما بعدها .  40ص
 115: األسس الفنية ألساليب البالغة العربية ، ص(ـ للمزيد انظر: محمد ناجي10)

 وما بعدها . 
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(ـ للمزيد انظر : حسام الخطيب : األدب والفكر وما بينهما، سلسلة عالم الفكر ، 11)
 .وما بعدها 283، ص 1996ريل ، ماي ، أف ، العدد الرابع24المجلد 

(ـ حسن مظفر الرزو شامل عبد الستار سليمان )تحليل نصوص إسالمية 12)
بواسطة تقنية التنقيب المعلوماتي(، مجلة بونة )جامعة عنابة(، العدد السادس 

 وما بعدها. 113، ص2006
  بعدها.وما  124(ـ المرجع نفسه، ص13)
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إسهامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في النهضة                       
 األدبية الجزائرية الحديثة

 سمير جريدي أ.
 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
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 تمهيد: 
لم يتوان االستعمار الفرنسي منذ أن وطئت قـدماه أرض الجزائـر، لحظـة         

واحدة في استعمال كل الوسائل والطرائق ألجل القضاء على مقومات الشخصية 
الوطنيــة الجزائريــة األصــيلة، اللغــة العربيــة والــدين اإلســالمي، ألنهــا )المقومــات( 

عبية التــي قامــت ضــد هــذا عامــل مهــم وباعــث كبيــر فــي مختلــف المقاومــات الشــ
 االحتالل.

لكن بالمقابل ورغم فشل االنتفاضات خالل القرن التاسع عشـر، لـم يستسـلم      
الشـــعب الجزائـــري بـــل انتقـــل إلـــى نـــوع آخـــر مـــن التصـــدي، تمثـــل فـــي المقاومـــة 
السياســية والمقاومــة الفكريــة، التــي لــم تكــن تختلــف فــي الهــدف عــن ســابقاتها مــن 

وان اختلفـــــت عنهـــــا فـــــي الوســـــائل التـــــي كانـــــت اســـــتجابة المقاومـــــات المســـــلحة، 
 لألوضاع الداخلية والخارجية آنذاك.

فلقد شهد الربع األول من القرن العشرين في الجزائـر ظهـور حركـات متعـددة     
وحركـة األميـر خالـد، ومنهـا مـا  منها مـا كـان سياسـيا كحـزب نجـم شـمال إفريقيـا،

كان إصالحيا أدبيا دينيا، مثـل: جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، التـي كـان 
"لتأسيســــها صــــدى عظــــيم فــــي تــــاريخ الجزائــــر الحــــديث.... حيث  جعلــــت وجــــود 
ــــت مضــــجعه  ــــد أقلق ــــق واضــــطراب، فق ــــر فــــي قل ــــي الجزائ االســــتعمار الفرنســــي ف

ى المشعوذين والدجالين والمتخاذلين الذين ونغصت عليه وجوده،... و  كانت عل
الجزائـــر علـــى ذلـــك العهـــد، شـــهبا محرقـــة، ونـــذرا مؤرقـــة، وأخطـــارا  يملـــؤونكـــانوا 
 . (1)محدقة"
أهدافها التي أنشئت من أجلها في سهمت هذه الجمعية بحكم مبادئها و وقد أ     

عملــــت علــــى تنقيــــة الــــدين جتماعيــــة و بــــث الــــوعي الــــديني و محاربــــة اآلفــــات اال
اإلســـالمي مـــن الشـــوائب التـــي علقـــت بـــه جـــراء مـــا كانـــت تنشـــره بعـــض الطـــرق 
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منابعــه الصــافية: القــرآن الكــريم وكــان ذلــك عــن طريــق العــودة بــه إلــى  الصــوفية،
 السنة الشريفة. و 

ــــت          ــــو  –أيضــــا  –وعمل ــــى إحي ــــة وبعــــث بشــــكل فعــــال عل اء اللغــــة العربي
عادتهــا إلــى عصــو مجــدها، و  كمــا كانــت عليــه فــي العصــور الســابقة  رها الزاهيــة،ا 

المرحلة الذهبيـة  بدءا من العصر الجاهلي إلى غاية العصر العباسي الذي يمثل
 آدابها. للغة العربية و 

األدبية الجزائرية نهضة شاملة  فكانت نتيجة هذه الجهود أن شهدت الحركة     
 حقيقية على يد هذه الجمعية.و 

ذا كان األمـر كـذلك ، فإنـا نحـاول أن نبـرز إسـهامها فـي ذلـك، فـي هـذا         وا 
عنوانــه " إســهامات جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين البحــث المتواضــع الــذي 

: إن األشــياء بأضــدادها تتمــايز، فنقــول ". الحديثــة فــي النهضــة األدبــة الجزائريــة
صــدار األحكــام أمــر نســبي يكــون بالنســبة إلــى معلــو  م معــين، و هــذا مــا نحــاول ا 

استثماره في قضية إسـهام الجمعيـة فـي النهضـة األدبيـة الجزائريـة الحديثـة، لـذلك 
ي هـــذا نــود أن نتحــدث عــن عنصــرين اثنــين نعتقــد أنهمــا سيوضــحان بشــكل جلــ

 هما:اإلسهـام وشكله وحجمه، و 
 ،خصائص األدب الجزائري قبل ظهور جمعية العلماء-
 د ظهور جمعية العلماء.خصائص األدب الجزائري بع-

الجزائري قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين  (خصائص األدب1
 الجزائريين:

 ويمكن الحديث عن هذا األدب في هذه الفترة من زاويتين اثنتين، هما:      
 إهمال األدب العربي و رواده ، و االتجاه إلى األدب الغربي: -أ
-م1889عمــــر بــــن قــــدور )وهــــذا مــــا يؤكــــده و يصــــفه الشــــاعر الجزائــــري     

:"... ، أحد رواد اإلصال ح في الجزائر، ممن عايشوا ذلـك الواقـع بقولـه م(1931
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نخبتــه، و اســتهوى مجــدها ناشــئته، مــم األخــرى عقــول شــبان اإلســالم، و اســتلبت األ
آخر يمجد اسم عالم انجليزي، تـرى ، و فرنسيفكما ترى رجال يفتخر بذكرى عالم 

و" واآلخــر معجــب بروايــات "شكســبير"، شــابا يرفــع عبقريتــه بأشــعار فيكتــور "هيجــ
حمـــــد رجـــــال أوربـــــا و وتمجيـــــد نثـــــرهم وشـــــعرهم هكـــــذا ال شـــــغل لتلـــــك الفئـــــة إال و 

مــن المحــال أن يخطــر فــي بــال أحــد ذكــر عالمــة مســلم أو شــعر واختراعــاتهم، و 
 .(2)" شاعر عربي مفلق

يؤكــــد أن أدبــــاء فرنســــا و إنجلتــــرا ن هــــذا القــــول لشــــاعر عــــايش تلــــك الفتــــرة إ    
 شعرائهما هما قدوة الشباب المسلمين في الجزائرو 

 يمجدونهم و يذكرونهم، و أما أدباء العرب فال أثر لهم عند هؤالء.
 األدب العربي في الزوايا والكتاتيب والمساجد: حالة -ب  
إن األدب العربــي فــي هــذه الهيئــات والشــعر منــه علــى وجــه :يمكــن القــول       

كــان امتــدادا لعصــور االنحطــاط  -ألنــه كــان يشــكل القســم األكبــر –الخصــوص 
"إن هــ ه والضـعف الســائدة فـي الــوطن العربــي قبـل ظهــور شـعر البــارودي، ذلــك 

المراكــز التعليميــة بوســائلها المحــدودة، وثقافتهــا التقليديــة لــم تكــن مؤهلــة لتــنهض 
األدب العربـــي فـــي الجزائـــر ولـــو أنهـــا ســـاعدت علـــى بقـــاء اللغـــة العربيـــة، فمـــن بـــ

وتكـون لهـا  طبيعة أية نهضـة أدبيـة أن تسـبق بنهضـة ثقافيـة تمهـد لهـا وتسـندها،
وقد انحصر الشـعر نتيجـة ارتباطـه  ،(3)بمثابة القاعدة  الصلبة التي تنطلق منها"

بهت نصوصـه، فـإذا هـي مـن وتعلقه بتلك المؤسسات في "األغراض الدينية فتشـا
ذا هي في األغلب األعـم تتجـه إلـى مـد ح المشـايخ والكبـراء والتغنـي  لون واحد، وا 

وغيرها من الموضوعات التـي ال  بآثار الرسول صلى اهلل عليه وسلم وآل البيت،
تخــرج عــن هــذا النطــاق الصــوفي الــديني إلــى حــد جعلــت الشــعر الــديني النافـــذة 

ن وجـدت بعـض (4)لعربي فـي الجزائـر يتـنفس منهـا"الوحيدة التي بقيت لألدب ا ،وا 
القصـــائد التـــي تخـــرج عـــن هـــذا النطـــاق الصـــوفي المهـــيمن والمســـيطر، فهـــي "ال 



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 50 - 

تتجـاوز الغـزل التقليــدي المتكلـف والفخــر القـائم علـى التبــاهي باألجـداد واألنســاب 
والتـــذمر مـــن العصـــر وأهلـــه، بطريقـــة متهافتـــة ضـــعيفة، إلـــى جانـــب المجـــامالت 

مثــل التهنئــة بمولــود أو ترقيــة...، بــل إن هــذا الشــعر ليتــردى إلــى  نيــات واإلخوا
مـد ح الحكــام الفرنسـيين بطريقــة فيهـا نفــاق وتملـق، بأســلوب قريـب مــن العاميــة ال 

 .(5)أثر للشاعرية فيه"
ومـــا يالحـــظ علـــى هـــذا الشـــعر هـــو أن "أغراضـــه تافهـــة ال يضـــطرب معهـــا      

الخيــال والشــعور، وكانــت المعــاني فــي العقــل وال يطيــر، محلقــا معهــا فــي ســماء 
 .(6)أغلب األحيان مبتذلة ركيكة منحطة تزحف كالسلحفاة"

بقضـايا األمـة، بـل  –أحيانا  –إذن فهو في مضامينه ضعيف ال عالقة له      
هـــو شـــعر متكلـــف مصـــطنع يغلـــب عليـــه مـــد ح التكســـب والتملـــق لتحقيـــق منـــافع 

 شخصية ضيقة ذاتية.
ر بالضـعف والتقليـد والتكلـف فـي أغراضـه فحسـب، بـل ولم يتميـز هـذا الشـع     

طرائـق التعبيـر عـن هـذه المضـامين، يقـول الشـيخ محمـد كان الضعف كذلك فـي 
البشــير اإلبراهيمــي عــن ذلــك: "وقــد اطلعنــا علــى أكثرهــا فــإذا هــي أخــت األشــعار 
الملحونــــة الرائجــــة فــــي الســــوق، ألنهــــا منقطعــــة الصــــلة بالشــــعر فــــي أعاريضــــه 

عــــة الصــــلة بالعربيــــة فــــي ألفاظهــــا ومعانيهــــا، ومنقطعــــة الصــــلة وأضــــربه، ومنقط
 .(7)"بالخيال في تصرفه واختراعه

فــي الجزائــر  –وخصوصــا الشــعر منــه  –حالــة األدب العربــي  –إذن  –تلــك     
مــا  قبــل ظهــور جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين: إمــا هجــر لــه وتنكــر لــه، وا 

 ظاهر.تأليف فيه، ولكن بتكليف وتصنع وضعف 
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خصائص األدب العربي الجزائري بعد ظهور جمعية العلماء المسلمين  -2
 الجزائريين: 

تسابــق الزمن لتحقيــق تعمل و  –هيئة وأفرادا  –لما ظهرت الجمعية، انطلقت     
حياء مجد اللغة العربية(، فبدأت أهدافهـا) تنقية الدين اإلسالمي من الشوائب وا 

الجزائرية في الظهور والتبلور إلى استقامت واشتد بوادر النهضة األدبية 
 ساعدها طوال فترة نشاط الجمعية التي امتدت ألكثر من ربع قرن.

وأما مظاهر هذه النهضة فقد تجلت وظهرت في خصائص األعمال      
األدبية ومستواها المختلف عما كان سائدا، وعما ذكرناه قبل قليل، ويكفي 

خصائص أدب عضوين من أعضاء جمعية العلماء  للتدليل على ذلك أن نذكر
 المسلمين:

واآلخر كاتبا وهو محمد البشير ، األول: شاعرا وهو محمد العيد آل خليفة 
، فأما األول فهو حّسان الحركة اإلصالحية، الذي انتقل بالشعر من اإلبراهيمي

يا وظيفة التكسب والتملق إلى جعله أداة ووسيلة فعالة في نوعية الشعب دين
 وخدمته والرقي به، إذ يقول: ووطنيا،

 جعلت الشعر في الدنيــا نجيـّـي     فكان لخاطري كالترجمـــان
 (8)به ألراه في أعـــلى مكان      لم أكفـف عن استنهاض شــعبيو 
ذا كان الشعر قبل ظهور الجمعية في أغلبه كما ذك      رنا من االنحطاط وا 

" شاعر مستكمل تعبير، فإن محمد العيدوالضعف أسلوبا ولغة وطرائق 
 األدوات، خصيب الذهن، رحب الخيال، متسع جوانب الفكر... مشرق الديباجة،

محكم النسج ملتحمة، مترقرق  فخم األلفاظ، متين التركيب فحل األسلوب،
القوافي، لبق في تصريف األلفاظ و تنزيلها في مواضعها، بصير بدقائق 
استعماالت البلغاء محقق في مفردات اللغة علما و عمال ... بارع الصنعة في 

، وهذا ما جعل األمير شكيب أرسالن (9)الجناس و الطباق و إرسال الم ثل...
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الجزائري تأخر عن إخوته سائر األقطار العربية يصر ح : " كان ي ظن أن القطر 
لعله بعد اآلن سيعوض الفرق، بل يسبق غيره والسيما الشعر و  في ميدان األدب

الواضح أن كالم األمير لم يكن مجاملة، بل هو صادر عن و  (10)بمحمد العيد"
 يقرأ قصائد محمد العيد مرتين أو ثالث دون ملل.  -كما قال–ألنه  قناعة
محمد البشير اإلبراهيمي، نائب رئيس جمعية وأما اآلخر فهو الكاتب       

العلماء، ثم رئيسها بعد وفاة عبد الحميد بن باديس، الذي يقول عنه الشيخ عبد 
فقه في بالغتها ، تا في العربية  و : " كان  إمام  -رحمه اهلل –الرحمان شيبان 

يبا مصقعا، يهز القلوب ببيان استنار بقرآنها، وكان خطأسرارها وتغذى بآدابها، و 
ساحر، يعيد لألذهان ما كان للعربية من سلطان في عهد قس بن ساعدة 

يجملها بالنكتة، ا، لطيفا يغمر مجالسه بالحكمة، و وسحبان، كان محدثا بارع
ويعطرها بأريج ينعش األروا ح و العقول ...، وأما أسلوبه في الكتابة فهو جاحظ 

جعله بحق، معجزة من معجزات الثقافة العربية عصره، و بديع زمانه، مما 
،ليس في الجزائر فحسب، و لكن في كل مكان (11)في القرن العشرين"اإلسالمية 

 بلغته لغة الضاد.
ومن مظاهر النهضة األدبية الجزائرية في عهد جمعية العلماء المسلمين        

 ، نذكر: -أيضا -الجزائريين
أدبية كبيرة تمثلت في نثر فني جميل وشعر  رثروة المساهمة في ظهو-    

راق، وذلك خالل فترة نشاطها، ويكفي أن نشير إلى أن أغلب هؤالء الذين 
إما: ساهموا في إنتاج تلك الثروة األدبية كانوا على عالقة بجمعية العلماء 

ما انتسابا مثل : اإلبراهيمي و  ابن باديس، أحمد سحنون، ومحمد الشبوكي...، وا 
لى يد رئيسها مثل الشعراء: الربيع بوشامة وعبد الكريم العقون وموسى دراسة ع

ما كتابة و  أبو ا في صحفها مثل: أحمد رضا حوحو و نشر نويوات األحمدي...، وا 
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محمد الصالح رمضان وباعزيز بن عمر ... الذين كانوا سعد اهلل، و القاسم 
 ينشرون  في جريدة البصائر.

فيكتور هيجو إلى بأدباء أوربا من أمثال شكسبير و  االنتقال من االعتزاز -
التفاخر بأعمالهم و إسهاماتهم في خدمة عتزاز بأدباء العرب وشعرائهم  و اال

لعل خير دليل على هم في النهضة األدبية العربية، و اللغة العربية واإلشادة بدور 
إبراهيم ل خليفة في رثاء حافظ ما ذهبنا إليه هو أن نذكر قصائد محمد العيد آ

 حمد شوقي ومعروف الرصافي ...وأ
وكانت هذه العناصر السابقة أهم تجليات النهضة األدبية الجزائرية          

ية العلماء بشكل أساسي الحديثة، وقد أسهمت فيها كما ذكرنا من قبل جمع
أما كيفية اإلسهام ووسائله في تحقيق هذه النهضة ،فهذا ما سنتحدث فاعل، و و 

 ر العنوان الموالي.عنه تحت إطا
 وسائل الجمعية في تحقيق النهضة األدبية الجزائرية الحديثة:

 شعراء( عن الموضوعات و األغراض السابقةـ االبتعاد باألدباء )كتابا و 1
بواقع األمة الجزائرية آنذاك والتي  –في مجملها  –المتكلفة التي ال عالقة لها 

إلى مواضيع تتماشى مع  تصب في مد ح الفرنسيين و حضارتهم، واالنتقال بهم
توجهاتها في محاربة الخرافات والبدع التي تفشت نتيجة ما تنشره أهدافها و 

اآلفات هة، و المنحرفة من تصوف عقيم من جبعض الطرق الصوفية 
ثال من االجتماعية األخرى المنتشرة من جهة أخرى، فانتقلت وظيفة الشعر م

باألنساب إلى الوعظ و اإلرشاد واإلصال ح  االفتخارالتملق والتكسب في المد ح و 
 التربية ومحاربة اآلفات االجتماعية، واستنهاض الهمم...و 

أحمد عيد آل خليفة، و المجال: محمد ال وكان من شعراء الجمعية في هذا      
باعزيز بن عمر و سحنون... وكان في النثر محمد الشبوكي واإلبراهيمي 

 غيرهم. و 
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فنهضة األدب ال تقتصر على الشكل فحسب، بل تمتد إلى المضمون      
لى جانب المواضيع السابقة فقد كان  االهتمام بالقضايا  -أيضا–أيضا، وا 

االعتزاز بشعراء مدرسة الفلسطينية، و من ماي، والقضية الوطنية كحوادث ثا
 اإلحياء في المشرق العربي.

وخالصة هذه الوسيلة هو أن التغير في المواضيع المتناولة من قبل          
بكل تأكيد عن األهداف المحددة  نتج األدباء على النحو الواضح سابقا،

ريين، والتي الغايات المسطرة من وراء تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائو 
 م.1931حددت خالل مؤتمرها التأسيسي خالل ماي 

 ،المجالت سواء أكانت تابعة للجمعية أم ألحد أعضائهاـ تأسيس الصحف و 2
 ومن هذه الصحف نذكر: 

التي كانت م، "1925: التي أسسها عبد الحميد بن باديس سنة أـ جريدة المنتقد
معت فيه أقالم الشباب كتابا تج تعتبر بمثابة النادي الثقافي واألدبي الذي

)األدب الناهض( كما كانت تسميه شعراء، فإليها يرجع الفضل في احتضانو 
طالع األدباء الجزائريين على ما يجد في عالم األدب العربي من إنتاج و  ا 

الحقيقة التي يعلمها كل أحد :»... ، وعنها يقول مؤسسها ابن باديس ( 12)جديد"
، أن هذه الحركة األدبية، ظهرت واضحة من يوم أن برزت جريدة "المنتقد" 

شعراء ما عرفت الجزائر من أبنائها كتابا و المعطلة بقرار وزيري فمن يوم ذاك 
ت األدباء أنها شجع ه الجريدة هو، فدور هذ(13)«كانت تعرفهم من قبل  

أطلعتهم على ما يّجد في المشرق العربي من الجزائريين ورعتهم  ووجهتهم و 
وهذا ما يشجع على بعث  يحاكوها وينسجوا على منوالها، أعمال أدبية ، لكي

 النهضة األدبية الجزائرية الحديثة.
م( التي أصدرتها 1939م ـ 1935السلسلة األولى ) ب ـ جريدة البصائر:

ت تحريرها أولى األمر إلى الطيب العقبي ، الذي تخلى عنها الجمعية وأسند
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م،حيث 1939م إلى خريف 1937م وخلفه مبارك الميلي سنة 1937سنة 
 توقفت عن الصدور من تلقاء نفسها بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية.

أصدرتها م( م، التي 1956-م 1947السلسلة الثانية ) :جـ ـ جريدة البصائر
تعد هذه الجريدة من أرقى الصحف الجزائرية قبل و –أيضا  –اءجمعية العلم
 االستقالل.
وقد ساهمت هاتان الجريدتان بشكل كبير في إتاحة منبر لألدباء          

الجزائريين، ينشرون فيه أعمالهم األدبية، إذ ال يكاد عدد من أعدادهما يخلو من 
لم تكن تنشران أّي شيء فحسب ،بل يدة أو مقال أو خطبة أو رسالة. و قص

مما يشجع األدباء على التنافس  هذاتختاران أحسن األعمال األدبية، و كانتا 
ستوى النصوص هذا ما يؤدي بدوره إلى رفع متجويدها، و تحسين أعمالهم و و 

نهوضا به، فهذا الشيخ فرحات األدبية المنشورة، وهو ما يعد تطويرا لألدب و 
معية( أن تذيع البالغة " فواجبها )الج:إلصال ح يقوللدراجي أحد رجاالت اا

منشوراتها، على نشرهما في كتاباتها وصحفها و وتعمل  البيان العربي،العربية و 
 .(14)وال تثريب عليها إن هي أصدرت جريدتها بلسان عربي مبين"

البصائر في سلسلتها الثانية : " بما  وهذا الشيخ اإلبراهيمي رئيس تحرير      
طالع واسع على أسرار اللغة العربية و آدابها قد  أوتي من أسلوب أدبي راق وا 
استطاع أن يسم جريدة البصائر في األربعينات و الخمسينات سمة مميزة 
أفردتها من بين الصحف العربية الجزائرية األخرى، حين قصد أن يجعلها 

ة ربية في األلفاظ والمعاني واألساليب، ومجلى للفصاحمعرضا راقيا للغة الع
البالغة في نمطها العالي ، وهو يقصد من وراء ذلك إلى أن تكون جريدة و 

 .( 15")جمعية العلماء مثاال يحتذيه الطالب كتابا و شعراء
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ن كان غير  هذا التجويد لهو حافزإن مثل هذه العناية و          و دافع قوي ،وا 
بالتالي المساهمة ائريين لتحسين أعمالهم األدبية وتجويدها، و ء الجز مباشر لألدبا

 في بناء نهضة أدبية جزائرية حديثة ال تقل مكانة وشأنا عنها بالمشرق العربي.
 م( التي أسسها عبد الحميد بن باديس:1939م ـ 1925د ـ جريدة الشهاب )

 والتي احتضنت األقالم األدبية و نشرت لها و شجعتها. 
كر بعض الصحف للتمثيل ونلفت النظر إلى أننا قصدنا هنا إلى ذ هذا،      

أما الحديث عنها بالتفصيل اخترنا ما بدا لنا أنه أفضلها، و إن  ال للحصر، 
 (16)فذلك أمر يتطلب بحثا مستقال.

 ـ تأسيس المدارس الحرة: 3
ي أهدافها لقد اعتمدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ـ في تحقيق      

التي أنشئت من أجلهاـ على تأسيس المدارس العربية الحرة مثل: مدرسة التربية 
والتعليم في قسنطينة ،دار الحديث في تلمسان، مدرسة تهذيب البنين والبنات 

لجزائر العاصمة، مدرسة التربية والحياة بتبسة مدرسة الشبيبة اإلسالمية با
العربية التي لم تخضع لالستدمار سواء  التعليم ببسكرة، وغيرها من المدارسو 

 في البرامج أو التمويل أو اإلشراف. 
ولهذه المدارس دور في تحقيق النهضة األدبية الجزائرية الحديثة ففيها        

لكة القيمة و الذوق أصبحت " اللغة العربية ت درس بكيفية تؤدي إلى تحصيل الم
خطباء، وأصبح الشعر و  كتاباتنتج لنا هذه المدارس شعراء و الصحيح ، و 

، كما كانت تدّرس (17)الخطابة أدوات تقدم ووسائل حياة لهذه األمة"والكتابة و 
الحمد هلل نربي إننا و ، حيث يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس "لكريمالقرآن ا
غايتنا نفوسهم إلى القرآن في كل يوم، و  نوجهعلى القرآن من أول يوم و  تالمذتنا

،و لقد كان لتدريس (18)أن ي كّون القرآن منهم رجاال كرجال سلفهم" التي ستتحقق
فـ" هذه العناية بالقرآن الكريم  القرآن الكريم في مدارس الجمعية األثر الواضح،
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تركت بصمات واضحة في أساليب الكتابة لدى الكتاب اإلصالحيين الشعراء 
لمتانة وأكسبتها جزالة اسواء، فقد طبعتها بطابع القوة و  منهم  والكتاب على حد

نلمس أثر القرآن في الشعر الجزائري بصفة و في التعبير وأسرا في التركيب ...
 وفي المضامين أيضا. ،(19")التصوير معا... جلية في التعبير و 

كيفية تدريسه قد قام ّرس في مدارس جمعية العلماء و وهكذا، فإن ما كان ي د     
 الرقي به. العربي الحديث في الجزائر و ألدب بدور كبير في تحقيق نهضة ا

 النصح لألدباء المبتدئين :ـ التوجيه و 4
كثيرا ما كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يوجه األدباء المبتدئين إلى      

دراسة المصادر التي كانت تعرف "باألمهات" في األدب العربي مثل : األغاني 
 (20)العتها المرة بعد المرة.، والعقد الفريد، طالبا منهم أن يعيدوا مط

رئيس لجمعية العلماء و  وهذا محمد البشير اإلبراهيمي الرئيس الثاني      
على " أن تحرير جريدة البصائر في سلسلتها الثانية يحث األدباء الشباب 

قالمهم أن يحملوا أول الكتاب من قدماء و محدثين ، و يدمنوا القراءة آلثار فح
يتبصروا مواقع أن يتكثروا بحفظ اللغة األدبية و و  جعلى احتذائها بالتدري
 .(21)استعمالها في التركيب" 

وال شك في أن مثل هذا التوجيه من قبل رئيسي الجمعية ، وغيرهما من       
لفة  ـ شعرا ألدبية المؤ أعضائها، سيؤتي ثماره، متجسدا في رقي مستوى األنواع ا

اإلرشاد تلك الشروط الصارمة التي كانت ، هذا إذا ما أضفنا إلى هذا ونثرا ـ
ـ في سلسلتها الثانية ـ ألدبية كي تنشر في جريدة البصائرتفرض على األعمال ا
 لسان حال الجمعية.
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إتاحة الفرصة لألدباء إلبراز قدراتهم اإلبداعية من خالل تنظيم الملتقيات  ـ5
 ومختلف النشاطات الثقافية : 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تنظم حفالت و نشاطات مختلفة  كانت    
في نهاية المواسم الدراسية أو خالل افتتا ح مدارسها، أو المتعلقة باجتماع 

نذكر بعض هذه ديده، أو تدارس مختلف القضايا، و مجلسها اإلداري قصد تج
 النشاطات للتمثيل: 

الذي أقامته جمعية الشبيبة  االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف     
العيد آل خليفة قصيدة  قي، حيث أّلف بهذه المناسبة محمداإلسالمية بنادي التر 

،وكذلك االحتفال العظيم بافتتا ح مدرسة دار (22)أنشدت في هذا االحتفال
حضره أعضاء جمعية العلماء وكان االحتفال مشهورا ،  الحديث في تلمســان

تمثلت فيه و ي الجمعيـة من مدرسين وشعـب العاملة فجميع الهيئات كلهم و 
ها نحو عشرين حضر و  قدراتها اإلنشائية ،عية العلماء بصورتها الحقيقية، و جم

م،وقد ألقى 1937ذلك في خريف مراكش و و  وفود من تونس  ألفا من أتباعها،
تجاوز عدد " التي تحية دار الحديثبهذه المناسبة العظيمة محمد العيد قصيدة "

، وحفل ختم درس كتاب "القطر" البن هشام سنة (23)أربعين بيتابياتها ثمانية و أ
ومأدبة  ،(24)"يا معشر الطالبم،حيث ألقى محمد العيد قصيدة "1938

م، التي 1934االجتماع السنوي العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 
ومناسبة ختم ابن باديس  ،(25)""أيها السامرألقى فيها محمد العيد قصيدة 

لتفسير كتاب اهلل التي ألقى فيها شاعر الجزائر الفتاة محمد العيد آل خليفة 
،نذكر منها بعض األبيات (26)ختمت كتاب اهلل"قصيدة رائعة جميلة عنوانها "

 التي يقول فيها مخاطبا ابن باديس :
 تزخر   المنـــير   تزهر  بالعلمو    تفـخــرو    البالد  تعتز   بمثـلك          
 (27)طبعت علـى العلم النفوس نواشئا   بمخبر صدق ال يـدانيـه مخـبر         
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االجتماعات، الحفالت و وال يسعنا المجال هنا لذكر كل هذه النشاطات و        
إنما نكتفي بما سبق اإلشارة إليه، والواضح أن مثل هذه المناسبات قد ساهمت 

دافع قوي على اإلبداع الذي ي ذلك أنها محفز نفسي و ب الجزائر في الرقي باألد
له عالقة بمضمونها كما أنها )المناسبات( دافع كبير لتجويد األعمال إذا ما 

تحضرها بعض الشخصيات األدبية  لمنا أن بعض تلك االجتماعات كانتع
المغرب في ارة إلى الحضور المميز من تونس و المرموقة ،كما سبقت اإلش

ء دافع لتجويد األعمال مدرسة دار الحديث بتلمسان، وأن اإللقاء أمام هؤال
تحسينها، كما أن هذه النشاطات تتيح الفرصة لألدباء لاللتقاء ببعضهم األدبية و 

التي الشك أنها ستعود بالنفع على اإلبداع  وتبادل وجهات النظر واآلراء
 وتحسين مستواه .

ما محمد قصرنا جمعية العلماء على أديبين كبيرين ه وقد يالحظ أننا      
محمد البشير اإلبراهيمي ناثرا، فنقول: إن جمعية العيد آل خليفة شاعرا، و 

كتابا، نذكر منهم: أحمد سحنون ، محمد اء قد مّثلها أدباء كثر: شعراء و العلم
بد الكريم ع ،مد الشبوكي، موسى نويوات األحمدياألخضر السائحي مح

 غيرهم. ، عبد الحميد بن باديس و بن عمر ، باعزيز، الربيع بوشامةالعقون
أننا نحن ركزنا على اإلبراهيمي وآل خليفة لكونهما معروفين من قبل  غير     

مو  شريحة واسعة من الجزائريين، عت وأ دمجت في لكون أعمالهما قد ج 
يحظو بعض األدباء اآلخرين لم  ، ومن جهة أخرى، فإنالمنظومة التربوية

 بدراسات كثيرة على غرار اإلبراهيمي وآل خليفة.
إن أدباء جمعية العلماء كثر، وما يشجع على البحث فيهم  :والحق يقال       

هو أن المصادر األساسية ألدبهم قد طبع بعضها من مثل البصائر التي 
كذلك الشهاب ، والسنة والشريعة دار الغرب اإلسالمي، و  طبعت كاملة من قبل

غيرها كفيل بإخراج كل األدباء وجمع فالعودة إلى هذه المصادر و  صراط،وال



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 60 - 

خراجها إلى الوجود وتعريف الناشئة بها حتى يغدو  أعمالهم وتصنيفها وطبعها وا 
هؤالء على قدر من المعرفة والذيوع مثل أديبينا محمد العيد واإلبراهيمي، وال 

يخ الحبيب اللمسي على ننسى هنا أن ننوه بمسؤول دار الغرب اإلسالمي الش
 دوره في طبع جرائد جمعية العلماء في حلل أنيقة جميلة.

 خاتمة:
شارات مختصرة من مساهمات جمعية العلماء        هذه لمحات وومضات وا 

المسلمين الجزائريين في النهضة األدبية الجزائرية الحديثة،  والوسائل التي 
الجوانب أننا أحطنا بها من كل  نتهجتها في تحقيق ذلك، وال نزعمأاعتمدتها و 
نما نحسب ذلك مساهمة متواضعة في إنارة قضية تعليال وشرحا، و ،تفصيال و  ا 

اإلضافة، ذلك أن اإلحاطة تتطلب تمرسا تسليط األضواء عليها باإلثراء و و 
مادة أدبية ونقدية أوفر وأثرى، إنما الهدف هو الرغبة في توضيح و  وتمرنا أكثر

التي لم تكن غاية جمعية العلماء الجزائريين، و  ي شغلتقضية من القضايا الت
أنبل أال وهو تحقيق االستقالل كانت تمهيدا لهدف أسمى و  في حد ذاتها، بل

الوطني ، ذلك أن نهضة األدب تجلت في مواضيعه التي كانت بشكل أو بآخر 
تهيئة للجزائريين للثورة على االستعمار الفرنسي وهو ما تحقق بمساهمة 

 السياسيين من حزب الشعب الجزائري. 
 وأما نتائج هذا البحث ، فهي:         
زائري خالل القرن التاسع عشر المصادف لالحتالل تميز األدب الج لقد      

الفرنسي البغيض بالضعف والركاكة والجمود والتقليد شكال ومضمونا، فكان 
امتدادا لعصر االنحطاط في الوطن العربي، وما زاد األمر سوءا االستدمار 
الفرنسي بإجراءاته التعسفية، وال ننفي أن تكون هناك محاوالت ، ولكنها 

تمثلت في شعر األمير عبد القادر الجزائري الذي كان استثناء لما محصورة ، 
هو سائد آنذاك، حيث إن مواضيعه كانت لها في المجمل صلة بأوضاع 
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الجزائريين آنذاك، حيث كان شعره وصفا وافتخارا بانتصاراته على االستعمار، 
سامي إن األمير عبد القادر الجزائري يوازي أو يقابل محمود  :ويمكن القول

البارودي في المشرق العربي ، واستمر الحال كذلك حتى ظهرت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في الربع األول من القرن العشرين ، حيث شهد األدب 
ن لم يخل من بعض بقايا  الجزائري على يديها نهضة شاملة واضحة ، وا 

المختلفة عن ة الضعف السابقة تمثلت وتجسدت في مستوى األعمال األدبي
 النثر.السابق في الشعر و 

الكاتب محمد البشير بالشاعر محمد العيد آل خليفة، و  ومثّلنا لذلك      
خر فهو جاحظ عصره اإلبراهيمي، حيث كان األول يمثل البهاء زهيرا، واآل

فالمواضيع تغيرت، واألسلوب  مفخرة الثقافة العربية اإلسالمية،وبديع زمانه و 
 ابتعد عن الضعف والتكلف.األدبي ارتقى و 

 وكانت للجمعية وسائل عدة في تحقيق هذه النهضة، كتحديد المواضيع،     
تاحة  نشاء الصحافة والنشر فيها، وا  نشاء المدارس الحرة، وا  والتوجيه واإلرشاد، وا 
الفرضة لألدباء إللقاء أعمالهم في الملتقيات التي تنظمها، على النحو الذي 

 ا هذ البحث.سبق توضيحه في ثناي
 ش:هوامال
، ديوان 1954 -1931عبد المالك، مرتاض: فنون النثر األدبي في الجزائر  -(.1) 
 .03ص: م،1983الجزائر ،  ،طبوعات الجامعيةالم
( اتجاهاته و خصائصه 1975 – 1925محمد ، ناصر: الشعر الجزائري الحديث ) -(2)

 .17ص: ،م 2006    ،2الفنية، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، ط
 .18المرجع نفسه، ص،  -(3)
 .19المرجع السابق، محمد ناصر، ص،  -(4)
 المرجع نفسه ، ص ن. -(5)
 20المرجع نفسه، -(6)
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 12هـ ،الموافق لـ  1435جمادى األولى 1مجلة الشهاب ،محمد البشير اإلبراهيمي:-(7)
 .390،  ص9، الجزء 10م ، قسنطينة، الجزائر، المجلد 1934أوت
ـ محمد العيد، آل خليفة: ديوان محمد العيد آل خليفة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، (8)

 .03ص: م،1979 ، 2ط الجزائر،
 يوان محمد العيد آل خليفة، ص ص:ط،ي.ـ من مقدمته لد(9)
 يوان محمد العيد آل خليفة، ص ص:ط،ي.و. من مقدمته لد ـ المصدر نفسه ، ص:(10)
شيبان: اإلمام الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي و اللغة العربية، مجلة  ـ عبد الرحمان،(11)

 .73م،  ص :1985، ماي، جوان 87الثقافة ، الجزائر، عدد 
( اتجاهاته و خصائصه 1975 – 1925(ـ محمد ، ناصر: الشعر الجزائري الحديث )12)

 .29الفنية،ص:
العربية اإلسالمية ، قسنطينة، (ـ عبد الحميد، بن باديس : مجلة الشهاب، ، المطبعة 13)

 .30م،   المجلد السادس ،الجزء األول، ص:1936الجزائر، فيفري 
، الجزائر ، 3(ـ فرحات الدراجي : البيان العربي في الجزائر ، جريدة البصائر ، عدد14)

 .05ص:
( اتجاهاته و خصائصه 1975 – 1925محمد ، ناصر: الشعر الجزائري الحديث ) -(15)

 .50الفنية،ص:
م( الشركة الوطنية 1939م ـ1847يراجع ، محمد ناصر: الصحف العربية الجزائرية )-(16)

 م.1980،لجزائر ، عللنشر والتوزي
 م،1934، أوت 9، الجـزء 10(ـ محمد البشير اإلبراهيمي ، مجلة الشهاب ، المجلد 17)

 .391ص: 
تفسير ، جوان/ جويلية (ـ عبد الحميد، بن باديس : مجلة الشهاب ، العدد الخاص بال18)

 .167م ص: 1938
خصائصه جاهاته و ( ات1975 – 1925محمد ، ناصر: الشعر الجزائري الحديث ) -(19)

 .44ص: الفنية،
 .47(ـالمرجع نفسه، ص:20)
 .م1949جويلية 11،  36محمد البشير اإلبراهيمي : جريدة البصائر، الجزائر، العدد-(21)
 .78إلى 75من  ص : محمد العيد، آل خليفة: ديوان محمد العيد آل خليفة ، -(22)
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 .82إلى79ص:منمحمد العيد، آل خليفة ،المصدر السابق،  -(23)
 .91إلى 89المصدر نفسه، ص :من  -(24)
 .115،116ص ص: المصدر نفسه، -(25)
 .161إلى 156من  ص : المصدر نفسه، -(26)
 .156 ص : المصدر نفسه ، -(27)
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شكالية المفهوم  الخطاب الديني وا 
 شريف حبيلةالد.أ.

 الجزائر-جامعة العربي التبسي تبسة 
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يعد الخطاب الديني من القضايا التي بدأ االشتغال عليها، لما له من  الملخص:
كما يعتبر الدين من أهم العناصر تشكيل الوعي الفردي والجماعي،  ودور في 

التي ساهمت في قيام  الحركات االجتماعية الرتباطه المباشر بمشاكل الواقع 
وتحدياته. وكونه شكل من أشكال الصراع االجتماعي واأليديولوجي والحضاري، 
فصار موضوعا للباحث والسياسي، واإلعالمي، وقد مثل الخطاب اإلسالمي 

لخطاب الديني، المتالكه أهمية في التحوالت العالمية، بؤرة ذلك االهتمام في ا
إلى جانب المد الديني الذي طال العالم اإلسالمي والغربي على السواء، 
فظهرت دراسات وآراء متباينة، را ح بعضها يفسر، وبعضها يبرر، بينما طر ح 

 .البعض فكرة تجديد الخطاب الديني اإلسالمي
لها؛ واتجهت نحو طاب الديني موضوعا من هنا اعتمدت الدراسة الخ      

الخطاب الديني، وتقديم صور متنوعة له، تمثلها أطياف  البحث في مفاهيم
مختلفة، فرضتها الفترة التي ينتمي إليها، حيث كانت فاعال قويا إلى جانب 

 .فواعل أخرى في تشكيل مالمحه
وع الدرس، بما وتعمد الدراسة استجالء الرؤية الكامنة في المفاهيم موض       

تقدمه من أطروحات فكرية، وما تثيره من قضايا ملتسقة بالحياة اليومية 
لإلنسان، ومن ثم الوصول إلى الرسائل وعالقتها بالسياق االجتماعي التي 
يطمح المفهوم إلى إرسالها، وبناء رؤية تجديدية للخطاب اإلسالمي. ومن ثم 

منفتحة على معارف حسب ما  جيةاستراتيكان التعامل مع الخطاب الديني وفق 
تستدعيه الضرورة، كاعتماد اللغة في تفكيك المفهوم، لما تحمل من إيديولوجيا، 

 وارتباطها بالواقع االجتماعي والثقافي الذي أطر هذا المفهوم
 اإلسالم –الفهم  –المصطلح  –الدين  –الخطاب  الكلمات المفاتيح: 
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Summary: 

     The religious discourse of the issues that began to engage in it, 

because its role in the formation of individual and collective 

consciousness , and the religion of the most important elements that 

have contributed to the social movements of the direct association 

with the problems of reality and its challenges . And being a form of 

social conflict and the ideological and cultural heritage , it has 

importance in the global transformations , as well as the religious tide 

of the long- Islamic world and the West alike, appeared studies and 

differing opinions , some claimed explains , some justified , while 

some others have suggested the idea of renewing the Islamic 

discourse. 

     From here, the study of religious discourse adopted as their theme 

; headed toward research in the concepts of religious discourse , and 

provide a variety of images to him , represented by different shades , 

imposed by the period to which it belongs , where she was an active 

strong addition to the actors in the formation of other features. 

The study deliberately clarify the vision inherent in the concepts of the 

subject matter , including offer of theses intellectual , and then access 

to the messages and their relationship to the social context in which 

the concept aspires to be sent. And then had to deal with the religious 

discourse in accordance with the strategy open to knowledge as 

unnecessarily , such as the adoption of language in the dismantling of 

the concept, because its ideology , and its relation to reality, social 

and cultural frameworks of this concept . 
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 : المقدمة
يعد الخطاب الديني من القضايا التي بدأ االشتغال عليها، وكثر الحديث 

لما له من تأثير في أفراد المجتمع،  2001عنها  خاصة منذ أحداث سبتمبر 
تشكيل الوعي والفكر الفردي والجماعي، متجاوزا ذلك إلى صناعة  ودوره في

يجابا، كما يعتبر الدين من أهم العناصر التي ساهمت  سياسات الدول سلبا وا 
في قيام  الحركات االجتماعية بسبب ارتباطه المباشر بمشاكل الواقع وتحدياته. 

ي والحضاري، إلى جانب كونه شكل من أشكال الصراع االجتماعي واأليديولوج
فصار موضوعا يهتم به الباحث، والسياسي، واإلعالمي، وقد مثل الخطاب 
اإلسالمي بؤرة ذلك االهتمام في الخطاب الديني، المتالكه أهمية في التحوالت 
التي شهدها العالم، إلى جانب المد الديني المتمثل في التدين الذي طال العالم 

منذ أحداث سبتمبر، فظهرت دراسات  اإلسالمي والغربي على السواء، وتعزز
وآراء متباينة وصلت حد التناقض، بل حد الصراع، را ح بعضها يفسر، 
وبعضها يبرر، بينما اندفع البعض إلى طر ح قضية تجديد الخطاب الديني 

 اإلسالمي.
  وقد قسم )نصر حامد أبو زيد( هذه االتجاهات إلى ثالثة تمثلت في:

للدولة الممثلة في المؤسسات الدينية،  الرسميةأوال اتجاه المؤسسة الدينية 
وفي بعض رجال الدين الذين يصنفون عادة في صفوف )المعارضة الدينية(. 
ويرى أصحاب هذا االتجاه أن الظاهرة إيجابية في مجملها، من حيث داللتها 
ن كانت تحتاج إلى الترشيد والتوعية، أما االتجاه الثاني فهو الذي  ومغزاها، وا 

مع الظاهرة بوصفها تعبيرا حضاريا عن واقع جديد، يرفض التبعية  تعامل
والهيمنة األمريكية األوروبية؛ وهو اتجاه يتبنى في الغالب مفهوما 

كما يراه )أبو زيد( على االنعزال والتقوقع واالكتفاء  (1) لـ)الخصوصية(، يقوم
ى العام، الذي الذاتي، ينتمي ممثلوه إلى تيار اليسار السياسي والفكري بالمعن
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. أما االتجاه الثالث هم الرافضون (2)يستوعب الماركسية واالشتراكية والقومي
لمشروعية شعار )اإلسالم هو الحل(، ينافس اتجاه المؤسسة الدينية الرسمية، 

استجابة سلبية لها،  ويذهب )أبو زيد( إلى أنه ليس وليد حركة المد الديني أو
 .(3)لحديث، و يمثله )العلمانيون(بل هو أصيل في الفكر العربي ا

ن كانت  وهو تقسيم قائم على وجهة نظر لها ما يبررها عند صاحبها، وا 
االتجاهات الثالثة يمكن االتفاق حولها بما أنها تنطبق على الواقع إلى حد ما، 
فإن التفسيرات التي رافقت كل منها يختلف فيها الكثيرون، ألنها جاءت 

لمية منطقية، يؤسسها االختالف مع التيارات الدينية إيديولوجية أكثر منها ع
والصراع معها، لذا فهي تفسيرات تعبر عن وجهة نظر صاحبها وعن أيديولوجيا 

 مناقضة تماما للخطاب الديني.
من هنا اعتمدت الدراسة مجمل الخطاب الديني موضوعا لها؛ لذا 

ت في الخطاب اتجهت نحو النظر بالبحث في المفاهيم والتصورات التي خاض
الديني، سواء كان خطابا فكريا ثقافيا، أو خطابا دعويا، أو سلوكا مترجما لما 
يعتقده أصحابه، وفي الوقت نفسه تطر ح الدراسة صورا متنوعة لهذا الخطاب، 
تمثلها أطياف مختلفة، فرضتها الفترة التي ينتمي إليها الخطاب الديني نفسه، 

عل أخرى في تشكيل مالمحه، وسببا رئيسا حيث كان فاعال قويا إلى جانب فوا
 لما  شهدته بعض األقطار العربية واإلسالمية من أحداث. 

وتعمد الدراسة إلى تحليل الخطاب بهدف استجالء الرؤية الكامنة في 
المفاهيم موضوع الدرس، فالهدف تفكيك  النص، وحل شفراته لإلمساك بما 

ايا ملتسقة بالحياة اليومية يقدمه من أطروحات فكرية، وما يثيره من قض
لإلنسان، ومن ثم الوصول إلى الرسائل وعالقتها بالسياق االجتماعي التي 

 يطمح المفهوم إلى إرسالها.



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 69 - 

ويكون التعامل مع لغة الخطاب باعتبارها ممارسة فكرية واجتماعية، 
تتفاعل مع الواقع الذي تتداول فيه، تجعل النص ضربا من التواصل بين مرسل 

، يحمل هدفا ويحقق أثرا، ينطلق من  مرجعيات، ويؤسس بناءه على ومتلق
مصادر متنوعة ومختلفة، لذا يكون النظر إليه في عالقاته المتشابكة، وما 

 .(4)تنتجه من دالالت داخل السياق الذي يتفاعل معه
الخطاب بهذه الطريقة يمكن القارئ من فهم السياق الذي أنتجت  وتحليل

دراك ما تقدمه من قضايا ورؤى. ومن ثم فإن التعامل مع  فيه هذه المفاهيم، وا 
منفتحة على معارف ومناهج حسب ما  استراتيجيةالخطاب الديني سيكون وفق 

تحمل من  تستدعيه الضرورة، والموقف، كاعتماد اللغة في تفكيك المفهوم، لما
 إيديولوجيا، وارتباطها بالواقع االجتماعي والثقافي الذي أطر هذا المفهوم. 

 مفهوم الخطاب: -أوال
في لسان العرب لـ)ابن منظور( الخطاب والمخاطبة ضر كلمة)خطاب(حت

الخطاب:  مراجعة الكالم، وقد خاطبه مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان. وفصل
أن يفصل بين الحق والباطل ويميز بين الحكم وقصده. وقال األصفهاني 
"الخطب، والمخاطبة، والتخاطب: المراجعة في الكالم وفصل الخطاب: ما 

 . (5)ينفصل به األمر من الخطاب"
كما وردت في القرآن الكريم في مواقع كثيرة عرضت للخطاب من جوانب 

"الفرقان اآلية  ا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما( )وا   مختلفة منها. قوله تعالى
". 20"ص اآلية )وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب( " وفي قوله 63

)رب السموات واألرض وما بينهما الرحمان ال يملكون منه وقوله تعالى 
. والمالحظة في سياق ورود لفظ )الخطاب( في القرآن 37"النبأ اآلية خطابا( 
 .(6)اب جاء مقرونا بالحكمة، والعزة، وشدة البأسأن الخط
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وتتحرك المعاني المعجمية لكلمة خطاب من الفكر إلى الكالم في أشكالها 
النص، أحيانا مع توجه تلقيني  المتنوعة، ومن هناك إلى المناقشة المثبتة أو

قطعة استداللية مبسوطة. ويحتفظ النعت المقابل  )كما في الموعظة(، أو
( بشيء من هذا التوتر بين معاني الحديث discursiveاستطرادي)للخطاب 

والمحاججة المنظمة: فهذه الكلمة إما أن تعني "هائم متنقل من موضوع إلى 
حجة؛ أي استداللي" )وبالمعنى  موضوع" أو "متسلسل نابع من استدالل أو

اج إلى األخير غالبا ما تقابل الكلمة بـ"الحدسي"(. وفي استعماله المعاصر نحت
الموقف  أن نميز بين الخطاب، بمعنى النص الموحد من حيث الموضوعة أو

الحقيقة، و"الخطاب" بمعنى شيء مثل كون اللغة  كتكوين متماسك للمعرفة أو
منظمة كشبكة من عالقات المعرفة، االجتماعية لذا رأى صاحبي قاموس  

"Dictionnaire Fondamental du Français Littéraireلكلمة " أن ا–
 Le mot est particulièrement>>من الصعب  تحديدها بتعريف  -خطاب

difficile à à définir , tant il est employé pour désigner des 
réalités différentes. L’influence de la linguistique sur les 
sciences humaines a fait qu’on atout analysé en termes de 

discours, qu’on a tout ramené au langage> (7) ، خطاب  كلمةف
ثم إن  حقائق مختلفة. بسبب استخدامها الذي يحيل على التحديد، صعبة
يتجلى في تحليل هذه العلوم بصفتها خطاب،  العلوم االجتماعية اللغة على تأثير

 . وذلك بإرجاعها إلى اللغة
تداول في تحليل ومن هنا فمصطلح خطاب من حيث معناه العام الم

الخطابات، يحيل على نوع من التناول للغة، أكثر مما يحيل على حقل بحثي 

                                                 
(7)

 -Philippe Forest et Gérard Conio : Dictionnaire Fondamental du 

Français Littéraire, Maxi-liveres 2004 p122 
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محدد، فاللغة في الخطاب ال تعد بنية اعتباطية بل نشاطا ألفراد مندرجين في 
سياقات معينة... وبما أنه يفترض تمفصل اللغة مع معايير غير لغوية، فإن 

 .(8)لساني صرفالخطاب ال يمكن أن يكون موضوع تناول 
تكمن قوة المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين في توفيره بديال 

-Langueعن كل من ثنائية )فرديناند دو سوسور( في اللغة والكالم )
parole )(، وتمييز )تشومسكي( بين الكفاءة )أي المعرفة الفطرية بنظام اللغة

للملكة اللغوية على أنها شبكة قارة واألداء >>يمكن أن ننظر إلى الحالة األولى 
موصولة بمفاتيح؛ وتتكون هذه الشبكة من مبادئ اللغة، أما المفاتيح فتمثل 
الخيارات المعينة التي تحددها التجربة. ونحصل حين يوضع المفاتيح في وضع 
معين على اللغة السواحلية؛ ونحصل على اليابانية حين توضع بشكل 

هومي لدى )دو سوسور( في وضعه الطبيعة النسقية ، واالختراق المف(9)آخر<<
للغة جعل في الوقت نفسه من الصعب فهم الكالم الفعلي أو النص 

( بوصفه شيئا آخر سوى النتيجة العارضة للشفرات اللغوية،  parole)الكالم
وتنوعاته مجرد اختيار فردي. وعلى غرار ذلك، يكمن االهتمام العلمي، في 

)تشومسكي(، في بنية القواعد على مستوى التوليد وليس النحو التحويلي عند 
 على البنية السطحية لألداء.

حدى خواص الخطاب كونه وقعت العناية به من وجهة نظر لسانية  وا 
مخصوصة؛ إذ اعتبر مثال كإطار لما أصبح يسمى بنحو النص، في حين أن 

فس بنيات أخرى مخصوصة للخطاب ومعالجته صار يبحث اآلن في علم الن
 .(10)نتروبولوجي، وعلم االجتماع والخطاب أو القول الشعريالمعرفي، واال

من الواضح أنه ليست جميع الخواص المطردة للخطاب تنتسب إلى 
مجال النظرية اللسانية والنحوية. وذلك أن القواعد المتواضع عليها وشروط 

التداولي  الداللة والمرجع والتأويل، وكذلك استعمال معرفة العالم، والفعل
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ووظائفه، أقول إن كل تلك األمور قد يصح أن تدمج جوازا في اهتمام تحليل 
 .(11)الخطاب اللساني وانشغاله

وبهذا االعتبار فإن النظرية اللسانية للخطاب ال يقصد بها فحسب إغناء  
اللسانيات، بل يقصد بها قاعدة أساسية لدراسة الخطاب في فروع معرفية أخرى، 

ى أقصى مدى إدماج الخطاب، على تلك الصفة في الدراسة مما يعجل إل
 . (12)العامة للغة والتواصل 

وانبثق مفهوم الخطاب من داخل علم اللغة البنيوي، ربما متأثرا إلى حد 
كبير بتمييز )إميل بنفنيست( بين نمطين من الرواية، حيث يشير إلى السرد 

(histoireإلى األحداث المكتملة التي حررت في ) (13)الزمن عن المتكلم .
( إلى أحداث ترتبط من الناحية الزمنية بفعل discourseويشير الخطاب )

الكالم. هكذا يبرز مفهوم الخطاب لدى)بنفنست( الموقع والعالقات االجتماعية 
للنطق )أي موقعي المتكلم والمستمع، والسياق الباني الذي يحدث فيه الكالم 

تشير  الكلمة في مستوى الجملة، وبتوسيعها إلى  بينهما(. بمعنى مختلف قليال،
األبعاد البالغية للغة: أي إلى القيود السياقية علة إنتاج النص. والتحدي الذي 
يثيره مفهوم الخطاب، هو فهم تنظيم الكالم أو الكتابة كأمر نسقي ليس فقط 

)ما  على مستوى النحو أو تشكيل الكلمة، بل على المستويين الداللي والتداولي
يقال وكيف يرتبط بسياق نقطة(. هكذا تفهم اللغة على أنها تبنيها قواعد أو 
شفرات وأعراف تشبه القواعد على أي مستوى من مستويي المنظومة اللغوية 

 والخطاب.
في التفكير بالكيفية التي تشكل بها األبعاد  وتجري إحدى الطرق

السياقية، والموضوعية، والصورية للكالم والنص مركبات متماسكة عن طريق 
مفهوم مستعار من النظرية األدبية، أال وهو مفهوم النوع. هنا أنجز العمل المهم 
في نقد مبكر لعلم اللغة السوسوري، بوشر به في أواخر العشرينيات في كتابات 
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)ميخائيل باختين( متظاهرا أو بالتعاون مع )ف.ن.فولوشينوف( )فالهوية الدقيقة 
لمؤلف هذا الكتاب غير واضحة تماما(. يكتب )باختين/ فولوشينوف( عما 
يسميه بأنواع الخطاب، التي يعني بها المركبات المبنية معياريا من مالمح 

، (14)ف جديد محددشكلية، وسياقية، وموضوعاتية، أي )طرق التكلم( في موق
يتركب كل نوع كممارسة اجتماعية من خالل أهمية )اللياقة اللغوية، والذوق 
الكالمي، وأشكال أخرى من تنظيم المنطوق مع التنظيم الترابي للمجتمع(. هكذا 
يرتبط إنتاج المعنى ارتباطا مباشرا بالقيود السيميائية على الموقف الكالمي. 

التي هي مكون من  المكونات المركزية للخطاب  وهكذا فإن نوعا من الصالة،
الديني في كثير من الثقافات، يخلق مركبا موحدا من المواقع الكالمية الممكنة 
والمناسبة، وموضوعات ممكنة ومناسبة، وأشكاال لغوية وأسلوبية ممكنة 
ومناسبة. ويشفر هذا المركب بدوره عالقات القوة االستطرادية لجماعة كالمية 

. وتجمع النظرية في باعث واحد الميادين المنظمة للمادة الداللية، معينة
المصفوفة في األعماق وفي عالقة معقدة مع الميادين األخرى، ومواقع مناسبة 
للنطق والسلطة والمصداقية؛ ونماذج مناسبة من التفاعل االستراتيجي، 

 واختيارات بالغية ولغوية مناسبة.   
وم الخطاب، التي اكتسبت أهمية خاصة في تطورت النبذة األخرى لمفه

رفة. استعماله الجاري في عمل )ميشال فوكو( وصيغت في كتابه حفريات المع
)أو بعبارة أدق: التشكيل الخطابي أو الخطاب في استعماله الفوكوي

االستطرادي( هو نمط من أنماط تنظيم المعرفة في عالقة بممارسات السلطة 
جذر في تنظيمات تسيطر وتنبني على معارف وصورها، التي غالبا ما تت

منهجية متميزة>>يبدو ان الخطاب في ظاهره شيء بسيط، لكن أشكال المنع 
التي تلحقه تكشف باكرا وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة وبالسلطة. وما المستغرب 

ليس فقط هو ما  -وقد أوضح لنا التحليل النفسي ذلك–في ذلك مادام الخطاب 
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–لرغبة، لكنه أيضا هو موضوع الرغبة. ومادام الخطاب يخفي ا يظهر أو
ليس فقط هو ما يترجم الصراعات أو أنظمة  -والتاريخ ما فتئ يعلمنا ذلك

السيطرة، لكنه هو ما نصارع من أجله، وما نصارع به، وهو السلطة التي 
 . (15)نحاول االستالء عليها<<

أن تطغى بعض وتشيد خطابات الطب أو إصال ح السجون، مثال، إمكان 
مكان أن تكون غيرها بال فاعلية أو إقرار من المجتمع. وبفعلها هذا  الحقائق وا 
تعتمد الخطابات وتقوي بعض بنى السلطة االستطرادية )صوت الطبيب أو 
العالم، أو نظام حقيقة المهندس االجتماعي البشري(، وتزيح بنى أخرى 

لمعالج بالطبيعة أو )أصوات المرضى أو المجرمين، ولكن أيضا أصوات ا
الشافي باإليمان، أو الشفرات "األثرية" لالنتقام والجزاء(. وفي الحركة نفسها 

، فالمستشفيات والسجون تبنى لتجسد نظرة (16)بعض اآلثار المادية تنجز
المعالجة الطبية أو إصال ح النفوس؛ ويتم إضفاء الشرعية على بعض نظم 

رها >>هنا في حقول التفريق األول هذه، االعتقال، فتطغى على غي المعالجة أو
وفي الفوارق واالنفصاالت والعتبات التي تظهر فيها، عثر الخطاب الطبعقلي 
على إمكانية تحديد ميدانه وتعريف موضوعه، ومنحه صفة موضوع؛ أي أنه 

 .(17)استطاع أن يظهره كموضوع ويجعله قابال للتسمية والوصف<<
الخطابية متباينة، وال تتكون أيضا من وهذا يعني أن تشكيالت )فوكو( 

ممارسات مادية وبنى تحدد كيف تتكرر عبر ميادين اجتماعية مختلفة ونتائجها 
والمواقف الكالمية التي تتيحها والموضوعات والحقائق التي تبعثها وتضفي 
عليها بعض الواقعية >> وذلك من خالل إبراز كيف تنتشر المعرفة العلمية 

الدة مفاهيم فلسفية وتفصح عن نفسها أحيانا، وعند االقتضاء، وتكون مناسبة لو 
في اآلثار األدبية؛ كيف تهاجر المشاكل والمفاهيم واألفكار المحورية من الحقل 
الفلسفي الذي تشكلت فيه إلى خطابات علمية أو سياسية؛ يربط اآلثار 
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 بالمؤسسات والعادات وأنواع السلوك االجتماعية والتقنيات والحاجات
والممارسات الصامتة؛ يعمل على بعث ماضي أشكال الخطاب، األكثر تطورا 
حيائها ثانية في صورتها األصلية المحسوسة وداخل ذات النمو والتطور  وا 

، وهو ما تفعله بعض الفئات االجتماعية في فهمها (18)اللذين شهدا ميالدها<<
دينية، فتعيد إحياء للخطاب الديني حين استرجاعها لبعض الظواهر والمفاهيم ال

خطابات الحقب الماضية في صورتها األصلية التي ولدت عليها، وفي 
 الظروف نفسها، لكن في زمن غير زمنها.

مفهوم الخطاب بالنسبة إلى جزء كبير من النظرية المعاصرة،  ومركزية
جعلت منه هدفا للنقاد غير الراضين على التحدي الذي يثيره بوجه الطرق 
التقليدية لفهم التمثيل؛ كما إنه يستخدم استخداما واسعا غالبا ما يتخلله 

ذا سلمنا بأن النص. و (19)االرتجال حتى فقد الكثير من معناه الدقيق ال يختلف  ا 
عن الخطاب فإن  المفهوم المحدد لكليهما لدى علماء تحليل الخطاب أو 
لسانيات النص >>هو مجموع اإلشارات النصية التي ترد في تفاعل اتصالي 

(، أو هو >>إنتاج ليشمل كل وسائل االتصال، كون النص يرد دوما 20)<<
ل لتحقيق في سياق اجتماعي محدد يشترط مشاركة المشاركين في االتصا

شخصية، إن النص يمتلك وجودا اجتماعيا ما ينعكس في  أهداف اجتماعية أو
المضمون وفي االستراتيجية المتبعة من طرف المشاركين في االتصال، وهم 

 . (21)ينظمون النص ويصيغونه
ويدرس تحليل الخطاب أبنية النصوص، مهتما بأبعادها اللغوية، 

هم تشكيل المعنى. لذا يتقاطع مع اتجاهات واالجتماعية، والثقافية من أجل ف
منهجية أخرى تهتم كذلك بإنتاج المعنى، فنظرية االتصال وثيقة الصلة بحقول 

ا مرسل ورسالة أخرى، ترى المعنى محصلة عملية االتصال التي عناصره
، وسياق. وتتضمن الرسالة معنى ما، وكلما تم وشفرة، ومتلقي، وقناة اتصال
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ذه العناصر أنتج لنا وظيفة معينة قد تكون: تعبيرية، أو التركيز على أحد ه
 توجيهية، أو إخبارية، أو اتصالية، أو مرجعية، أو شعرية .

ال إطارا له في كل خطاب حضورا ورأى النقد البالغي الذي اتخذ االتص
تفاعال بالغيا تحكمه قوى سياسية و اجتماعية، تحمل النص برموز ذات و 

نتاجه، الوسط المحيط، و  ثير علىمقاصد، قادرة على التأ من ثم عد النص وا 
ذا كان  ووسائل إقناعه مهمة الخطاب الذي اتجهت البالغة لدراسته. وا 
االستعمال اللغوي يستند إلى التفاعل االجتماعي والظروف الثقافية، فإنه يغدو 
عالن  فعال معرفيا. وبذلك يكون الخطاب وسيلة خلق حقائق مؤسساتية، وا 

ها المؤسسة على الظواهر الطبيعية لخدمة مقاصدها وترسيخ وظائف تفرض
أنظمتها من العالقات وبني القوة و تكريسها؛ يعني هذا أن تحليل الخطاب 

 .(22)يمنح عناية ما وراء اللغة من تفاعل وسياق محيط 
هكذا صار تفسير النص بإرجاعه إلى عناصره األولى المكونة، والكشف 
عن نظام العالقات الذي تنتظم بنيته، واألعراف الثقافية التي تدخلت في بناء 
معناه. فكانت النقلة من القيم الجمالية إلى البنى االجتماعية، وتناول المعنى 

 أهداف منتجيه ومتلقيه. بوصفه تأسيسا اجتماعيا يرتبط بشبكة من التداعيات و 
لذا كان البد من الكشف عن ها الخطاب الذي قد يؤدي تحليل 
مضمونه، و فهم عناصره إلى معرفة كيفية إنتاج وحداته ووظيفتها داخل السرد 
الثقافي والسياق االجتماعي. كما يرشدنا ذلك إلى تمييز المفاهيم والتصورات 

صد الموضوعات والقيم داخل المضمون، وفهم دالالت الرسالة، ونق
 واأليديولوجيا والتوجهات والمعتقدات، وطرائق التعبير لدى األشخاص.

لتحليل الخطاب تحديدات متنوعة، ويوجد تحديد واسع جدا )هو تحليل 
استعمال اللغة(، كما هناك تعريف آخر )دراسة االستعمال الفعلي للغة من قبل 

 .(23)ناطقين حقيقيين في أوضاع حقيقية
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المستحسن اعتبار تحليل الخطاب الذي بدأ يقدم على التحليل ومن 
اللغوي للنص في ذاته أو على التحليل السوسيولوجي أو النفساني لمحتواه، 

تلفظفه مع موقع اجتماعي بعينه، وهكذا، يجد  articulerبسعي إلى مفصلة 
تحليل الخطاب نفسه حيال أنواع الخطابات المشتغلة في قطاعات الفضاء 

جتماعي )المقهى، المدرسة، المحل التجاري...( أو في الحقول الخطابية اال
)السياسي، العلمي...(. إذن بإمكان تحليل الخطاب أن يعنى بنفس المدونات 
على غرار علم االجتماع وتحليل الحديث إلخ، ولما كان تحليل الخطاب يقف 

ذلك أنه يوجد  في مفترق طرق العلوم اإلنسانية، فهو عرضة لعدم استقرار جم،
محللون للخطاب هم باألحرى علماء اجتماع، وآخرون هم باألحرى لسانيون، 

 .(24)والبعض اآلخر علماء نفس
ال يقتصر تحليل الخطاب على التحليل اللساني للنصوص، بل يتأرجح 
بين التركيز على نصوص معينة والتركيز على ما يسمى نطاق الخطاب 

(Ordre de Discours) أي البناء الثابت نسبيا للغة الذي يشكل مكونا في ،
بناء الممارسات االجتماعية والشبكة التي تؤلفها، الثابتين نسبيا أيضا. ويهتم 
التحليل النقدي للخطاب باالستمرارية والتغيير على هذا المستوى األكثر تجريدا 
وبنائية من مستوى النصوص، كما يهتم أيضا بما يحصل في النصوص 

عينها. وتربط طريقة تحليل النصوص في التحليل النقدي للخطاب بين ب
االهتمام بالنصوص وبنطاق الخطاب. فال يعتبر تحليل الخطاب تحليال لسانيا 

 Interdiscursiv)فقط، إنما يتضمن أيضا ما يسمى تحليل التفاعل الخطابي 
Analysis) أي معالجة النصوص من منطلق ضروب الخطاب واألصناف ،

 . (25)واألساليب المختلفة التي تستند إليها وتمفصلها بعضها مع بعض
توجد حاجة لتطوير معالجة تحليل النصوص من خالل حوار عابر 

يحمل عدة منظورات  (Dialogue Transdisciplinaire)لالختصاصات 



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 78 - 

حول اللغة والخطاب ضمن النظرية والبحث االجتماعيين، وذلك بهدف تنمية 
ليل النصوص كعناصر في سيرورات اجتماعية. وللوصول إلى قدرتنا على تح

جامع لالختصاصات(، ال بد من العمل على فئات (معالجة أو منهج تحليلي 
النظريات االجتماعية ومنطقها، وفئات ومنطق مكونات أخرى، ألجل تطوير 

   ( 26)نظرية تتناول الخطاب ومناهج لتحليل النصوص
 مفهوم الخطاب الديني  -ثانيا

يعد الخطاب الديني من التعبيرات الحديثة في مجال العلوم االجتماعية 
عامة واللغويات االجتماعية خاصة وأن مجاالت البحث في هذا الموضوع 
الزالت في بدايتها، وقد اقترن استخدام مفهوم تحليل الخطاب بمعارك  

عن  أيديولوجية ذات أبعاد متنوعة ألقت بظاللها على المصطلح وابتعدت به
المفهوم العلمي الدقيق، >>ويشير مفهوم الخطاب الديني إلى ذلك البناء من 
األفكار والمعتقدات التي تتسم بأهميتها االجتماعية التي تتبع من ارتباطها بدين 
ما، ومن ثم تأثيرها في تكوين تصور متلقي الخطاب من المؤمنين بهذا الدين 

تصرفهم إزاء هذا العالم. وينطوي  عن العالم الذي يعيشون فيه وتحديد كيفية
مصطلح الخطاب الديني على تنوعات عديدة منها خطاب ديني مغلق وهو 
الخاص بتفسيرات النصوص والشعائر، وخطاب ديني مفتو ح وله عدة مستويات، 
فقد يكون في إطاره إبداء القيادة الدينية الرأي في أسئلة تتعلق بقضايا شخصية 

 . (27)توجه إليه<< 
ما يمكن تسميتها بالخطاب الديني الخاص، وقد يكون بخصوص  وهذا

قضايا عامة مثل رأي الدين في االقتصاد، والسياسة، أو الهندسة الوراثية إلى 
آخره، وهذا يمكن تسميته بالخطاب الديني المفتو ح العام، أما التصنيف الثالث 

تفاعالت للخطاب الديني المفتو ح فهو الخاص بالقضايا الملحة في واقع ال
فالخطاب الديني بكل مستوياته المغلق والمفتو ح، العام والخاص والمعتدل، 
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عالمي يشترك في آلياته ومنطلقاته  معارض، متطرف تعليمي، تربوي وا 
 .(28)الفكرية

انطالقا من تلك المستويات المختلفة للخطاب الديني جاءت الدعوات 
المتغيرات العديدة وضروراته لكي الساعية إلى تجديد الخطاب الديني، نتيجة 

يساهم في دفع مسيرة المجتمع نحو النمو واكتساب القدرة على مواجهة تلك 
ذا كان هذا الخطاب هو:  المتغيرات والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة، وا 
اجتهاداتنا البشرية، أي: اجتهادات رجال العلم المتفقهين في الدين مسلمين 

ضح أن االجتهادات البشرية ال يمكن أن تغلق أبدا وال ومسيحيين فإنه من الوا
أن تمس الثوابت األساسية للعقائد الدينية نفسها، والتي تجسدها وتعبر عنها 
أركان اإليمان ثم أركان الدين المعين بالذات. فتلك الثوابت هي من الكليات أو 

ضة أو القضايا الكلية التي ال يتصور أي عقل مؤمن أنها يمكن أن تكون عر 
موضوعا ألي نوع من أنواع االجتهاد البشري. فاالجتهادات تقتصر على 
الواقع، واقع الطبيعة، وواقع اإلنسان أي الواقع االجتماعي، فهو خاضع  
ألغراض الزمان أي: ألغراض التاريخ وتغيراته وضروراته، ولذلك يتغير 

 .(29)الخطاب الديني من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة
خدم )أحمد زايد( مفهوم الخطاب الديني ليشير إلى األقوال ويست

والنصوص المكتوبة الصادرة عن المؤسسات الدينية، وعن رجال الدين، أو عن 
موقف أيديولوجي ذي صبغة دينية أو عقائدية، يعبر عن وجهة نظر محددة 
 تجاه قضايا دينية أو دنيوية أو الدفاع عن عقيدة معينة، ويعمل على نشر هذه

 .(30)العقيدة
أنه عبارة عن  Islamic Discourseوالمقصود  بمفهوم الخطاب الديني 

منظومة فكرية تحوي مفاهيم ومقوالت النظرية اإلسالمية، التي تعين الفرد في 
حيز أحد جوانب الواقع االجتماعي، التي تسعى إلى تقديم مجموعة من 
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 ضايا الواقع االجتماعي أوالتصورات اإلسالمية والدالالت النظرية حول إحدى ق
إشكاالته المتباينة، التي تم إنتاجها في السياق التاريخي الذي صاحب الفكر 
اإلسالمي منذ السبعينيات من هذا القرن. إن استخدام مصطلح الخطاب من 
خالل السوسيولوجيا، يعني أننا سوف ال نهمل العملية التاريخية العامة التي يعد 

مولوجي والنظري، لذا سوف نتناول هذا الخطاب في الخطاب جانبها اإلبست
ضوء العالقة الجدلية بين الجانب النظري والمعرفي وبين الممارسة االجتماعية 
والسياسية، تلك التي سوف تساعد في الوقوف على التحليل الموضوعي 

 .(31)التاريخي للبنى االجتماعية واأليديولوجية
ول يتعلق بالخطاب الديني التقليدي أو وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: األ

المؤسسي، والثاني يرتبط بالخطاب الديني غير المؤسساتي أو الجهادي، ويمكن 
التفرقة بين عدة خطابات داخل كل من هذين الخطابين. وعلى الرغم من أن 
مفهوم الخطاب يشير إلى مصطلح شامل، حيث يحتوي على مجموعة من 

مجموعة األشكال والتصورات واإلدراكات العناصر التي تعين على فهم 
النظرية، فإن الخطاب اإلسالمي يفتقر لكونه نظرية متكاملة، لذا سوف نجد أن 
تحليل وفهم ذاك الخطاب يوضح أنه نوع من األيديولوجية الخاصة. واستخدام 
الخطاب كأداة لتحليل الخطاب الديني يجعل من الضروري الوقوف على 

ت وتصورات هذه الجماعة وأشكال وطرق إدراكها مضمون ومنطلقات وآليا
 .  (32)للمجتمع

ومن األهمية بمكان أن نفرق بين الدين الرسمي وغير الرسمي، فاألول 
يسعى إلى تأييد النظام االجتماعي القائم، بينما اآلخر يسعى إلى هذا النظام 

إن هذا النوع يعد حركة ذات حنين  واستبداله بآخر يستند إلى التراث والسلف.
للماضي يسعى إلى الهروب من المجتمع، أو االنسحاب من عذابات الحاضر 
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إلى أمجاد الماضي، األمر الذي يجعلنا نصفها بأنها ذات رؤية ماضوية تسعى 
 .(33)إلى إعادة تنظيم المجتمع من خالل حركتها الجهادية )الثورية(

محاولة للربط بين قضيتي التاريخ  هذا النوع من األيديولوجيا يعد
والحاضر، إن الخطاب اإلسالمي وفق هذا المعنى ما هو إال مجموعة من 

غير موجود في –الطقوس والقيم اإلسالمية التي تسعى إلى البحث عن نموذج 
مؤسس على شرع اهلل، أي أن هذا الخطاب ما هو إال محاولة لتشكيل  -الواقع

ية عقائدية متشددة. وغض النظر عن طبيعة وعي أو إدراك الواقع وفق رؤ 
وشكل الخطاب اإلسالمي، فإن ما نريد أن نشدد عليه هنا أن هذا الخطاب 
بسحنته التي قدمنا، يعد نتاجا لشروط مادية وفكرية ومجتمعية. فهو جاء من 
خالل مواقف تاريخية، اجتماعية تأثرت به وأثرت فيه. بمعنى آخر أن هذا 

يخرج إلى الوجود لوال ما شهده الواقع االجتماعي في  الخطاب لم يستطع أن
مصر من تناقضات، خاصة في البنية التحتية وما تحويه من عالقات صراعية 

 . (34)بين الطبقات االجتماعية
إن الخطاب اإلسالمي خطاب ديني منبثق من الديانة اإلسالمية ومستند  

لوحي من القرآن أو لها، إال أنه ال يمثل خطاب اإلسالم ممثال بنصوص ا
نما هو خطاب )اإلسالميين( في التعبير عن الرسالة التي يوجهونها  السنة، وا 
إلى اآلخرين في شأن من الشؤون، فاإلسالميون هم أفراد أو جماعات يتميزون 
عن غيرهم بقراءة خاصة للدين اإلسالمي، وبما يختلف عن قراءة غيرهم  من 

مي في أصوله وأسسه ال يتغير ألنه مبني ، فالخطاب اإلسال(35)سائر المسلمين
على عقائد وعلى عبادات وعلى قيم وعلى تشريعات ال تتغير لكن الذي يتغير 

 هو األسلوب.
ويرى)أحمد كمال أبو المجد( أن الخطاب اإلسالمي ال يتعلق بالنص 
الديني، قرآنا كان ذلك النص أوسنة، فكتاب اهلل كالم اهلل سبحانه، وهو حق 
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ور، وهو محفوظ بحفظ اهلل تعالى له، وأما سنة رسول اهلل صلى اهلل وحكمة ون
عليه وسلم، وهي األخرى وحي يوحى، المعنى فيها من عند اهلل سبحانه 
وتعالى، واللفظ من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، الذي أوتي جوامع 
 الكلم . كما يمكن القول إن الخطاب اإلسالمي هو)مضمون الدعوات التي
تحمل عنوان اإلسالم عن جدارة واستحقاق، وأسلوب طر ح تلك المضامين بين 
الشدة واللين( فالمضامين اإلسالمية نفسها نوعين: األول: في حكم الثوابت وهي 
المعيار لوصف دعوة أو موقف أو تصرف ما باإلسالم، والثاني: اجتهادي فإن 

ن تع ددت مساراته وتبدلت التزم بعضه بالثوابت يسري عليه الوصف نفسه، وا 
بتعدد العلل والظروف، فالمعيار في هذه، وذلك ما عرف من الدين بالضرورة 
ثم  ما اتفق عليه جمهور العلماء، فإن شد عنهم اجتهاد ما فهم المرجع في 
ن لم يأخذوا به أو في الحكم عليه في غير ذلك، وفي هذا  اعتباره إسالميا، وا 

أنه: )أسلوب التعبير عن تلك المضامين(. السياق ينظر للخطاب الديني على 
ولكن لألسلوب أحكامه اإلسالمية، فااللتزام بالتبشير ال التفسير، وبالتيسير ال 
بالتعسير، والرفق واللين ال العنف والتعصب، فجميع ذلك ثابت األصل، متجسد 

 .(36)مباشرة من النصوص المحكمة والقواعد التشريعية األصولية
احثين بأن الخطاب الديني  اإلسالمي يؤشر إلى كما يرى بعض الب

مجمل الرموز واإلشارات التي  تصدر عن مرجعية معينة، تشكل صورتها 
ومظهرها العام، وتبرز خطوطها الفكرية، عبر عملية تواصل بين هذه المرجعية 
الفكرية والجمهور، في عملية تفاعلية يكون فيها الخطاب )وسيلة ال غاية(. وهنا 

ط المأزق الذي وقع فيه أصحاب األيديولوجيات عندما حولوا الخطاب يالحظ خ
لغاية بحد ذاتها، دون النظر إلى ما وراء الخطاب، كما يمكن النظر للخطاب 
على أنه: مرادف لتصور أو موقف الشخص أو الجماعة بشأن قضية 
مطروحة، وعليه فإن الخطاب يعبر عن أيديولوجية األفراد والجماعات على 
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ار أن األيديولوجية هي مجموعة منتظمة ومترابطة، من األفكار والحكام اعتب
 والمعتقدات الخاصة بجماعة ما في نظرتها للواقع والجماعات األخرى.

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الخطاب الديني اإلسالمي، بأنه مفهوم 
مركب من لفظتين: الخطاب واإلسالمي؛ لفظة )الخطاب( يعني المحاورة 

محادثة بين طرفين أو أكثر، ونسبته للدين يقصد فيها الخطاب الذي يعتمد وال
على مرجعية دينية في مخاطبته وأحكامه وبياناته. قال ابن تيمية المقصود 
بالخطاب اإلفهام، إفهام من هو أهل للفهم، والكالم الذي ال يقصد به إفهام 

صود بها الخطاب المستمع، فإنه ال يسمى خطابا. أما سمة اإلسالمي فالمق
الذي يعتمد مرجعية إسالمية في المخاطبة، ويراعي أساسيات الدين، ويرسم 
أولوية على أساس القيم والمبادئ اإلسالمية الثالثة المعروفة وهي: الحكمة، 

. والجدير بالذكر أن الخطاب (37)والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن
نما ه و تفسير وتأويل وتفاعل العقل المسلم مع اإلسالمي ليس هو اإلسالم، وا 

 الدين كرسالة سماوية.
فقد حاول خطاب النهضة التمييز بين نسقين، واحد إلهي وآخر إنساني،  

وبذلك حاول رفع النص المقدس اإللهي خارج األطر المعرفية واالجتماعية 
جهة  والسياسية الحديثة، إذ اعتقد مفكرو النهضة أن إعادة قراءة اإلسالم، من

نظر ليبرالية، تسمح بقيام الثورة القومية الديمقراطية تحت غطاء اإلسالم نفسه، 
وبذلك تحول اإلسالم إلى تبريرات مفهومية حول الديمقراطية والتمدن والتكافل 
االجتماعي؛ فالمدينة الحقيقية حسب )محمد عبده( مطابقة لإلسالم، والموروث 

الفكر الثقافي العالمي في مرحلة التوسع  الثقافي المحلي وقع حقيقة تحت هيمنة
، ومن جهة أدت  (38)الرأسمالي االستعماري، وخضع له بحجة استيعابية

فالقول بعلمانية  علمانية الدولة السلطوية >> إلى صعود اإلسالم السياسي.
الدولة العربية، وتدين المجتمع العربي، هي دعوة للقول بتغربها عن مجتمعها. 
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انية تسوغ لذلك، تجد هذه األكثرية السلطة الفعلية، تحت شعار أن فالنخبة العلم
األكثرية هي أكثرية طائفية. لذلك، تجد هذه األكثرية في الدين آخر مرجع لها 

 .(39)في مواجهة السلطة النخبوية السلطوية<<
وهكذا خلقت رؤية العالم الجديدة خطابا على صورتها ومثالها، وهي 

صر الخطاب التجديدي في طوره الثالث والذي ورثته صورة لم تختلف في عنا
مكتمل العناصر، لكنه اكتمال نظري، أصبح في مركب الخطاب الجديد جزءا 
فعليا بدأ يأخذ حظه من الفعل والتأثير، فلقد انتهى المركب المكون لخطاب 
التجديد اإلسالمي إلى تشكيل بنية مؤلفه من عالقات لعناصر ثالثة: التراث، 

، النص )الوحي( بوصفه مرجعا، يحكمها نظام ناشئ من (40)ة الحداثيةالمعرف
فهم مكونات هذه العناصر ذاتها، وال شك أن معالم الخطاب الجديد تتضح من 

 .(41)خالل تركيبة نظام العالقات بينها
 الخصائص العامة الخطاب الديني:-أ

 والخطاب الديني في أصوله وأسسه ال يتغير، لكن الذي يتغير هو
األسلوب أو الطريقة، يعد الدين ظاهرة اجتماعية وثقافية بالغة الخصوصي، 
والتأثير في حياة البشر، األمر الذي يسمها بعديد من الخصائص التي تنبع من 
جوهرها ونظرة أتباعها إليها على اختالف مستوياتهم، ولعله من طبائع األمور 

ن أن تترك تلك الخصائص آثارها على الخطاب الديني  بشكل أو بآخر، وا 
تباينت الظروف واألزمة، وهو ما يرجع إلى عمومية تلك الخصائص 

 :(42)وديمومتها، ويجمل بعض الباحثين هذه الخصائص في
الدين ظاهرة متعدد األبعاد: فهو ظاهرة قيمية نظامية، وهو ظاهرة  -

الحقيقة فردية وجماعية، وهو ظاهرة نفسية وسلوكية في آن واحد، وتترك تلك 
أثرها في الجوانب واألبعاد المتعددة للخطاب الديني الذي يتراو ح بين تلك 

 الظواهر المختلفة.
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الدين ظاهرة إنسانية عامة: عرفتها كافة المجتمعات، وكل العصور،  -
وهو تعبير عن عالقة معينة، إيجابا أو سلبا بين اإلنسان ومعبود معظم تختلف 

لي يختلف الخطاب من ديانة إلى أخرى صورته من ديانة وأخرى وبالتا
باختالف طبيعة هذه العالقة، وتصور هذا المعبود، وما يقتضيه من المؤمنين 

 به.
تدعو جميع األديان إلى األخالق الحميدة والتزام الفضيلة وتهذيب  -

النفس، تستوي في ذلك األديان السماوية وغير السماوية، كما أنها تميل جميعا 
األزمان واألغراض االجتماعية بأنها نتاج الخروج على هذه  إلى تفسير كافة

القيم األخالقية والتعاليم الدينية فيما يمثل قاسما مشتركا بين الخطابات الدينية 
 رغم اختالف الديانة.

يضم كل ديانة تصورا يقوم على االزدواجية يوضح ما هو الخير وما  -
قدس والمدنس، وهو ما يعد هو الشر وما هو الصالح والفاسد، وما هو الم

 بمثابة القلب من الخطابات الدينية على تنوعها واختالفها.
تقوم كل ديانة على الوحدة والترابط والنظرة الكلية، بمعنى أنها ترفض  -

الخروج عن أي جزء من جزئياتها؛ أي ترفض نبذ أي جزء من تعاليمها، فالفرد 
رج مجتمع المؤمنين، وهي مخير بين قبول الكل أو رفض الكل، فيصير خا

 سمة مميزة للخطابات الدينية المختلفة. 
نصوصية  Dogmaتميل جميع الديانات إلى تأسيس دوجما  -

أي مجموعة من المبادئ الثابتة ذات المكانة القدسية التي ال يجوز –ومؤساسية 
مناقشتها منطقيا وال محاكمتها تجريبيا ويضرم األتباع باإلذعان لها ليس فقط 

نما ف في مجمل العالقات والممارسات  -أيضا–ي المجال الديني الصرف، وا 
االجتماعية األخرى وعلى ذلك فليس كل جوانب الخطاب الديني مما يقبل 
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االختيار أو المناقشة المنطقية، حيث إنه في معظمه موجه لجمهور من 
 المؤمنين به بالفعل.

يفرضه احتوائها  الغموض يمثل صورة رئيسية في كل ديانة وهو أمر -
على عناصر غيبية يؤمن بها أتباع الديانة، بينما قد تفتقد هذه العناصر القدرة 
على اإلقناع بها لدى أتباع الديانات األخرى، وبالتالي فإنه على حين تدعم هذه 
العناصر الخطاب الخاص بديانة ما، فإنها قد تمثل عنصر ضعف وتهافت إذا 

 وجهت إلى غير المؤمنين بها.
لكل دين أدواته ورموزه التي يؤلف بها بين أتباعه وينظم بها شؤون  -

عبادتهم وشعائرهم كالمعابد والكنائس والمساجد. وتلك المؤسسات هي التي 
تطورت في بعض الديانات من مجرد مؤسسات إلقامة الشعائر إلى مؤسسات 
ة لنتاج الخطاب الديني وتوجيهه إلى جمهور المؤمنين، فضال عن مواجه

 شبهات الرافضين.
لكل ديانة هيئة تضطلع بمسؤوليات إدارة شؤون العبادة بحكمها نظام  -

مهامها التي ينصرف و خاص، حيث يحدد لكل مجموعة تخصصها الوظيفي 
جلها إلى إنتاج أو نقل مستويات وأنواع مختلفة من الخطاب الديني الموجه 

 لجمهور التابعين ومواجهة شبهات الرافضين.
معظم األديان على فكرة التعصب الناشئ عن اإليمان العميق تقوم  -

بالعقيدة، وما يستتبعه ذلك من استعالء على معتقدات اآلخرين، أو عدم 
االعتراف بها على اإلطالق، على أن التعصب صورة أخرى تتمثل في عدم 

حساسه باست  خفافرضا المتعصب عن الواقع االجتماعي للدين الذي يتبعه وا 
به وانحرافه عنه. وفي كلتا الحالتين يعكس التعصب أثره عبر أنماط المجتمع 

متشنجة من الخطاب الديني يستبعد اآلخر من غير أبناء الديانة، أو يستبعد 
 غير الملتزمين من أتباعها في نظر المتعصب. 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين التمييز في الدين اإلسالمي بين الثابت 
ن التفرقة بين النصوص القطعية والظنية، واألصول والفروع. والمتغير، فال بد م

ألن القطعية واألصول ثابتة، ال مجال للتجديد فيها، أما الظنية فهي قابلة 
هي  -التي ال تقبل التجديد -لالجتهاد والتجديد. ومن ثوابت الدين اإلسالمي

رمات، وما العقيدة، وأركان اإلسالم الخمسة، وكل ما ثبت بدليل قطعي من المح
ثبت بطرق قطعية في شؤون األسرة من زواج وطالق وميراث ومعامالت، أما 

 .(43)المتغيرات مجال االجتهاد فهي األحكام الظنية 
ومن ناحية جاءت نصوص القرآن، المتعلقة باألحكام العملية المتغيرة 

ساسية مثل: األحكام المدينة والدستورية والجنائية واالقتصاد متضمنة األحكام األ
والمبادئ العامة، التي ال تختلف فيها بيئة وبيئة، وتقتضيها العدالة في كل أمة، 

في سعة من أن يفرعوا ويفصلوا حسبما يالئم  -في أية أمة–ليكون أولوا األمر 
 حالهم وتقتضيه مصالحهم.

وفي هذا السياق يذهب الغزالي إلى أن الواقعة التي ال نص فيها وال 
فيها غلبة الظن، ويرسم عن ذلك صورة رائعة حيث يجعل خطاب، إنما يطلب 

المجتهد في هذه الحالة كمن كان على ساحل البحر وقيل له: إن غلب على 
ن غلب على ظنك الهالك حرم عليك  ظنك السالمة أبيح لك الركوب، وا 
نما حكمه يترتب  على ظنك  الركوب، وقيل حصول الظن ال حكم هلل عليك، وا 

 .(44)صوله، فهو يطلب الظن دون اإلباحة والتحريمويتبع ظنك بعد  ح
وهذه المتغيرات تتسع بطبيعتها لتطبيقات عدة، وصيغ مختلفة، كلها 

سالم وال يصدم مقصدا من مشروع ما دام يحقق مصلحة معتبرة في موازين اإل
وليس بالزم أن تكون صيغة واحدة من صيغ هذه المتغيرات هي  مقاصده.

غيرها، وما دام اإلطار شرعيا فليأت المضمون في أية الصيغة المشروعة دون 
صيغة يتسع لهذا اإلطار، والمتأمل في بعض اآلراء الرائجة والمناهضة للتجديد 
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اآلن، يالحظ فيها خلطا بين هذين األمرين، وأن صيغة معينة تكتسب، دائما 
ذه شرعية تنفي بها الصيغ األخرى التي تحقق ذات المقصد، ال لشيء إال ألن ه

الصيغة كانت على صورة معينة فرضها قانون االجتماع المدني في عصر 
 معين.

 بعض مشكالت الخطاب اإلسالمي:-ب
فإن الخطاب اإلسالمي المعاصر ليس عاجزا عن تصحيح  وعموما

الصورة السلبية المروج لها عن اإلسالم والمسلمين فقط، بل هو مع األسف، 
يشارك في تنميط اإلسالم وتشويهه. وهو يعبر عن ضعف وتمزق وصراع 

كما حددها أحد –المجتمعات اإلسالمية. ويمكن تشخيص هذه الحالة المتدهورة 
 :(45)ي مظاهر أربعةف -الباحثين

أولهما: الضعف العام الذي يطبع كثيرا من أنماط الخطاب اإلسالمي، 
على مستوى المضمون الذي يتجلى في تراجع العلم أمام اكتسا ح الجهل، أو 

 فشو ما يصطلح عليه باألمية الدينية، مما يظهر في هشاشة المحتوى .
دم األخذ باألسلوب ثانيها: االرتجال والعفوية بسبب غياب التخطيط وع

العلمي في إخضاع الموضوعات والقضايا والمواقف المعروضة والحاالت 
القائمة للدراسة المتخصصة، واالعتماد على القدرات الذاتية، وعلى المبادرات 
الفردية في غالب األحيان، والنأي عن التعاون والتكامل وتنسيق الجهود 

المتراصة والمتضامنة والمترابطة  وتضافرها، والعزوف عن المواجهة الجماعية
لما يستجد من ظروف وتطرأ من متغيرات تقتضي التعامل معها أو التصدي 

 لها أو الرد عليها.
ثالثا: ضيق األفق ومحدودية الرؤية والتركيز على اللحظة الحالية 
وحصر االهتمام بها، من دون التطلع إلى المستقبل، والعمل على المديين 
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د، وهو ما يتجلى في تحرك كثير من أنماط الخطاب اإلسالمي المتوسط والبعي
 داخل دائرة رد الفعل، وعدم اتخاذ المبادرة إال في حاالت نادرة.

رابعا: انعكاس االختالفات المذهبية والفكرية والثقافية والصراعات 
السياسية المحلية واإلقليمية والدولية، على الخطاب اإلسالمي في مجمله، مما 

 خطابا مشتتا، متعارضا، متعدد الرؤى، مفتقدا للترابط واالنسجام.يجعله 
وتنعكس هذه المظاهر السلبية على األوضاع العامة للعالم اإلسالمي، 
وعلى صورة اإلسالم والمسلمين في العالم، وعلى مستوى رد التحدي والتصدي 
دة للحمالت المغرضة التي تتعرض لها األمة اإلسالمية وتهدد وجودها وسيا

دولها واستقرار شعوبها وازدهارها ونمائها. ويتأثر الخطاب اإلسالمي بهذه 
األوضاع السلبية وبحالة التخلف التي يعيشها العالم اإلسالمي، لدرجة أنه في 
أحايين كثيرة، يفقد المصداقية والفعالية والتأثير، فيصبح نتيجة لذلك، خطابا 

واء. إن الخطاب اإلسالمي المعاصر سلبيا، وال يعدو كونه لغوا وكالما في اله
في كثير من جوانبه، ال يعبر عن الصورة المشرقة الحقيقية لإلسالم، وما عدا 

 في حاالت محدودة، وفي مواطن قليلة، وبجهود متباينة.
تجديد لذلك وجب تجديد الخطاب اإلسالمي انطالقا من أمرين: >>

الخطاب اإلسالمي، انطالقا من القرآن والسنة أوال، وبشكل أساسي، ثم مما 
 -بطبيعة الحال–يتناسب مع خطاب العصر من التراث القديم. وليس المطلوب 

خطابا شموليا خاليا من تعدد اآلراء ووجهات النظر، فمثل هذا الخطاب لم 
نما المطلوب يعرفه اإلسالم في أي عصر من عصور االزدهار أو الضع ف، وا 

خطاب إنساني خال من الصراع والتخويف ونفي اآلخر وادعاء الحقيقة في 
رأي، ومصادرتها عن رأي آخر مماثل. ثقافة إسالمية عصرية تعتمد خطابا 
منفتحا على ثقافة العالم والحضارات اإلنسانية بهدف استكشاف عناصر التقاء 

  .(46)عصري<<يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي إسالمي 
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كان سبيل التجديد بين خيارين، إما االلتفات إلى الذات وأمرها،  ومن هنا
وفق قواعد التجديد الذاتي الحضاري اإلسالمي بالتفتيش عن مصادر الوهن، 
وتلمس مفاتيح التجديد النابع من الذات، فيكون الصحو من الغفلة، والنهوض 

والتقدم بعد المكوث في الذيل والذل. من الرقدة، والمضي قدما في سبيل الكرامة 
ما االلتفات بانبهار ووله وولع إلى اآلخر بمنطق المغلوبية والولع بالغالب،  وا 
دارة الظهر للذات وأمرات العزة واالعتزاز فيها، فيكون التغرب والتغريب،  وا 
والغرق في اآلخر والتبعية له. إن ناظم المسألة ومناطها هو الوعي بـ )عناصر 

دد الحضاري الذاتي( والسعي بها في البحث عن مخرج من المأزق التج
ن جوهر األزمة تمركز في )مناهج  الحضاري الذي فرضه االحتكاك باآلخر. وا 
التفكير ومناهج التدبير ومناهج التغيير( وفي أن بعض الذين أبدوا استعدادا 

إما على  لتلمس هذه المناهج والعناصر التجديدية قدموا جهودهم ومحاوالتهم،
ما على نحو ال يكافئ المستويات التي كانت أزمة األمة قد  نحو ال يكفي، وا 

 .(47)بلغتها
وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الخطاب اإلسالمي المعاصر 

وصياغة خطاب  إلنجازيعيش أزمة حقيقية صار فيها المسلمون بحاجة ماسة 
إسالمي واقعي، متوازن، يعزز الشراكة في األوطان، ويزيل أسباب الخوف 
والنفور من اآلخر. خطاب إسالمي جامع بين القديم والجديد، بين المحلي 
والعالمي، يوازن بين التمسك بالثوابت واألصول، ومتطلبات اإلنسان في العصر 

نعة لتساؤالت والتحديات الحالي. خطاب فاعل وقادر على وضع إجابات مق
التي تفرضها العولمة، ومتجاوب مع المتغيرات الراهنة بمرونة وواقعية. وبهذا 
تصبح واقعية الخطاب في المجتمعات اإلسالمية مدخال للتجديد واإلصال ح عبر 
ربطه بمجريات الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ألن الخطاب الذي ال 
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اب هزيل متعثر عاجز عن التأثير والتفاعل اإليجابي مع يفهمه إال أصحابه خط
 .مشكالت المجتمعات اإلسالمية المعاصرة

 خصائص الخطاب اإلسالمي: -ج   
وبذلك يكون الخطاب اإلسالمي هو ذلك الناتج الفكري المنبثق عن 

المنقولة ومن الممارسة المجتمعية سواء  النصوص المكتوبة أو المقروءة أو
قراءات واجتهادات فردية أو جماعية حيال النصوص جاءت في شكل 

اإلسالمية التأسيسية المتمثلة بالضرورة وبالدرجة األولى في الوحي )القرآن 
 : (49)ومن خصائص هذا الخطاب (48)والسنة

في سياق تسجيل المالحظة األولية أنه ال يوجد خطاب ديني واحد،  -1
ن نجد الخطاب الديني الرسمي بل خطابات متعددة ففي البلد الواحد يمكن أ

وغير الرسمي، والمنغلق والمنفتح، والخطاب المعتدل والمتطرف والسلفي 
 والصوفي.
الخطاب اإلسالمي متعدد في األهداف ومتساوق مع األبعاد  -2

 االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية والفكرية.
إلى عدم  الخطاب الديني اإلسالمي متأثر بالجغرافيا والمكان نظرا -3

وجود المسلمين في منطقة ثقافية واحدة فهم موزعون جغرافيا على كل قارات 
 الدنيا.

الخطاب الديني اإلسالمي هو من االتساع بحيث اعتبره بعض  -4
الفقهاء البيان يوجه باسم اإلسالم إلى الناس مسلمين وغير مسلمين لدعوتهم 

من العقيدة والشريعة والعبادة إلى اإلسالم أو تعليمه لهم وتربيتهم عليه، ويتض
والمعاملة والفكر والسلوك والموقف من الحياة والعالم، والقضايا الفردية 
واالجتماعية والروحية والمادية والنظرية والعلمية. فهو خطاب يتميز بالسعة 
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والشمول، فإذا كانت هذه بعض خصوصيات الخطاب الديني فما هي معوقاته 
 وآليات تجديده؟

من جهة العوائق األيديولوجية دون تجديد الخطاب الديني  لكن حالت
والتي تمثلت أساسا في خطاب حركات التقليد التي وقفت في وجه الدعوات 
التجديدية واإلصالحية علما أن العوائق األيديولوجية ظلت محملة بعوائق 
ابستمولوجية تمظهرت بشكل كبير في كون حتى المبادرات اإلصالحية لم 

ميم الحقل األخالقي والدعوي، ولم تستطع االنتقال إلى االستدالل تتجاوز ص
العقلي والمنطقي الذي يشد من أزر التنظير السياسي واالجتماعي والفكري 
كراهات العصر كما أن العوائق األمنية حالت من جهة أخرى دون  لمشاكل وا 
ل تجديد هذا الخطاب والتي تمثلت أساسا في انصراف كثير من جهود الدو 

العربية واإلسالمية سواء من الناحية المالية واإلدارية أو السياسية إلى المسألة 
 .(50)األمنية، بقصد تكريس والمحافظة على هيبة الدولة داخليا وخارجيا

 أشكال الخطاب الديني: -د
هذا الخطاب الديني، في أية من األمم وحضارة من الحضارات ودين  

نما هو، عدد  من األديان وثقافة من الثقافات، يستحيل أن يكون خطابا واحدا، وا 
 :(51)من الخطابات وأشهرها

السلفوية: وتتجلى في حقول كثيرة، ليس الديني إال واحد منها. ويقوم 
ولوجي( على النظر إلى الماضي ماضويا مبدؤها التأسيسي المعرفي )اإلبيستيم

بوصفه مبتدى الحقيقة ومنتهاها. وعلى هذه الطريق، يقصى مصطلح )التاريخ 
المفتو ح(، ليرتبط تقدم البشرية ماضيها وليس بمستقبلها، بحيث نواجه )الماضي 
الذهبي ( كمرجعية مطلقة، و)الحاضر المنحرف أو الجاهلي( كعبء ينبغي 

هذا وذاك، ويغدو التحدث عن )نهضة عربية تنويرية اإلجهاز عليه. وفي 
جديدة( بوصفها خروجا من انحطاط قائم ودخوال في حالة جديدة مفتوحة أمرا 
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فهذه –مرفوضا: إن ما ينحرف عن الحقيقة ليس هو )الفكرة المطلقة الذهبية( 
نما هو )الواقع الجديد(، إذن نطوع الواقع لل -متوهجة دائما وبإطالق فكرة، وا 

وأرى أن (. 52)األحكام تتغير بتغير األماكن واألزمان نرفض المبدأ القائل إنو 
السلفية ليست ماض بعينه، السلفية هي أن تقع الذات سجينة ماض ما وفكر 
ما، وال تستطيع الفكاك منه، بحيث ال يمكنها أن تنتج نفسها وتعيد صياغة 

يها المحلي مستفيدة ذاتها وفق واقعها الراهن، دون أن تتخلى عن مالمح ماض
من التراث اإلنساني بما يخدم خصوصيتها، إذا أرادت أن تكون كيانا فكريا 

 وثقافيا قائما مستقال، له القدرة على محاورة الكيانات األخرة.
المذاهب: لقد بدأ فجر النهضة العربية منذ قرنين من الزمان بثالث 

وس، يحدد تصور الناس بدايات متمايزة كلها جادة وأصلية. األولى في النف
للعالم، ويضع معاييرهم للسلوك، فالتراث مازال متواصال، من الماضي إلى 
الحاضر. ونظرا لسيادة رو ح المحافظة عليه في العصور المتأخرة، وأحادية 
النظرية، األشعرية في العقيدة، والشافعية في الشريعة، واستبعاد الفرق والمذاهب 

ي اآلخر، المعتزلة والخوارج والشيعة، فقد بدأ األخرى التي كانت تمثل الرأ
اإلصال ح الديني يتخلص من رو ح المحافظة، ويرد االعتبار للرأي اآلخر، 
فأصبح )محمد عبده( أشعريا في التوحيد معتزليا في العدل. واعتبر الشيخ 
)شلتوت( الفقه الجعفري مذهبا خامسا، وتأسيس جماعة التقريب بين المذاهب، 

ورة اإلسالمية في إيران، حزب اهلل في جنوب لبنان، وظهر المعتزلة واندالع الث
 .(53)الجدد يدعون إلى العقل والحرية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

األفغاني أسس األيديولوجية اإلسالمية الثورية،  خطاب النهضة: وضع
الثورة اإلسالم في مواجهة االستعمار في الخارج والقهر في الداخل، واندلعت 

العربية بناء على تعاليمه بعد صيحة عرابي في قصر عابدين)إن اهلل خلقنا 
أحرارا ولم يخلقنا عقارا، واهلل ال نورث بعد اليوم(. واندلعت الثورة المهدية في 
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السودان، والسنوسية في ليبيا ثم )عمر المختار(. ونشأت حركات االستقالل في 
بد الحميد بن باديس(، وحركة علماء المغرب العربي، )عالل الفاسي(، و)ع

الجزائر، و)البشير اإلبراهيمي(، وعلماء الزيتونة، و)الطاهر بن عاشور(، 
و)الفضل بن عاشور(. وامتدت النهضة اإلسالمية إلى الهند. فظهر )أحمد 
خان( مدافعا عن الحداثة والعصرية من خالل التعليم والثقافة. ثم ظهر )محمد 

ة المستقلة في مواجهة الغرب باسم االجتهاد دون التقليد. إقبال( مؤسسا الذاتي
وكانت الحركة اإلصالحية قد بدأت من قبل وسط شبه الجزيرة العربية في 
الحركة الوهابية تنقية للتوحيد، ورفضا لكل الوساطة بين اإلنسان واهلل، وكل 

قامة سلطة سياسية تحول الدعوة الديني ة إلى أنواع الشرك النظري والعملي، وا 
ن غلب النقل على العقل  .(54)دولة وا 

وكان من بين مبادئها األولى التحقيق في استشهاده حدث صدام بين 
)السيد قطب( بعدها  . ودخل1954اإلخوان والثورة، صراعا على السلطة في 

السجن، وتحت أهوال التعذيب، تحول من )العدالة االجتماعية في اإلسالم( 
و)معركة اإلسالم والرأسمالية( و)السالم العالمي واإلسالم( إلى )معالم في 
الطريق(، يضع تقابال بل تناقضا وتضادا بين اإلسالم والجاهلية، اهلل 

كرة أن اإلسالم لن يقضي على نقائضه والطاغوت، اإليمان والكفر. وكانت الف
عالن الحاكمية  .(55)إال جيل قرآني فريد تحت شعار )ال إله إال اهلل( وا 

وداخل السجون تحول التنوير اإلسالمي إلى خطاب أصولي متمثل في 
جماعات العنف. جماعة الجهاد، وجماعات التكفير والهجرة. تعتمد على النقل 

والشريعة، وبالحاكمية، وتدعو إلى تطبيق الشريعة دون العقل، وتتمسك بالعقيدة 
وتعتقد بقطعية الحكم، يصعب معها الحوار، تستبعد وتقصي  اإلسالمية،

المخالفين وتكفر باقي التيارات )العلمانية(. تعادي الدولة الوطنية والقومية 
شيء، وهدم ما  العربية، وتدافع عن األممية اإلسالمية. تقع في جدل الكل أو ال
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و قائم من أجل البناء من جديد دون أنقاض. وال ضير من استعمال العنف ه
 .(56)واإلعداد لالنقالب مادام وجودها مازال غير معترف به

خطاب  ومن ألوان الخطاب الديني اإلسالمي في واقعنا المعاصر، 
الرفض والغضب والعنف واالحتجاج، وهو خطاب يمثل فصيل من فصائل فقه 

جمود والتقليد، الذي استفزه بؤس الواقع الذي يعيشه وفكر، نصوصية ال
الموضوعة غربيا، أو –المسلمون تحت هيمنة الغرب واستبداد النظم والحكومات 

فرفض هذا الفصيل طرق )اإلصال ح( واختار طريق  !المحروسة غربيا
)العنف(، وأدار ظهره لسنة )التدرج( في اإلصال ح، وتعجل القفز على السلطة 

االنقالب بدال من مشاق طريق التربية والنوعية وتهيئة المجتمعات والدولة، ب
اإلسالمية، بإعادة صياغة إسالمية تشكل إسالمية سجايا وشمائل هذا 

 . (57)اإلنسان
ومن أسباب ظهور هذا المصطلح )اإلرهاب( على الساحة الثقافية في 

هج الدينية في العصر الحاضر هو دعوة أمريكا العالم اإلسالمي إلى تغيير المنا
المدارس والجامعات اإلسالمية ألنها ترى أن المناهج الحالية تدعو إلى التطرق 

 .(58)واإلرهاب
 الخطاب اإلسالمي في المنظور السياسي: -ه
وال شك أن هناك خلال الخطاب اإلسالمي/التخلف واإلرهاب:  -1

إنكاره ما فيما يتصل بقضية الخطاب المعاصر في العالم اإلسالمي، ال يمكن 
وال تجاهله، وأن هذا الخلل قد عبر عن نفسه بصورة مختلفة وصلت الختزال 
اإلسالم في الوقت الراهن في كلمتين هما: ))اإلرهاب( و)التخلف( وصار ذلك 
عنوانا يتردد بقوة في األدبيات المعاصرة في الشرق والغرب على السواء على 

 الخطاب، أو ثقافيا، أوكافة مستويات الخطاب المعاصر سياسيا كان هذا 
إعالميا، وقد ساهم بصوره المختلفة نتيجة لثورة االتصاالت والمعلومات في 
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تثبيت هذا المفهوم بقوة وفاعلية غير مسبوقة، حتى أوشك أن يستقر ذلك 
المفهوم السلبي عن اإلسالم كدين يولد اإلرهاب ويكرس التخلف كصفة الزمة 

 .(59)لإلسالم وكعالمة تدمغ المسلمين
ولما كان اإلسالم بمثابة )أيديولوجيا(  الخطاب اإلسالمي/السلطة والمعارضة: -2

للسلطة والمعارضة في آن فقد عول المجددون جميعا عل تجديده وتطويعه 
ذ  منظرو السلطة وفقهاؤها على حا أللخدمة غايات سياسية في المحل األول، وا 

لتحول( فكان األوائل منهجية )الثبات(، فقد تبنى مجددو المعارضة آلية )ا
ينظرون الستمرارية األمر الواقع، بينما جنح األخيرون إلى العمل على ضرورة 

على  -ال في العقيدة–تغييره، وذلك عن طريق فتح باب االجتهاد في التشريع 
مصراعيه، تلك مقدمة الزمة وضرورية لالسترشاد بمقوالتها في دراسة ما ترى 

لى )تجديد الخطاب الديني( وهي دعوة قد تكون حاليا في الساحة من الدعوة إ
ذا كانت تستهدف حقا تجديد هذا الخطاب، وليس  مجدية ومن ثم مشروعة، وا 

 .      (60)تسخيره لخدمة أغراض سياسية طارئة وموقوتة
وهناك فكر نمطي  الخطاب اإلسالمي/المؤسسات الدينية التابعة للدولة:

ة التابعة للدولة، كاألزهر والزيتونة سلطوي ورسمي يتعلق بالمؤسسات الديني
والقرويين وغيرها. وهو فكر تبريري تسويفي لسياسات الحكام. يدور في فلك 

. واتجاه آخر يرى نفسه المعبر الحقيقي عن اإلسالم في صفائه، (61)تلك النظم
وهو االتجاه األصولي بتياراته المختلفة، ومعلوم أن هذا االتجاه في نشأته 

يديولوجيتها الدينية الرسمية، وتطوره ظهر  كرد فعل طبيعي لمفاسد السلطة وا 
كما صاغ أفكاره ومعتقداته المتطرفة، كالحاكمية والتكفير وادعاء امتالك 
الحقيقة الدينية إلخ، من خالل المعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

يجري   -ياراتهبجميع ت–والثقافية والدينية. ونظرا لما اتسم به هذا االتجاه 
توظيفه من قبل نظم ديينية، وقوى أجنبية لتكريس التخلف، وتعويق المشروعات 
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النهضوية، ومواجهة النظم واألفكار التقدمية المعارضة له. األمر الذي أفضى 
كما هو الحال في الجزائر –إلى أحداث دامية وتشرذمات وصراعات متواصلة 

ا نحو معاداة الغرب في صورة أعادت كذا توجهه -والسودان على سبيل المثال
مناخ )الحروب الصليبية( فاستثمرها، واتخذ منها ذريعة لسياساته المعادية 

 .(62)وأطماعه المعلنة والمستمرة ضد اإلسالم والمسلمين
وليس –ال خالف على أن الدين الخطاب اإلسالمي/ومشروع العلماني: و

يجب أن يكون عنصرا أساسيا في أي مشروع للنهضة،  -اإلسالم وحده
والخالف يتركز حول المقصود من الدين: هل المقصود الدين كما يطر ح 
ويمارس بشكل  أيديولوجي نفعي من جانب اليمين واليسار على السواء، أم 

عنه األسطورة، ويستبقي ما فيه من الدين بعد تحليله وفهمه وتأويال علميا ينفي 
قوة دافعة نحو التقدم والعدل والحرية؟ ويرى العض أن العلمانية في جوهرها 
ليست سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين، وال ما يروج له من أنها 
اإللحاد الذي يفصل الدين عن المجتمع والحياة. إن الخطاب الديني يخلط عن 

ل الدولة عن الكنيسة، أي فصل السلطة السياسية عن عمد وبوعي بين فص
الدين، وبين فصل الدين عن المجتمع والحياة. الفصل األول ممكن وضروري 
وقد حققته أوروبا بالفعل، فخرجت من ظالم العصور الوسطى إلى رحاب العلم 

فهو  -فصل الدين عن المجتمع والحياة–والتقدم  والحرية، أما الفصل الثاني 
 . (63)روج له الخطاب الديني في محاربته، وليكرس اتهامه لها باإللحادوهم ي

يبدو أن هذه النظرة يغلب عليها الميل إلى انتقاد الخطاب الديني بعنف، 
وتبني الطر ح العلماني، تقدمه على أنه بديل يمكنه تحقيق النهضة والحداثة في 

ضا قاطعا للخطاب المجتمعات العربية واإلسالمية، لكنه يضمر في طياته رف
الديني، وال يرى فيه شريكا، ولعل الممارسة الفعلية لخطاب العلمانية قد أثبتت 
ذلك على مر السنوات، لذا ال يمكن اتهام الخطاب الديني وحده برفض اآلخر 
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المختلف فكريا وعقديا، وهنا يمكن القول أن الخطاب العلماني هو وجه آخر 
فض لجميع الخطابات الدينية على اختالف لألصولية لما يمارس من إقصاء ور 

 تصوراتها.
ويسأل هذا االتجاه )العلماني(: من يملك قوة فصم الدين عن المجتمع  

أو الحياة، وأية قوة تستطيع تنفيذ القرار إذا أمكن له الصدور؟ والهدف الذي 
يسعى له الخطاب الديني من ذلك الخلط ، فيجمع أصحاب المصلحة في 

ة الدين وقوة الدولة، بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. إنتاجه بين قو 
ويزعمون فوق ذلك كله أن اإلسالم الذي ينادون به ال يعترف بالكهنوت وال 

يشبه في  !يقبله. لكنه يناقض نفسه ويحدثنا عن أسلمة العلوم واآلداب والفنون
 (64)ذلك كنيسة العصور الوسطى في أوروبا.

 لخطاب اإلسالمي: منطلقات وآليات ا -و
يتجلى التطابق في اعتماد نمطي للخطاب على عناصر أساسية ثابتة 
في بنية الخطاب الديني بشكل عام، عناصر أساسية غير قابلة للنقاش أو 
الحوار أو المساومة في القلب من هذه العناصر عنصران جوهريان هما: النص 

لقات الفكرية، يتطابقان والحاكمية. وكما يتطابق نمطا الخطاب من حيث المنط
كذلك من حيث اآلليات التي تعتمدان عليها في طر ح المفاهيم، وفي إقناع 
اآلخرين واكتساب األنصار واألعوان. وتتعدد آليات الخطاب وتتنوع بتعدد 
وسائل طر ح هذا الخطاب وأدواته، ومع ذلك فهناك جامع مشترك يمكن رصده 

تحليل آليات األداء الشفاهي، واقتصر وتحليله، خاصة إذا استبعد من مجال ال
 -أو معظم–، التي توجد في كل (65)التحليل على اآلليات الذهنية والعقلية

وسائل هذا الخطاب وأدواته. وتتوقف هذه الدراسة عند ما تعتبره أهم آليات هذا 
الخطاب، وهي تلك اآلليات الكاشفة عن المستوى األيديولوجي لهذا الخطاب، 



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 99 - 

الذي يجمع بين االعتدال والتطرف من جهة، وبين الفقهاء وهو المستوى 
 :(66)والوعاظ من جهة أخرى، هذه اآلليات يمكن لنا إجمالها فيما يلي

لغاء المسافة بين الذات والموضوع. -1  التوحيد بين الفكر والدين وا 
يفسر الظواهر بردها جميعا إلى مبدأ أو علة أولى تستوي في ذلك  -2

 عية أو الطبيعية.الظواهر االجتما
االعتماد على سلطة )السلف( أو)التراث(، بعد تحويل النصوص  -3
إلى نصوص أولية تتمتع بقدر هائل من  -وهي نصوص ثانوية–التراثية 

 عن النصوص األصلية. -في كثير من األحوال–القداسة ال تقل 
–اليقين الذهني والحسم الفكري )القطعي(، ورفض أي خالف فكري  -4
 إال إذا كان في الفروع والتفاصيل دون األسس واألصول. -من ثم

إهدار البعد التاريخي وتجاهله، ويتجلى هذا في البكاء على الماضي  -5
الجميل، يستوي في ذلك العصر الذهبي للخالفة الرشيدة، وعصر الخالفة 

 التركية العثماني.
اته يصعب في الحقيقة في تحليل خطاب ما الفصل بين آلياته ومنطلق

الفكرية، فكل منهما يحتوي اآلخر ويدل عليه داللة لزوم. وكثيرا ما تتداخل 
اآلليات والمنطلقات إلى درجة التوحد في الخطاب الديني خاصة، حتى 

الحاكمية  المنطلقات الفكرية للخطاب الديني: ومن .(67) ليستحيل التفرقة بينهما
 والنص.

اإلسالمي موضحا بداية مفهوم ويحدد )أحمد زايد( آليات الخطاب الديني 
اآللية فيقول: >>يشير مفهوم اآللية إلى الطريقة التي تؤدي بها األشياء، أو إلى 

في  (68)األساليب واإلجراءات والعمليات التي يتم من خاللها عمل شيء ما<<
ضوء هذا التعريف يستخدم مفهوم اآللية لإلشارة إلى األساليب والطرق والوسائل 

ها الخطاب، وتجعله يتخذ وجهة معينة. ويحدد هذه اآلليات الهدف التي ينتج ب
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من الخطاب، والجمهور الذي يستهدفه، والمسار الذي يسير فيه النص )مكتوبا 
 أو منقوال( من بدايته حتى نهايته. 

هكذا يصبح الخطاب عند )أحمد زايد( داللة على التوعية الدينية، 
اقعهم وماضيهم، وحثهم واستنهاضهم. في والتبشير باإلسالم، وتعميق وعيهم بو 

. وبذلك (69)محاولة أسلمة العالم اإلسالمي بصورة جديدة، وفق رؤى مختلة
يكون لكل خطاب آليات كامنة وأخرى ظاهرة، من أجل إنتاجه وتقديمه بالصورة 
التي يظهر بها في النهاية. وبالضرورة تختلف باختالف أهداف الخطاب 

 الختالف الفرضيات التي ينبني عليها الخطاب. وجمهوره ومساره، وتبعا
 –الغرب  –وأول اآلليات المقارنة بين الواقع والمثال )ثالثية اإلسالم  

الواقع(: يتأسس الخطاب الديني على افتراضات إسالمية خالصة، وينطلق من 
، ويعيد الخطاب (70)مسلمة أنه يمثل اإلسالم الخالص أو المثالي، ويدعو إليه

فسه من خالل اتجاهه المحافظ، والمقارنة بين واقع الحال وبين المثل إنتاج ن
العليا، كما ينعكس في المقارنة الدائمة بين المسلمين ومراجعتها على نصوص 
القرآن والسنة،  ومن جهة يقيم حوارا مع ثالثة اتجاهات: األول هو اإلسالم كما 

الذي يهدف الخطاب إلى يتصوره صاحب الخطاب نقيا ومثاليا، وواقع المسلمين 
تغييره، والذي يرى فيه واقعا ناقصا، والثالث هو الغرب بفكره وثقافته ومجتمعه 
الذي يتم تصويره على أنه أحد مصادر الفساد الذي أصاب العالم 

 .(71)اإلسالمي
االحتكام إلى النصوص المقدسة: االستعانة بالنصوص القرآنية  -ثانيا

أهمية الموضوع واالفتراضات التي يقوم عليها  واألحاديث النبوية في إثبات
 .(72)الخطاب

النقد: الخطاب يتنج من ذات ناقدة، فيكون للنقد آليته األساسية،  -ثالثا
الحث والتحفيز، التخويف وتقديم النصائح، (73)وهو يكشف عن آلية فرعية
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د المزاوجة بين التفاؤل والتشاؤم، الدهشة المصحوبة أحيانا بالشماتة، السر 
 .(74)واألسلوب القصصي، جلد الذات، التعميم على كافة العرب والمسلمين

التمسر ح: ويظهر التمسر ح  في خطاب الدعاة الجدد. فهناك  -رابعا
تداخل بين طريقة تقديم الخطاب الديني وثقافة االستهالك الجماهيري، إذ 

رهبة يستخدم أساليب خطاب مختلفة مباشرة وغير مباشرة، ناصحة أحيانا، وم
أحيانا، وفي كل األحوال ينقل المستمع من النقيض إلى النقيض، وكأنه عمل 
درامي يراوغ مشاعر المتلقي دافعا إياه إلى قناعة معينة. وتكتمل عملية التمسر ح 
بالصورة التي يطل من خاللها الخطاب الديني وفق حركات صاحبه ومالمح 

شكل من النص المكتوب أو . تدل هذه اآللية على أن الخطاب ال يت(75)وجهه
المسموع وحده، بل تتداخل فيه عناصر إنتاجية كاألدوات السمعية والبصرية، 

 التي ينتج بها، والطريقة التي يعرض بها، والطريقة التي يتم بها. 
الثنائية والنخبوية: يميل الخطاب إلى المقارنة بين الماضي  -خامسا

أحوالنا، وبين األفراد المستقيمين والحاضر بشكل مستمر، وبين أحوال الغرب و 
ونقضائهم المنحرفين. وتقدم هذه الثنائيات بشكل يعبر عن تناقض واضح، 
يشعر المتلقي بأن ثمة هوة كبيرة بين قطبي الثنائية مما يعمق لديه اإلحساس 

 .(76)بوطأة الواقع وحالوة الحلم بالمستقبل
االنتقائية: يميل الخطاب إلى انتقاء أمثلته من الحاضر )الغرب -سادسا

والدول المتقدمة( ومن الماضي )نماذج ومواقف مشرقة لخلفاء أو رقادة 
 .(77)جيوش(

 النصح واإلرشاد -سابعا
االفتتان بالعلم: يتحدث الخطاب عن العلم والتكنولوجيا، ويقارن -ثامنا

 .(78)ينبين تقدم العلم، وتخلف المسلم
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فالخطاب الديني من أهم الخطابات في الفكر العربي القديم  ومن ثم
والمعاصر. ما زال يطغى على الخطاب الفلسفي العقالني، والخطاب العلمي 
التجريبي، والخطاب الفني الجمالي. يلجأ  إليه الناس في كل أحوالهم، كوسيلة 

ل ما يحدث فيها من للتغلب على أوضاعهم، ويفسرون به حياتهم اليومية، وك
وقائع، فكلها بقضاء وقدر. يصدر عن ثقافة الناس وتاريخهم، يتعلمونه منذ 

 الصغر، ويعد طاقة كامنة في قلوب أتباعه.
وبالعودة إلى التاريخ نجد أن الخطاب الديني هو نقل العرب، من قبائل 

تعمار متناحرة إلى دولة وخالفة متسعة الجغرافيا، إلى أن انهارت على يد االس
عادة تقسيمها إلى دويالت تابعة سياسيا واقتصادية للغرب. ليبدأ  الغربي، وا 
خطابا دينيا جديدا، أصبح بمرور الوقت عائما  ليس له واقع، يكاد يكون خاليا 
من أي داللة، ومن أي هدف مفرغا من محتواه، يكرر نفسه في مشاهد أغلبها 

بال معنى ممال يبعث على استعراضي. حيث أصبح لدى الكثيرين من الناس 
النفور، محصورا في موضوعات ثابتة كالتوحيد، والخلق، والساعة. بعيدا عن 
المتغيرات الحياتية، يعيش في المطلق. حتى أصبح يتهم بالماضوية والسلفية، 
التي تعتمد النص مهملة العقل، وهو الخطاب الذي قد تفضله السلطة الحاكمة، 

ه لتبرير ما تمارسه من سياسات. ومن جهة قد وتبشر به في وسائلها. تتخذ
يتوجه هذا الخطاب إلى الشعب الحتوائه، مستعمال الترهيب والترغيب، يقول 
عنه )حسن حنفي(:>>هو خطاب يظهر خاصة في المناسبات الدينية واألعياد 
والموالد. وترتبط به العادات الشعبية، فالدين وعاء شعبي للفر ح والحزن، للنصر 

ن كان هذا الخطاب ال يمثل سوى (79)االغتراب<< ، لاللتزام أووللهزيمة . وا 
خطابا دينيا واحدا فهناك خطابات تختلف عنه حد التناقض، بل أحيانا 

 تتخاصم، وتتصارع.



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 103 - 

تمثل عالقة العولمة بالدين وباألصولية عموما، العولمة واألصولية:  -ز
منطقة صراع وتوتر وتناقضات. فالعولمة قاطرة عملية الحداثة والتحديث، 
وبالتالي تهدد الثابت واألصيل، كما يتصوره المتدينون واألصوليون، الذين 
يحاولون الحفاظ على نقاء هذا العالم وثباته، باعتبار أن التغييرات والتحوالت 

دراك الحكمة من خلق هذا العالم، أو بال ذات السريعة هي مصدر تشويش لفهم وا 
ما يسميه بعض اإلسالميين: السنن الكونية. وتقاوم األصوليات الدينية، 
وتعارض العولمة ألسباب تبدو في ظاهرها متناقضة وهي التعميم والنسبية. إذ 

لى العالم بكل ترى في العولمة محاولة لتعميم نموذجها الحضاري، وفرضه ع
الوسائل الممكنة. ومن جهة  تعتبر فكر العولمة يؤمن بنسبية األشياء، مما 
يهدد الفكر األحادي والمؤمن بالمطلق؛ فالعولمة في مضمونها ورؤيتها الفكرية 
هي تعبير عقلي عن مرحلة الحداثة، ثم ما بعد الحداثة. وقد مثلت مرحلة 

دي والتكنولوجي والعلمي، كما تميزت متقدمة في العقالنية والتطور االقتصا
بالعلمانية أي فصل الدين عن الحياة العامة، لذا كان ال بد لألصوليات أن 
تتناقض وتتصادم معها، فاألصولية تدعي امتالك الحقيقة المطلقة والنهائية. 
الحقيقة وجدت في الماضي، يسعى األصولي في الحاضر إلى إحياء هذه 

فكرة أو دعوة أو مجتمع مثالي مفقود. ورغم التصور الحقيقة التي تمثلت في 
الذي ظن أن األصولية ستنحسر مع تطور العلم والمعرفة العلمية، لكن 
المالحظ أنها تنمو عندما تشتد العلمانية، فقد جاءت األصولية المسيحية كرد 
فعل على نظرية التطور، وازدهرت األصولية اإلسالمية في كليات الطب 

علوم أكثر منها بين طالب التخصصات األخرى. فاألصولية رد والهندسة وال
 .(80)احتراز مبكر لوقف أي طارئ يراه األصوليون مهددا للدين فعل أو

يرى بعض الباحثين أن األصولية مضادة للثقافة بسبب رفضها النسبية، 
ولكن األصولية في الواقع تريد ثقافة بال إبداع وهذه معادلة صعبة أو مستحيلة. 
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الثقافة في جوهرها تنوع النظرة والرؤية للكون والطبيعة واإلنسان والمجتمع، ف
بينما ثقافة الدين حين تتحول إلى األصولية، تسعى إلى بسط ونشر نظرة ترى 
أنها إلهية أو ربانية. وتلجأ في الحكم على الثقافة في الفنون واآلداب والفكر 

في كثير من الحيان عن المعايير والفلسفة حسب معايير قيمية وأخالقية بعيدة 
الموضوعية لتقييم تلك النشاطات. فهي قد تستخدم مفاهيم الحالل والحرام مثال 

 مشاهدة مسرحية أو عوضا عن الجمال والقبح عند تذوق أو تقويم لوحة ما أو
قراءة قصيدة. ومن هنا تواجه األصولية أصعب أزمتها في أوضاع العولمة، 

عالمية هائلة تقف أمامها األصولية ألن العولمة تتميز بت دفقات ثقافية وا 
ن كان الكالم هنا ينطبق على األصولية السلفية، فهناك خطابات (81)عاجزة ، وا 

دينية تطمح إلى الحداثة من منطلقات عقيدتها الدينية، تحاول التعاطي معا 
 مقتضيات العولمة مع الحفاظ على خصوصياتها الثقافية وهويتها الدينية كما

 يقدمها صاحبها.
شكال حديا أو متطرفا في التعبير عن الهوية  -السلفية–تعتبر األصولية 

أو الخصوصية، فهي تقتصر على الدين فقط. وفي الدين تتبنى فهما وتفسيرا 
ضيقا يعتمد النص، رافضا أي اجتهاد يحاول ربطه بالواقع والزمن. لذا فإن 

ي شكل فتوى مثال، تكتسب قدسية األوامر والقرارات التي تصدر وفق النص، ف
ملزمة التنفيذ. ومن هنا وضعت هذه األصولية حدودا فاصلة بين األنا واآلخر، 
مستخدمة في رأي)حسن حنفي(التكفير ثم الجاهلية مقابل اإلسالم، فاألصولية 
منزوية، وهذه مشكلتها الحقيقية في التعامل مع العولمة. ال تقبل اآلخر وال 

ن أنها مكتفية فيما يتعلق بالمعرفة والفكر والثقافة، لذا تمثل تنفتح عليه،  وتظ
األصولية النموذج األقصى في جدل العولمة والهوية، تقوم العالقة بينهما على 
التناقض الكامل، وهذا الوضع قائم في أصوليات كل األديان ألنها عاجزة عن 

 . (82)المجتمع باعتباره ناقصا ومنحال  االندماج في العالم أو
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يمكن القول أن )حسن حنفي( ال يجد في األصولية اإلسالمية غير 
السلفية التي قد تتصف ببعض ما طرحه، لكنه يهمل الخطابات الدينية األخرى 
كون الخطاب الديني متعدد، ومتنوع وال يمكن منهجيا حصره في خطاب واحد 

تتعامل من أجل إدانته أو الحكم عليه، فهناك خطابات تنفتح على اآلخر و 
معه، بل وتأخذ منه ثقافيا وفكريا، وال ترى في نفسها، مالكة الحقيقة، ولعل الذي 
يدعو إلى تجديد الخطاب الديني هم األكثر تمثيال لهذا االتجاه في الخطاب 

 الديني.
واألصولية ظاهرة عولمية/كونية بدأت في دوائر البروتستانتية  المسيحية 

استعملت على نطاق واسع كمصطلح ازدرائي في بواكير القرن العشرين، وقد 
الذين غالبا ما يكونون دينيين و/أو سياسيين، –لوصف الخصوم الموهومين 

وفي األصل كان استعمالها ينحصر في النقاشات داخل النزعة البروتستانتية 
اإلنجيلية )القائمة على اإلنجيل( وهي تستخدم اآلن لإلشارة إلى أي شخص أو 

شدد والصرامة، وعدم التسامح والتسلح. وللمصطلح استعماالن، جماعة تتسم بالت
األقدم منهما إيجابي لوصف الذات، ثم تطور الحقا إلى استعمال انتقاصي هو 
اآلن واسع االنتشار. وكظاهرة، فإن األصولية هي تكوين ثقافي خاص، 
ث ديني/أيديولوجي، وسياسي لم يزدهر إال في الرأسمالية المتأخرة. ومنذ أحدا

انتشر المصطلح بداللة سلبية، وهكذا اعتبر المتهمون به  2001سبتمبر11
أصوليين إسالميين، بينما و صفت الواليات المتحدة األمريكية نفسها بأنها 
أصولية سياسية، ونعت القمع اإلسرائيلي للفلسطينيين بأنه من طرف اليهود 

تصبح على األقل  واألصوليين، وغالبا ما توظف األصولية مرادفا لإلرهاب. أ
في االستعمال الشعبي أساس اإلرهاب. وهناك استعمال آخر يتمثل في 

 .(83)األصولية النسوية واألصولية البيئية
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ويقدم المصطلح تبريرا لالضطهاد العنيف الذي يتعرض له من  
يعارضون قيم الحرية والديمقراطية التي يدعيها الغرب القوي عسكريا والمتقدم 

رغم إن استعمال األصولية هو نفسه خديعة مصطلح يأتي من داخل تكنولوجيا. 
الثقافة الغربية المسيحية. وتصبح الطريقة التي يتسم بها التعارض مع المسيحية 
طريقة لتناول التعارض في مواقف أخرى، سواء أكانت صراعا دينيا أم سياسيا 

التعارض ومحاولة أم ثقافيا. ويشكل هذا االستعمال مثاال على جهد مبذول لفهم 
إلنكار إمكان حل هذا التعارض على السواء. بينما بدأ المصطلح كوصف 

 1920إيجابي للذات مع البروتستانتية األميركية. استعمله في البداية عام 
( في المجلة )المعمدانية( Curtis Lee Laws)كيرتس لي الوس( )

(Watchman-Examiner ملكية دفاعا (ـ حيث تحدث عمن )يخوضون حربا
 .(84)عن األصول(، من يؤمنون ويدافعون عما يعرف حديثا بأنه أصول اإليمان

ويطر ح معجم )مفاتيح اصطالحية( سؤاال مهما: كيف انتقل مصطلح 
األصولية، بتاريخه المتميز في البروتستانتية األمريكية، ليصبح مصطلحا شامال 

البيئويون، وحتى يوصف به المسلمون والهندوس واليهود والنسويات و 
االقتصاديون )في أستراليا(؟ ثم يجيب: لقد بدأت سمات االستخدام الواسع 
للمصطلح مع صراعات البروتستانتية، لينتقل من وصف الذات إلى إلصاقه 
بالخصوم، وكانت المرحلة األولى من هذا االنتقال وصف صور دينية عصبية 

،  ومثل األصولية (85)اسيةأخرى، ثم إلى صور غير دينية من المعارضة السي
المسيحية، تمتاز هذه الحركات بأنها مسلحة سياسيا. فمن ناحية، يتوقع 
األصوليون نهاية العالم، واالنتقال الفوري إلى السماء، ليكونوا مع المسيح، أو 

 . (86)مع اهلل، أو حتى مع راما؛ ومن ناحية أخرى، يتدخلون مباشرة في السياسة
على كونها عقلية، بل هي أيضا نصية، إذ ال  وال تقتصر األصولية

يمكن ألي صورة من األصولية الدينية أن توجد من دون نص مقدس. ويفهم 
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هذا النص بطريقة جديدة، باعتباره الكلمات العصماء لـ)محمد( )صلى اهلل عليه 
وسلم(، ومن ثم هلل، أو للرب، أو لراما. وبهذه الطريقة يستطيع مختلف الزعماء 

هوا على مرجعية دعاواهم الخاصة بتمريرها تحت مرجعية النصوص أن يمو 
، واألمر طبيعي من وجهة نظر المعجم كونه يتعامل مع أصحاب (87)المقصودة

الديانات )األنبياء أو الرموز، أو الزعامات(، لكن  من وجهة نظر كل خطاب 
ر يقينا ديني فإنه يعتقد أنه وحده على حق، يبشر بخطابه، ولعل المسلم األكث

 بصحة خطابه الديني، وبمصادره )القرآن والسنة(.
 خاتمة:

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الخطاب الديني، بأنه مفهوم مركب من 
لفظتين: الخطاب والديني؛ لفظة )الخطاب( يعني المحاورة والمحادثة بين 
طرفين أو أكثر، ونسبته للدين يقصد فيها الخطاب الذي يعتمد على مرجعية 

ينية في مخاطبته وأحكامه وبياناته. وتختلف هويته باختالف الدين الذي يشكل د
مرجعيته، ثم طريقة الفهم والوعي بهذا الدين، وهوي وحدها تحدد توجهات 

 الخطاب، وتعطيه صفته الفكرية والنوعية.
من هنا نكون إزاء تنوع في الخطاب الديني، ونص في موضعنا هذا 

خطاب ديني شعبي تؤسسه العادات والتقاليد يرتبط الخطاب اإلسالمي؛ فهناك 
في مستوى الممارسة بقضايا اجتماعية، والخطاب الديني السلفي الذي يعتمد 
 النقل بدل العقل، ويرى في الماضي نموذجا يمكن للحاضر أن يحدو حدوه،
خطاب ديني جهادي يتبنى العنف في مواجهة المجتمع، منطلقا من ومن جهة 

 .السياسية وكل من يساندها، أو يرفض مقاومتها بالسال حتكفر األنظمة 
قضايا سياسية، لذا تبنى والخطابين اآلخرين تأثرا بتيارات دينية  ارتبطت ب

وتتحدد بنيته الفكرية المبايعة التي يؤديها األتباع فكرة الجهاد، إذ  بعضا منه
لح للشيخ، يصيرون بموجبها رهن إرادته، الغين العقل، حيث يتجمد لصا
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المتبوع، اعتقادا أن الخروج عنه بعد المبايعة حرام، و يحولهم هو إلى أدوات 
 يحقق بها طموحاته ورغباته؛ فينتفي وجود اآلخر المختلف.

إلى جانب الخطاب الديني الرسمي )السلطة(، الذي تروج له وتستخدمه 
في مواجهة الخصوم مسخرة كل إمكانات الدولة من إعالم وتعليم، ودور 

بادة، ثم هناك ما يسمى بالخطاب الديني المعتدل، وهو تيار يقدم نفسه على الع
أنه وسطي، ويعمل على تجديد الخطاب الديني بما يناسب الراهن السياسي 
واالجتماعي، وينخرط في الحياة كما هي هدفه التغيير، وفق رؤيته الخاصة، 

على تحقيق فينغمس في العمل السياسي واالجتماعي كأدوات يراها قادرة 
 طموحاته.
 :الهوامش

 /3ط نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء –( 1(
 7ص، 2007
 8المرجع نفسه ص – (2)
 9المرجع نفسه ص – (3)

 22المرجع نفسه ص –(4 (
وتحديات عبد العالي حارث: تجديد الخطاب اإلسالمي  –عبد الجليل أبو المجد  -( 5)

 11ص  2011الحداثة، أفريقيا الشرق، المغرب، 
 12المرجع نفسه ص –(6)

(7)  Philippe Forest et Gérard Conio : Dictionnaire Fondamental du 
Français Littéraire, Maxi-liveres 2004 p122 

، دوممينيك مانغونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن - (8)
 38ص 1/2008الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات االختالف، الجزائر الطبعة

حمزة بن قبالن  نعوم تشومسكي: أفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن، ترجمة  – (9)
 92ص 2005المزينى، المجلس األعلى للثقافة، مصر 
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لداللي والتداولي، ترجمة فان ديك: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب ا – (10)
 13ص 2000أفريقيا الشرق، المغرب  عبد القادر قنيني،

 30المرجع نفسه ص –(11)
 32المرجع نفسه ص –(12)
طوني بينيت،  لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس: مفاتيح اصطالحية جديدة، معجم  –(13)

 1/2010للترجمة، طمصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية 
 322ص
 323المرجع نفسه ص –(14)
 9ص2007ميشيل فوكو: نظام الخطاب ترجمة محمد سبيال، دار التنوير بيروت   – (15)
 324لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس: مرجع ص طوني بينيت، – (16)
 الدارالمركز الثقافي العربي،  ترجمة سالم يفوت، ،حفريات المعرفة ميشال فوكو:–(17)

 40ص 2/1987البيضاء المغرب ط
 127المرجع نفسه ص – (18)
 325المرجع نفسه ص –(19)
فولفجانج هينه مان ديتر فيهقجر: مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة سعيد حسن  - (20)

 7ص 1/2004القاهرة، ط بحيري، مكتبة زهراء الشرق،
 8المرجع نفسه ص –(21)
عين  اللغة و تحليل الخطاب، اإلعالن التلفزيوني،حسنة عبد السميع: سيميوطيقا  -(22)

 2ص  2005للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 
 9دوممينيك مانغونو: مرجع سابق ص –(23)
 10المرجع نفسه ص –(24)
نورمان فاركلوف: تحليل الخطاب، التحليل النصي في البحث االجتماعي، ترجمة  – (25)

  21ص1/2009ة للترجمة، بيروت الطبعةطالل وهبة، المنظمة العربي
 29-28المرجع نفسه ص –(26)
محمد عبد اهلل مكازي الجريبيع: الخطاب الديني في الفضائيات العربية، دراسة في   –(27)

إشراف حلمي ساري، كلية   سوسيولوجيا التأثير على الشباب األردني، رسالة دكتووراه
 18ص 2009الدراسات العليا، الجامعة األردنية 
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 127المرجع نفسه ص –(28)
 127المرجع نفسه ص  –(29)
 19المرجع نفسه ص –(30)
شحاتة صيام: العنف والخطاب الديني في مصر، سينا للنشر، القاهرة، مصر  -( 31)
  63ص 2/1994ط
 64المرجع نفسه ص – (32)
  154المرجع نفسه ص -( 33)
 156المرجع نفسه ص –(34)
 21مكازي الجريبيع مرجع سابق صمحمد عبد اهلل  –(35) 
 22المرجع نفسه ص – (36)
 12المرجع نفسه ص – (37)
خفاقاتها في العالم العربي، المثقف والتراث –(38) أحمد الموصلي: تجارب التنوير وا 

 128-127والسلطة، المرجع نفسه ص
 134المرجع نفسه ص – (39)
الرحمن الحاج: بنية الخطاب اإلسالمي الجديد وتحوالت ما بعد  عبد –(40)

( مركز الدراسات اإلسالمية، وزارة 2004أيلول/سبتمبر، مؤتمر تجديد الخطاب الديني )11
 137اإلعالم دمشق، دار التجديد، دمشق ص

  138المرجع نفسه ص -( 41)
 21-20المرجع نفسه ص –( 42)
 تجديد الخطاب اإلسالمي وتحديات الحداثة، لي حارث:عبد العا–الجليل أبو المجد–(43)

 17ص  2011أفريقيا الشرق،المغرب،
 18المرجع نفسه ص – (44)
 20-19المرجع نفسه ص –(45)
 21المرجع نفسه ص – (46)
فادية مصطفى، إبراهيم البيومي غانم: حال تجديد الخطاب الديني في مصر،  – (47)

 73ص 1/2006مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ط
 23المرجع نفسه ص –(48)
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 25-24المرجع نفسه ص   -(49)
 27المرجع نفسه ص –(50)
الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاني، مكتبة  محمد عمارة: -(51)

  13ص 1/2004القاهرة ط الشروق الدولية،
وع نهوض عربي تنويري طيب تيزيني:بيان في النهضة والتنوير العربي باتجاه مشر  –(52)

 29ا لمجلد 3جديد، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت العدد 
 56ص  2001يناير/مارس 

حسن حنفي: نحو تنوير عربي جديد محاولة للتأسيس عالم الفكر المرجع نفسه  -- (53)
 78ص
 78، المرجع نفسه ص–(54)
 82-81المرجع نفسه ص – (55)
 82المرجع نفسه ص – (56)
 18المرجع نفسه ص – (57)
 45ص 1/2005محمد شامة: ال.. لتطور الخطاب الديني، مكتبة وهبة، القاهرة ط – (58)
 2008/ 1أحمد عرفات القاضي: تجديد الخطاب الديني، مكتبة مدبولي، القاهرة ط –(59)

 9ص 
 15والتجديد صمحمود إسماعيل: الخطاب الديني المعاصر بين التقليد  – (60)
 71المرجع نفسه ص  – (61)
 75-74المرجع نفسه ص  – (62)
نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  نصر حامد أبوزيد: –(63)
 11ص3/2007ط
 12المرجع نفسه  ص –(64)
 13المرجع نفسه ص – (65)
 14المرجع نفسه ص –(66)
 28المرجع نفسه ص –(67)
زايد: صور من الخطاب الديني المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحمد  - (68)

 99ص 2007القاهرة 
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 99المرجع نفسه ص – (69)
 100المرجع نفسه ص – (70)
 101المرجع نفسه ص – (71)
 103المرجع نفسه ص – (72)
 105المرجع نفسه ص –(73)
 108 -106المرجع نفسه ص –(74)
 109المرجع نفسه ص –(75)
 110المرجع نفسه ص  –(76)
 111المرجع نفسه ص – (77)
 112المرجع نفسه ص –(78)
حسن حنفي: الخطاب الديني والتدين الشعبي  – (79)

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51718 
 107المرجع نفسه ص – (80)
 108المرجع نفسه ص  – (81)
 109المرجع نفسه ص  – (82)
ميغان موريس: مفاتيح اصطالحية جديدة،  -لورانس غروسبيرغ -طوني بينيت – (83)

 94ترجمة سعيد الغانمي ص
 95المرجع نفسه ص  -(84)
 97المرجع نفسه ص –(85)
 98المرجع نفسه ص – (86)
 99المرجع نفسه ص  – (87)

 باللغة العربية:قائمة المراجع 
خفاقاتها في العالم العربي، المثقف والتراث  – (1)  أحمد الموصلي: تجارب التنوير وا 

 29ا لمجلد 3والسلطة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت العدد 
   2001يناير/مارس 

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51718
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51718
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ة العامة للكتاب، أحمد زايد: صور من الخطاب الديني المعاصر، الهيئة المصري - (2)
أحمد عرفات القاضي: تجديد الخطاب الديني، مكتبة مدبولي، القاهرة  –(3) 2007القاهرة 

  2008/ 1ط
عبد العالي حارث: تجديد الخطاب اإلسالمي وتحديات الحداثة،  –الجليل أبو المجد  –(4)

   2011أفريقيا الشرق، المغرب، 
 لشعبيحسن حنفي: الخطاب الديني والتدين ا -( 5(
 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51718 
حسن حنفي: نحو تنوير عربي جديد محاولة للتأسيس عالم الفكر، المجلس الوطني  -- (6)

   2001ر/مارس يناي 29ا لمجلد 3للثقافة والفنون واآلداب الكويت العدد 
عين  حسنة عبد السميع: سيميوطيقا اللغة و تحليل الخطاب، اإلعالن التلفزيوني، -(7)

  2005االجتماعية، اإلنسانية و  للدراسات والبحوث
دوممينيك مانغونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن،  - (8)

  1/2008ات االختالف، الجزائر الطبعةالدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشور 
شحاتة صيام: العنف والخطاب الديني في مصر، سينا للنشر، القاهرة، مصر  -( 9) 
  2/1994ط
طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس: مفاتيح اصطالحية جديدة، معجم  –(10) 

  1/2010للترجمة، طمصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية 
طيب تيزيني:بيان في النهضة والتنوير العربي باتجاه مشروع نهوض عربي تنويري  – (11)

 29ا لمجلد 3جديد، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت العدد 
   2001يناير/مارس 

عبد العالي حارث: تجديد الخطاب اإلسالمي وتحديات  –عبد الجليل أبو المجد  -( 12)
   2011الحداثة، أفريقيا الشرق، المغرب، 

عبد الرحمن الحاج: بنية الخطاب اإلسالمي الجديد وتحوالت ما بعد  –(13)
وزارة  ( مركز الدراسات اإلسالمية،2004أيلول/سبتمبر، مؤتمر تجديد الخطاب الديني )11

 اإلعالم دمشق، دار التجديد، دمشق 
فادية مصطفى، إبراهيم البيومي غانم: حال تجديد الخطاب الديني في مصر،  – (14)

  1/2006مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ط

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=51718
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فان ديك: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة  –(15)
 2000الشرق، المغرب أفريقيا عبد القادر قنيني،

فولفجانج هينه مان ديتر فيهقجر: مدخل إلى علم لغة النص، ترجمة سعيد حسن  - (16)
  1/2004القاهرة، ط بحيري، مكتبة زهراء الشرق،

محمد عبد اهلل مكازي الجريبيع: الخطاب الديني في الفضائيات العربية، دراسة في   –(17) 
وراه إشراف حلمي ساري، كلية الدراسات دني، رسالة دكتر على الشباب األر سوسيولوجيا التأثي

  2009العليا، الجامعة األردنية 
محمد عمارة: الخطاب الديني بين التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكاني، مكتبة  -( 18)
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ل في   قــراءة أدونيس للتراث العربيجدل الث ابت والمتحو 
 ياســـين كريم . أ
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تحاول هذه الدراسة معالجة موضوع غاية في األهمية فرض حضوره  :ملخصال

إنها قضية العالقة بين  بقوة في كم هائل من الكتابات العربية قديمها وحديثها،
وتراث أسالفه الذين ينفصل عنهم بين اإلنسان المعاصر  الماضي والحاضر،
ولعّل التساؤ ل حول نوع تلك العالقة التي ينسجها الّناقد  بفارق زمانّي كبير،

المفكر السوري على أحمد سعيد  هي التي أغرت الّراهن مع عطاء المتقّدمين،
الملقب بــ: "أدونيس" في اإلقبال على هذا الكم الّتراثي الهائل بالّتحليل والمقاربة. 

عادة المستقبل إلى والّتطلع المجهول في البحثف  قراءة قراءة الّتراث العربي وا 
خالصة قصد الوصول إلى فهم شامل يستوعب هذا الكم التراثي المختلف  نقدّية

فكر  على سيطرت أفكار في إطار واقعه التاريخي واالجتماعي الخاص، ّكلها
 للحياة. ورؤيته هذا الناقد

Summary: 
             This study attempts to treat  an important subject which 

has been revealed in considerable previous and recent Arabic 

writings  It is a matter of the relationship between the past 

andthe present, between modern man and heritage of his 

ancestors who lived a long time ago. The subject of inquiry, then, 

is the nature of the relationship that a contemporary critic knits 

with the contributions of the proceeding ones. This has appealed 

The Syrian critic Ali Ahmed Saaid who is nicknamed Adonis to 

read this considerable heritage through analysing and 

approaching. This research has adopted a purely critical way in 

order to develop a complete understanding of this wide heritage 

when it is meant to read the Arabic life and to perceive the view 

of this critic under the control of all his particular historical and 

sociological frameworks. 

 : التراث ، الحداثة ، المشاريع الفكرية ، النقد. الكلمات المفتاحية
Keywords: heritage/ modernity/ intellectual projects/ criticism. 
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 :تمهيد

ر هاجس التّراث والحداثة ينابيَع الكتابة في عّدة مشاريع فكرية         ي فجِّ
قضية العالقة بين الماضي والحاضر، بين اإلنسان المعاصر وتراث  إّنهاعربية،

أسالفه الذين ينفصل عنهم بفارق زماني كبير، ولعّل التساؤ َل حول نوع تلك 
ها الناقد الراهن مع عطاء المتقدمين، هي التي أغرت العالقة التي َينسج

المفكرين العرب باإلقبال على هذا الكمِّ الّتراثي الهائل بالّتحليل ، فتعّددت مناهج 
 مآالت كل مشروع تبعا الختالف المنطلقات. المقاربة واختلفت

 تغيير إحداث إلى سعوا أحد هؤالء المفّكرين الذين وي عتبر "أدونيس"          
رافقت أدونيس  التغيير على ترتكز التي الرؤية العربي، فهذه الفكر في جذريّ 

                                                 
:م بقرية قّصابين 1930"أدونيس" ولد في سنة  علي أحمد سعيد إسبر، المعروف بـ

بمحافظة الالذقية في سوريا. تبنى اسم أدونيس )تيمنا  بأسطورة أدونيس الفينيقية( الذي خرج 
م. لم يعرف أدونيس مدرسة نظامية قبل سن 1948به على تقاليد الّتسمية العربية منذ العام 

فظ عدد ا كبير ا من قصائد القدامى. وفي الثالثة عشرة. فقد حفظ القرآن على يد أبيه، كما ح
م, ألقى قصيدة وطنية من شعره أمام "شكري القوتلي" رئيس الجمهورية السورية 1944ربيع 

حينذاك، والذي كان في زيارة للمنطقة. نالت قصيدته اإلعجاب فأرسلته الدولة إلى المدرسة 
وتخرج من جامعة دمشق  العلمانية الفرنسية في طرطوس، فقطع مراحل الّدراسة قفزا ,

م. دّرس في الجامعة اللبنانية ونال درجة الدكتوراه في 1954متخصصا  في الفلسفة سنة 
م من جامعة القديس يوسف, أثارت أطروحته "الثابت والمتحول" سجاال  1973األدب عام 

 م. تكّررت دعوته كأستاذ زائر إلى جامعات ومراكز البحث في1981.بدءا  من عام  طويال  
فرنسا وسويسرا والواليات المتحدة وألمانيا. تلقى عددا  من الجوائز العالمية وألقاب الّتكريم 

م متوجها إلى باريس بسبب 1985وت رجمت أعماله إلى ثالث عشرة لغة. غادر بيروت في 
ظروف الحرب. يعتبر البعض أن أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل، فمنذ "أغاني 

استطاع أدونيس .مشقي"، استطاع أدونيس بلورة منهج جديد في الشعر العربي، كمامهيار الد
أن ينقل الشعر العربي إلى العالمية. ومنذ مدٍة طويلة يرشحه النقاد لنيل جائزة نوبل لآلداب. 
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 و إعادة المستقبل إلى المجهول و التّطلع هذا، فالبحث في يومنا إلى شبابه منذ
ذ نقدية، كّلها أفكار سيطرت قراءة قراءة التراث  على فكر الناقد ورؤيته للحياة، وا 

ر فوق العادة، ألنه مفّكر أو راٍء كما قال عن اكان أدونيس شاعر ا، فهو شاع
ا به، يسعى إلى هدم  نفسه ، انطلق من الّشعر ليؤّسس مشروع ا فكري ا خاص 

لَّ مّحله نظاما معرفيا وفكريا جديدا، يستجيب  النظام المعرفّي العربي السائد ل ي ح 
ربّي من لمقتضيات العصر ومستجّداته، ويّحقق الّنقلة التي تّخلص المجتمع الع

حالة الّتخلف التي الزال يئّن تحت ظالمها مدة  زمنية ليست بالقصيرة، ووجد 
أدونيس في مصطلح الحداثة الوقوَد الذي يحّرك به جميع أجهزة وآالت هذا 
المشروع، وهكذا أصبحت الحداثة المنظاَر الذي ينظر من خالله أدونيس إلى 

لى ا لى العالقات وا  لى الّشخصيات كّل شيء، إلى المفاهيم وا  لمنجزات الفكرية وا 
 في كسبها طابعا خاصا غير مألوف.

وقد خّلف هذا اإلنجاز األدونيسّي أصداء قوية لدى األوساط الثقافية         
واألدبية بشكل خاص، ترجمْتها بجالء سيول  القراءات والدراسات المنجزة لحد 

 بالعلمانّية فم ن م ّته م إّياهاآلن على تباي نها وتراو حها بين الّترحيب والّتحفظ، 
إلى أخَر يرميه بالّرجعية، إلى غير ذلك من التهم التي ما  ممق تة لألصول ،لا

 فتئْت تالحق أدونيس حيثما حّل وارتحل.
ونحن إذ نتطّرق لمشروع هذا الشاعر/الناقد ـــــــ من خالل القضايا التي         

سندرسها ـــــــــ سنحاول جاهدين توّخي الحيطة والتزام الموضوعية ـــــ قدر اإلمكان 
ـــــ و ذلك بالحرص على العودة إلى الدراسات األساسية التي قّدمها أدونيس، كما 

                                                                                                                   

كما أنه باإلضافة لمنجزه الشعري ي عّد واحدا  من أكثر الكتاب العرب إسهاما في المجاالت 
 النشر،المؤّسسة العربية للدراسات و  قدية. صقر أبو فخر، حوار مع أدونيس،الفكرية والن
 .194،193م، ص: 2000، 1بيروت، ط
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ت التي يغلب على ظّننا أنها أعطت فكر الرجل حّقه، وال أّننا سنستعين بالدراسا
 نّدعي في ذلك أّننا نمتلك الحقيقة القاّرة ،فما سنقّدمه يبقى بين األخذ والّرد.

 / أدونيس و ثابت الط رفين المتناب ْين في تقسيم الت راث العربي: 1 
شروعْين في قراءة ي عّد قطبا "الثّابت والمتحّول" المدخلْين الرئيسْين الم        

أدونيس للتراث العربي، فأول ما اسَتفتح به الناقد مشروعه هو محاولة القبض 
أ عّرف الثّابت في الثقافة العربية بأنه  على داللة هذين المصطلحين فقال:"

الفكر الذي ينهض على النص، ويّتخذ من ثباته حّجة لثباته هو فهما وتقويما 
إّما الفكر الذي ينهض هو أيضا على النص، لكْن )...( وأعّرف المتحّول بأنه 

والنص ــــ عند أدونيس ـــــ  1بتأويٍل يجعل النّص قابال للتكّيف مع الواقع وتجّدده"
أحد ضربين، دينيٌّ كالقرآن الكريم والحديث الّنبوّي، ودنيوي ككالم العرب وما 

كل  خروج عن الثابت  يجري مجراه، ففي الثّابت يأخذ النص  صبغَة القداسة في عد  
كسرا  لقيم القبيلة وتجاوزا لها، أما في منحى الّتحول فالقداسة تبقى مالزمة 
للنص لكن بتأويل َيطال  الّنصَّ فيجعله متحوال  متلّونا يفتح آفاَقه لتعّدد القراءة، 
ويجعله مفتوحا على عّدة احتماالت. إّن هذه الثنائية  "رسمت وقّيدت بعناية 

ت األدونيسّية )...( ووّفرت ألدونيس إمكانية قراءة الّنص الّشعري وفق الّطروحا
مقارنة ضّدية، وجد فيها المعبِّر الحقيقي عن رغبته في فهم الّنصوص على 

 .2مستوى الّشعر والّنثر "
وتتّمة للحديث، فإن ثابت الطرفْين المتنابذْين يشّكالن حجر الزاوية في         

وكي يوّضح أدونيس موقَفه أكثر، عمد إلى التراث العربي  قراءة أدونيس للتراث،

                                                 
،دار 1الثّابت والمتحول بحث في االتباع واالبتداع عند العرب،األصول،ج أدونيس، 1

 . 13م، ص: 1994، 7الّساقي،ط
م، 1،2007العلمية،بيروت،لبنان،طدار الكتب  الخطاب النقدي عند أدونيس، بّسام قطوس،2

 .38،37ص: 
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بكل تياراته السياسية والثقافية والدينية مصّنفا إّياه وفق منحيْين كبيرْين هما: 
 منحى االتّباع و الثّبات، ومنحى اإلبداع والّتحول.

 ــــ منحى االت باع و الث بات: 1ــــ  1
دونيس كيف أن الخالفة اإلسالمية نشأت في هذا المنحى األّول ي بّين أ        

منذ الوهلة األولى في المجتمع اإلسالمي األّول قرشية هاشمية، من النبي صلى 
اهلل عليه وسلم إلى المهاجرين، وكيف نشأت االتّباعية في الفقه والسّنة ألصل 
 موّحد هو القرآن الكريم والحديث الّنبوي، واعتبار النص الّشعري الجاهلي األّول

 أصال تحتك م إليه بقية  الّنصوص اإلبداعية والنقدية األخرى.
بعد وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم مباشرة وقبل دفنه ــــــ يستفتح         

أدونيس ــــــ َطر ح موضوع خالفته بشّدة في اجتماع سقيفة بني ساعدة، وقد ورد 
ّما ق بض رسول صلى في أثرها عند "ابن هشام" ما نّصه: "قال ابن إسحاق، ول

اهلل عليه وسلم انحاز هذا الحّي من األنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة، واعتزل علّي بن أبي طالب والّزبير بن العّوام وطلحة بن عبيد اهلل في 
بيت فاطمة، )...( فأتى آت إلى أبي بكر وعمر، فقال: إّن هذا الحّي من 

سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم األنصار مع سعد بن عبادة في 
، كانت هذه المسألةـــــــ أول 1بأمر الّناس حاجٌة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمر هم"

األمر ــــــ منعرجا خطيرا في تشكل أّول َلبنٍة للمجتمع اإلسالمي األول مباشرة بعد 
مة، وقد اّتخذ وفاة النبي واجتماع الصحابة لبحث أمر خالفته على صر ح األ

التّنازع في اجتماع السقيفة ثالثة أشكال: "الشكل األول هو أحّقية األنصار 
بخالفة الرسول؛ ألنهم هم األسبق لإليمان باإلسالم ولنصرته، والشكل الثّاني 

                                                 
، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة 4السيرة النبوية، ج عبد الملك بن هشام المعافري، 1

 .200الطباعة الفنية المتحدة، د. ط، د. ت، ص: 
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، 1هو أحّقية قريش؛ ألنها عشيرة محمد وأهله، والّشكل الثالث هو تعّدد اإلمارة"
أحّقيته في الخالفة استنادا إلى دليل على ذلك،  وأخذ كل  طرف يجادل حول

فالشكل األول استند إلى حقيقة دينية خالصة، واستند الشكل الثاني إلى أولوية 
الّدين والقبيلة معا، واستند الّشكل الثّالث إلى أولوية القبيلة، هذه األشكال الّثالثة 

بين أخرى دينّية لتشّكل امتزجت فيما بينها بين أحّقية سياسية وأحّقية قَبلية و 
جوًّا من التّناحر والتدافع نشأت في ظالله سلطة الخالفة، بْين ما هو سياسي 

 وبْين ما هو ديني وبين آخر قبلي.
من هنا أمكن القول: "إن األفضلية القبلية في مسألة الخالفة اّتخذت        

ن العصبية القبلية اتخذت شكل التدّين" هذا أن الشكل  ؛ يفيد2شكل القرشية، وا 
الثاني هو الذي استأثر بالخالفة وعلى هذه تستند فكرة أّن الّدولة كما تأّسست 
في اجتماع السقيفة ال تستمّد قوتها من إرادة الناس بقدر ما تستمّدها من إرادة 
جماعات معينة ومن الخليفة. وبما أن الخليفة له سلطة دينية منحها إياه اهلل 

ه ي عّد مروقا يعاق ب عليه القانون/ الحاكم؛ أو بعبارة فكّل خروج عن عصا طاعت
أخرى خليفة اهلل على األرض. وهكذا تكّرست أّول خطى الثّبات في نظام الحكم 

 استنادا إلى الّشرعية الّدينّية حسب أدونيس.
وي عتبر الفقه والسنة ترجمة أخرى لمنحى الثّبات في هذه الثّقافة، من         

والسّنة هما الصدور عن أصل هو: القرآن الكريم تليها مباشرة منطلق أن الفقه 
السنة النبوّية بأقسامها الثالث القولية والفعلية والتقريرية، يقول أدونيس: "تقوم 
االتباعية هنا على اإليمان بأولية ثابتة، كاملة ومطلقة، وتتدّرج األولية الدينية 

 .3هو األول" بدء ا من األصل األول: القرآن، والّنبي بذلك
                                                 

 . 164ص:  ،المصدر الّسابق1الثّابت والمتحول،ج أدونيس،1
 . 166لّسابق ،ص: ،المصدر ا1الثّابت والمتحول، ج أدونيس،2
 . 173ص:  نفسه،المصدر  3
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وقد وردت عّدة أحاديث للرسول صلى اهلل عليه وسلم في بيان العودة          
إلى القرآن والسنة النبوية، والتمسك بهما حال الشقاق والنزاع بين المسلمين، وأّن 
لى الرسول، ونسوق في هذا المقام  كّل ما اخت لف فيه يجب أن ي رّد إلى اهلل وا 

صلى اهلل عليه وسلم: "إّني قد تركت فيكم شيئين لن من تلك األحاديث قوله 
، ومن 1تضّلوا بعدهما كتاب اهلل وسّنتي ولن يتفّرقا حتى َيردا علّي الحوض"

اآليات الواردة في حّق هذا األمر قوله تعالى: "َلَقْد َكاَن َلك ْم ف ي َرس ول  اهلل  إ ْسَوةٌ 
و اهلَل َو الَيْومَ  َر َو َذَكَر الَله َكثيَرا" َحَسَنٌة لمْن َكاَن َيْرج  ، وقد سار الخلفاء 2اآلخ 

والصحابة عموما على هذا المنهج، فكان عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أشّد 
وقد رفض  الناس تقليدا لسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم في أمور الدين والدنيا،
لَّ لواء  عقده الرسول صلى اهلل عليه وسلم قبل وف اته والمتمثل "أبو بكر" أن يح 

 في إرسال جيش أسامة بن زيد لقتال الّروم. 
وأعقب حركة االقتداء بالسّنة حركة  التّفّقه فيها وروايتها، والفقهاء أكثر         

الناس لزوم ا للوحيين بغية فهم التكاليف واستنباط األحكام الشرعية، فالبدعة 
سنة، وفي الحديث أّن عندهم هي كل ما لم يقم لها أصل في الكتاب وال في ال

من جاء في أمرنا هذا بما ليس منه فهو رّد أي مردود عليه ومرفوض، وكان 
"الّشافعي" و"مالك بن أنس" إمام دار الهجرة ـــــــــ حسب أدونيس ـــــــ أبرز الفقهاء 
بعد الرعيل األول من كبار الصحابة في اإلقبال على الحديث ومدارسته 

" بلغ األمصاَر، وفقه ه كان ي تداول على نطاق واسع. أما وروايته، فموّطأ "مالك
الّشافعي في عتبر مصنَّف ه" الرسالة " من أجود ما ك تب في أصول الفقه، وقد 
حرص فيها أشّد الحرص على فهم النصوص الّشرعية واالقتداء بما جاء فيها. 

                                                 
، تحقيق: مصطفى عبد 1محمد بن عبد اهلل النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج1

 .172م، ص: 1990،  1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .21سورة األحزاب، اآلية: 2
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هلل  الّناَس أن ويبّين "الشافعي" معنى اتباع حكم اهلل و الّرسول بقوله: "فأعلم ا
دعاءهم إلى الّرسول صلى اهلل عليه وسلم ليحكم بينهم: دعاء إلى حكم اهلل، ألن 
ذا سّلموا لحكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإنما  الحاكم بينهم رسول اهلل، وا 

كم رسول  اهلل الظاهر  في حقيقته إاّل حكم  اهلل، 1سّلموا بحكمه لفرض اهلل" ؛ فما ح 
ومن هنا جاء القول بعصمة األنبياء، وأّن سدادهم من عند اهلل. هذا ي فضي 
بأدونيس للقول: "إّن السنة تكون تكرارا لعمل إلهي و توكيدا له. ويكون أول من 

الّسنة تشب ه باهلل  بدأ هذا التكراَر على األرض أقرب  الّناس إلى اهلل. فممارسة
وتقرٌب إليه، و السنة عمل واضح غاية الوضو ح ال يستدعي سؤاال أو استفسارا، 
إنما يتطلب تقليده كما هو، فالسّنة عمل كامل ألنها من اهلل، وهي حقيقة 

؛ فال مناص للعبد ــــــ بعد هذا ــــــ إاّل االستسالم 2مطلقة، ومعرفة مطلقة"
تمليه الشرائع الرّبانية، فلكي تكون عبدا مقّربا إلى جناب والخضوع هلل وفقا لما 

اهلل يجب عليك االنقياد لسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم حبا و طاعة له، ففي 
القرآن بيان  أّن السنة ليست إاّل نوعا  آخر من الوحي، وأّن طاعة الرسول من 

بات في الثقافة طاعة اهلل، وبهذا يكون قد تّم الجانب الثاني من منحى الثّ 
 العربية.
أّما الجانب الثالث واألخير في مّثل له أدونيس باالتّباعية في الّشعر         

لى الطّيب من  والّنقد. لقد جاء اإلسالم بالمث ل العليا ودعا إلى مكارم األخالق، وا 
القول، ونهى عن القول الخبيث الذي يورِّث الضغائن ويشعل نار العصبية 

المسلمين، ويفّرق بين أبناء األمة، فحّرم الهجاَء وعاقب عليه، وأمر القبلية بين 

                                                 
، 1مصر،ط مكتبة الحلبي، كر،أحمد شا الّرسالة، تحقيق: محّمد بن إدريس الّشافعي،1

 .84م، ص: 1940
 .182،المصدر الّسابق ص:1أدونيس، الثّابت و المتحّول،ج2
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بحسن الحديث وحثَّ عليه، واعتبر الرسول  صلى اهلل عليه وسلم الذين هم 
 أقرب منه مجلسا يوم القيامة، أحاسنهم أخالق ا.

وبعد الوظيفة الجديدة التي حّددها اإلسالم للشعر، وأوضحها الّنبي          
قوال وعمال قوله صلى اهلل عليه وسلم : "الّشعر كالم فحسنه حسن،  وثّبتها

؛ فالنبي صلى اهلل عليه وسلم قاس الشعر بمقياس الكالم العادّي 1وقبيحه قبيح"
المتداول، ما وافق الحقَّ منه فهو حسن، وما سوى ذلك فهو مردود و مرفوض، 

ربة الّشعورية التي تنبع فاألدب في المنظور اإلسالمي يحّدده النقاد بأنه: "التج
من الوجدان والخواطر المفعمة في بناء غنّي يعتمد على وسائل التّأّثر واإلقناع: 
من األلفاظ الفصيحة واألسلوب البليغ، والنَّْظم الدقيق والتصوير المحكم بالخيال 

، فاألدب اإلبداعي 2والعقل معا، واالّتساق في اإليقاع المتدّفق بأشكاله المتعّددة"
سواء كان شعرا أو نثرا هو بالضرورة وليد هذه البيئة التي نشأ فيها، فكان لزاما 
على الّشاعر أن يصد ر عن القيم التي أشرنا إليها آنفا، يقول أدونيس: "هكذا 
أصبح الّشعر بحسب النظرة اإلسالمية، فاعلية علمية؛ أي تفسيرا للواقع الديني، 

بير آخر فاعلية ذهنية عقلية تصدر ورسما له، وتمجيدا و وصفا، أصبح بتع
. إّن اإلسالم بعّده ديانة خاتمة للديانات األخرى جاء بتصور 3عن وعي كامل"

نهائي للكون وللشرائع، فلم يعد هناك ما ي ضاف بعدما قال اإلسالم قولته 
الفصل، ولم يعد الّشعر  فاعلية استكشاف وخلق، إنما أصبح مجّرَد تنويع وشر ح 

الذي تكّلم و قال كّل شيء. وفي المقابل حد  الشعر أن يبتعد  على هذا األصل

                                                 
األسانيد، تحقيق: هيد لما في الموّطأ من المعاني و التم أبو يوسف عمر الّنميري القرطبي، 1

 .196مصطفى عبد الكبير البكري، مؤّسسة قرطبة، د. ط،    د. ت، ص: 
م، 1992، 1ط من المؤّلفين، األدب اإلسالمي المفهوم و القضّية، دار الجيل، مجموعة 2

 . 11ص: 
 .201،200،المصدر الّسابق ص: 1الثّابت والمتحّول، ج أدونيس،3
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عن كّل أسلوب للغموض فيه نصيب، فالشاعر عليه أن يتناول المعنى 
الصحيح باألسلوب الواضح الجلّي، وفي القرآن وصٌف للشعراء بالغواية واله يام 

 كنايات واالستعاراتفي أودية الشعر ساعة يعقدون أشعارهم بضروب من ال
بما أن الحقيقة ثابتة فإن طريقة الّتعبير تبقى هي األخرى ثابتة، والمجازات. و 

ألن التبّدل في المنهج هو في حّد ذاته شّك في ثبات الفكرة، لذا لزم القدماء 
سبيال واحدة في نسج القصائد من حيث االستهالل إلى غاية االنتهاء. مع 

 . مراعاة الجّدة في اللغة ودون إخالل في القول
وبهذا الصنيع تّم تكريس الّشعر الجاهلي كطريقة للبناء اتّفق عليها        

أغلبية العرب في نظم القصائد، فكانت كّل محاولة للخروج عن هذا النموذج 
 ت جاَبه بشّتى طرق الرفض والّصدود.

 ـــــ منحى االبتداع والت غي ر: 2ـــــ  2
ضمن هذا اإلطار يدرج أدونيس ثالث حركات رئيسة، شّكلت نواة         

الّتغيير وشّكلت حركة ضدية موازية لتلك الحركات الثابتة وهي: الحركة الثورية، 
 الحركة الفكرية و الحركة الشعرية. 

فيما يخّص الحركة الثورية، فقد أسلف الّذكر  أن أمر خالفة النبي صلى         
ا خطير ا في حياة هذا المجتمع  اهلل عليه وسلم على صر ح األمة قد شّكل منعرج 

الفتّي، وكاد أن يعصف به جملة. فقد بويع "أبو بكر" في جوٍّ من االحتقان 
وعدم الرضى من بعض األطراف التي كانت تطمح ألن تؤول الخالفة 

المية لصالحها، لكن سرعان ما استطاع "أبو بكر" و"عمر" أن يعيدا للدولة اإلس
هيبَتها، ويرجعانها إلى جاّدة الّصواب. لكّن األحوال ال تستقّر على حال، 
فناموس التغّير يطال كلَّ شيء. بعد مبايعة الخليفة "عثمان" عادت مظاهر 
االحتقان لتظهر من جديد وجاءت هذه كنتيجة الّتهام "عثمان" باستئثار 

ون سواهم، كما يورد المناصب ألهل بيته، وتخصيصهم بالجزيل من الهبات د
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ذلك اليعقوبي في تاريخه قائال : "وَنقم الناس على عثمان بعد واليته بسّت 
سنين، وتكّلم فيه من تكّلم، وقالوا: آثر األقرباء، حمى الحمى، و بنى الدار، 
، 1اتخذ الضّياع واألموال بمال اهلل والمسلمين، ونفى أبا ذر صاحب رسول اهلل"

الفترة دون سواها الفروقات الطبقية، فئة تستأثر كما بدأت تظهر في هذه 
باألموال، و فئة أخرى معدومة محرومة من كل شيء، إضافة إلى عوامل 
أخرى عملت على إذكاء نار الحقد والكراهية في صدور البعض، فاجتمعوا على 
ف هذه المآخذ ــــــ حسب أدونيس ـــــ  عثمان لقتله، وهذا ما تّم لهم بالفعل "وتكش 

ن الناحية النظرية على ثالث قضايا: األولى، مراقبة الناس لإلمام وتسجيل م
أخطائه، ومطالبته بالعودة عنها، وفي هذا ما يشير إلى نواة لمعارضة السلطة 
من المحرومين والمبَعدين بعامة عنها، والثانية نشوء نواة من المنتفعين بالسلطة 

 أن السياسة َأخذت تزداد بروزا وتقّدما يلتّفون حولها ويدافعون عنها، والثالثة هي
. سعت كل  فئة من أجل السيطرة 2لتشغل االهتمام األول في حياة المسلمين"

فأّدى ذلك ــــ كنتيجة حتمية ــــــ إلى ظهور  على الحكم  واالستئثار به لصالحها،
لفيف من الحركات الثورية اتخذت من الدوافع االقتصادية أرضا خصبة لها 

عصا الطاعة، فما تكاد تخمد ثورة حتى تقوم أخرى، هدفها واحد وهو  لتشقّ 
شاعة رو ح التكافل بين الطبقات  القضاء على التفاوت الطبقي في المجتمع وا 
المحرومة، ولعّل هذا ما جعلها تحظى بقاعدة شعبية كبيرة خصوصا عند فئة 

 المحرومين والمضطهدين، الذين مّنتهم بعيش كريم و رزق وفير.
شّكلت الحركات الثورية انطالقا من هذه األحداث قطيعة مع السلطة،          

وتأسيسا لمبدأ المساواة في توزيع الحقوق فاستطاعت هذه الّثورات ـــــــ أّول األمر 
                                                 

م، 1995، 1، دار صادر، بيروت، ط2أحمد بن إسحاق اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 1
 .173 ص:

 .224،225الّسابق ،ص: ،المصدر 1الثّابت والمتحّول،ج أدونيس،2
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ــــــ أن تنفّك من ربق الخضوع و الّذل الذي فرضه الّنظام باعتباره سلطة اهلل في 
بل كانت سببا لظهور عديد الحركات الفكرية األرض، ولم تقف عند هذا الحّد 

والشعرية التي عملت هي األخرى على طْرق أبواٍب لم تكن السلطة لتسمح بها 
،فكان أن ظهرت هذه الف رق على الّساحة الفكرية، كالمعتزلة و الجهمية 

 .والقدرية... وغيرها
فه للوهلة األولى والمتأّمل في واقع الحركات الفكرية في تلك الفترة تستوق        

ؤاها، وكان هذا ناجما عن التأويالت العديدة  كثرة  عددها واختالف عقائدها ور 
التي طالت الّنص القرآني والحديث النبوي، وهذا ي برز الجّو الثقافي الذي عاشته 
الثقافة العربية وقَتها وقد َشّكلت أفكار ها ــــــ في نظر أدونيس ــــــ النواة األولى 

ول الثقافي. وت عّد طائفة المرجئة حلقة في سلسلة طويلة من الف رق التي للّتح
تمّيزت بمنهج صارم ونظرة حداثية مغايرة لما هو مطرو ح على الّساحة فكريا  
وعقديا ، يقول عنهم علّي بن الحسين : "سألت وكيعا قلت إّن عندنا قوما يقولون 

بثاء، قال أهل اإليمان ال يجزئ إّن اإليمان ال يزداد فقال: هؤالء المرجئة الخ
، وهي من الفرق اإلسالمية التي ت عتبر عقيدتها منافية 1قول إاّل بعمل و بعقد"

لما عليه كثير من الّناس ؛لذا كثيرا ما ي عاَقب أتباع هذه الفرق بالسجن 
واالضطهاد. واإلرجاء في بعض معانيه مفاده: "أن الحكم على اإلنسان أو له، 

؛ اإليمان 2و له، إنما هو هلل وحده، فال يجوز لإلنسان أن يحكم"وعلى العالم أ
من اختصاص اهلل فال يستطيع أّي إنسان أن يحكم باإليمان أو الكفر على 
إنسان آخر مهما كانت حاله، وما ي حسب لهذه الطائفة أنها استطاعت على 

زة في األقل أن ت خرج الحياة في تلك األعصر من مشكلة إطالق األحكام الجاه
                                                 

الرحمان ،تحقيق: ناصر بن عبد 3أحاديث في ذّم الكالم وأهله، ج أبو الفضل المقرئ،1
 . 126م، ص: 1996، 1التوزيع، طدار أطلس للنشر و  الجديع،

 .244،المصدر الّسابق ،ص: 1المتحّول،جالثّابت و  أدونيس،2
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باألوضاع  حق الناس، وت وّلي األنظار إلى جانب م هّم من الحياة ممثال
 االقتصادية واالجتماعية المزرية التي يعيشها كثير من الناس.

أما الجهمية فقد نحت بالفكر مع رائدها "جهم بن صفوان" منح ى            
 محَدث مخلوق، آخر، وأّولت النصوص بما يتوافق ومعتقداتها منها أن "علم اهلل

وأّنه تعالى لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما علم به وكذلك قولهم في 
وأّنه تعالى ليس بشيء؛ أي أن اهلل ذاٌت فقط  1القدرة وبأن الجّنة والّنار يفنيان"

وال يقال عنه إنه شيء ألن الشيء يفنى واهلل ال يفنى". وفي نظرية "التّنزيه 
القول بأن اهلل وحده هو الذات المطلقة الخالدة، و لهذا ال  المطلق" ما يؤّدي إلى

؛ فكل  ما سوى اهلل 2خلود معه. فالخلود فان والحركة فانية والجنة والّنار فانيتان"
فان ولكي تدّلل على ما ذهبْت إليه تلجأ الجهمية لتأويل آيات القرآن الكريم 

الخلود بمعنى المبالغة  خصوصا تلك التي تتعلق بخلود الجنة والنار، فتفّسر
 والتأكيد ال التخليد.

وفي هذه البيئة نشأ القول بالقدرية، فاإلنسان حّر مخّير وهو الذي           
ن سيئة، و هي ال ت رّد إلى اهلل، وقد تعّددت األقوال  يخلق أفعاله إن حسنة وا 

"غيالن فيمن قال بالقدر أول مرة، بين قائل إنه "معبد الجهني" وبين قائل إنه 
الدمشقي". ومن هنا "اتخذ غيالن مواقف سياسية، فقد ناهض األفكار التي 
نشرها النظام السياسي األموي كحصر اإلمامة في قريش، والبيعة الشكلية التي 

، كانت الجهمية ر ّدة على النظام السياسي 3تتّم بالوصاية أو يعقدها نفر قليل"
كميم األفواه، كما تعّد هذه الفرقة األموي الذي استأثر بالخالفة وعمل على ت

                                                 
، مكتبة الخانجي، 4األهواء والّنحل، جحزم الظاهري، الف صل في الملل و  علي بن أحمد بن 1

 . 155القاهرة، د. ط، د.ت، ص:
 .246ص:  المصدر الّسابق، ،1الثّابت والمتحّول، ج أدونيس،2
 . 247ص:  ، المصدر الّسابق3
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حركة  ضدية قامت في وجه الجبرية التي قالت بأن اإلنسان م سّير، وبأن كل 
 أفعاله خلقت سلفا، وليس دوره في الحياة إاّل تطبيق  ما ك تب له في علم الغيب.

وت عّد "اإلمامية" إحدى الفرق الشيعية التي بزغت شعلت ها في أفٍق من       
الفكري، ونشأت "اإلمامية" نظريا من القول بإمامة "علي بن أبي طالب"،  التوتر

" بعد النبي صلى اهلل  لذا يقترن مفهومها بمفهوم الّتشّيع. فاإليمان بأفضلية "عليٍّ
عليه وسلم وبأنه اإلمام والخليفة بعده، وهذه المبادئ من لّب "اإلمامية" 

باستمرار اإلمامة في ذرية "علّي" وباألخص طائفة "اإلثنا عشرّية"؛ التي تقول 
من "فاطمة ". و"اإلمامية" في أساسها العقدي "قضية مصلحّية ال تناط باختيار 
العامة، و ينتصب اإلمام بنصبهم، بل هّي قضّية أصولية، و هي ركن الّدين ال 
رساله" هماله وال تفويضه إلى العاّمة وا  ، 1يجوز للّرسل عليهم السالم إغفاله وا 

بهذا المعتَقد مجاهرة بعدم الوالء لنظام الحكم، فالقول بأن الخالفة حّق والقول 
مغتَصب من "علّي" وذريته كاف لتأجيج غضب الّسلطة على القائلين بذلك،  
قد عملت هذه الحركة منذ وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أن تحّقق هذا 

يح ول بينها و بين ما  المطلب لكن القمع الذي كانت ت جابه به كان كثيرا ما
تشتهيه. وقد شكَّل موضوع الخالف بين السّنة واإلمامية جدال ما زالت تترّدد 

 أصداؤه إلى يومنا هذا.
ويجعل أدونيس من الحركة "الّصوفية" قّمة تلك الحركات الفكرية            

رها على اإلطالق، فالّصوفية شّدت انتباه "أدونيس" للوهلة األولى و تأّثره بفك
واضح جلّي، فالذي يقرأ "أدونيس" تستوقفه للوهلة األولى تلك العبارة الّشهيرة لـــ: 
"الّنفري" التي كثيرا ما يرّددها أو يستفتح بها كتبه وهي: " كّلما اّتسعت الرؤيا 

 ضاقت العبارة". 
                                                 

تحقيق: محمد سّيد  1الملل والّنحل، ج محمد بن عبد الكريم بن أبي أحمد الشهرستاني،1
 145م، ص: 1986ط،  كيالني، دار المعرفة، بيروت، د.
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إّن الوجود عند الصوفية كما يقول أدونيس: "ليس موضوعا خارجيا،            
أداة من خارج، كالعقل والمنطق. إّن مقاربة الوجود بوساطة العقل ي درك ب

. فالصوفية مظهر من 1الّتحليلي المنطقي ال تزيد اإلنسان إاّل حْيرة و ضياعا"
مظاهر ر قّي العقل العربي في مقاربته للحياة و الوجود، ومنه فــ "أدونيس" يرى 

اريخيا في موقع المعارضة/ في اللحظة الّصوفية "حركة ثورّية متطّرفة يضعها ت
الحداثة؛ ذلك أّن الصوفية في رأيه شّكلت أحد أجنحة الّصراع الفكري بين نظام 

. إن الفكر الصوفي قد َشّكل مع أعالمه: "الّنفري"، 2الدولة، و بين ق وى الّتغيير"
"ابن عربي"، "أبو يزيد البسطامي" و"القشيري" بالنسبة ألدونيس لحظة  حداثية  

، ما جعل "أدونيس" يعيد االعتبار للفكر الصوفي، و يجعله والّسرياليَة بامتياز
في قّمة الهرم و ذلك الشتراكهما في أهداف وقضايا موّحدة رغم اختالفهما في 

 المنطلقات.
وباالنتقال إلى مظاهر الّتحول الّشعري، نجد أّن الحركة الشعرية في           

ت في كثير من األحيان تكملة للمنحى العصور الاّلحقة للعصر الجاهلي كان
الّتمردي الذي ظهرت بذور ه مع الّشعر الجاهلي، وي عّد "امرؤ القيس" أ نموذجا 
لذلك من حيث إّنه لم يكن شاعَر القبيلة كما اصط لح عليه في الّنقد القديم، 
فالشاعر ي قاس بمدى صدوره عن قّيم القبيلة بحيث يكون مدافعا عنها يتغّنى 

ها ويسّجل بطوالتها، لكّن "امرأ القيس" كسر هذا النموذج وفكَّر خارج بأمجاد
النظام في شعره، لذا نجد من جملة ما ي عاب عليه في شعره أ موٌر يعد ها 

 أدونيس بذوَر حداثٍة حقيقيٍة في تلك الفترة:

                                                 
 .39، د. ت، ص:3أدونيس، الّصوفية و الّسريالية، دار الّساقي،ط 1
الحقيقة والّسراب قراءة في البعد الّصوفي عند أدونيس، منشورات االختالف،  سفيان زدادقة، 2

 . 39م، ص: 2008، 1الجزائر العاصمة، ط
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أوال/ خروجه عن النموذج األخالقي القبلي، ومن هنا أ خذ عليه فجور ه وتعّهر ه ما 
 عل أباه يرسل في قتله.ج

 ثانيا/  خروجه عن نموذج المعاني الذي كان في ذهنية القارئ.
ثالثا/ خروجه عن نموذج التعبير، فــــــــ"امرؤ القيس" في استعماله للقاموس 

 اللغوي يحيد باللفظة عّما وضعت له في األصل.
شعر رابعا/ كان يضيف بيتا إلى بيت ويعّلقه به، وهذه من العيوب في ال

 . 1عندهم
صاحبت ثورَة "امرئ القيس" في الشعر حركٌة أخرى تمّثلت في حركة "الّشعراء 
الصعاليك"؛ و هي حركة رفضّية سياسية وفكرية، عملت على الخروج عن نظام 
الحكم من الناحية السياسية، أما من الناحية الّشعرية فعملت على الخروج على 

 القبيلة للشاعر.بنية القصيدة الجاهلّية الذي رسمته 
ومع مطلع العصر األموي، ومع توّسع الّرقعة الجغرافية للّدولة            

اإلسالمية و اطمئنان العرب باألمصار واّتصال العرب باألمم األخرى، طفت 
إلى السطح محاوالت تجديدية مّست جوهَر الحركة الشعرية، استطاعت ــــــ هذه 

ا طرقا مغايرة  لطرق األسالف من حيث شكل  الّتعبير األخيرة ـــــــ أن َترسم لنفسه
الذي انتهجته، وأوجدت لنفسها لغة جديدة خرجت بها عن منظومة الحكم 
السائدة فنيا وأخالقيا، وي عتبر "بّشار بن برد" و"أبو نواس" و"أبو تمام" رّواد هذه 

قول الحركة الشعرية دون منازع، والتي مّست جوهر الشعر في تلك الفترة، ي
أدونيس: "ي عّد بشار بن برد أوَل من زلزل أصولية الشعر العربي من ناحية 
الّشكل، حيث أغرَب في التصوير؛ أي جاء بتشبيهات لم تكن مألوفة عند 
األولين، أما أبو نواس فعّبر عنه بالموقف "المضمون"؛ أي يتحدث عن أشياء 

القارئ إلى مستوى  جواب أبي تمام دعوة إلى أن يرقى لم يرها، في حين كان
                                                 

 .261 ص: ،المصدر الّسابق،1الثّابت والمتحّول،ج أدونيس،ينظر:  1
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. ويعّد الّثالثة رّواَد الّتجديد في الشعر العربّي عامة. فـــــ "أبو نّواس" ال 1الشاعر"
يرث بل ي ؤّسس، إنه ال يعود إلى األصل بل يجد األصل في حياته ذاتها، وبدء ا 
من تجربته فهو يؤّسس لما يشع ر به هو، ينطلق من تجربته الشخصية فيطرق 

فيجعل المقّدس مدنَّسا  من التعبير، يخلخل ويزلزل القيم الموروثة ضروبا متفردة
ويجعل المدّنس مقّدسا. أّما "أبو تمام" فهو اآلخر ليس بأقل من الّنواسي فهو 
زعيم مدرسة الّصنعة في الّشعر العربي يقول أدونيس: "إذا كان أبو نّواس 

اللغة الشعرية )...( من انطلق من أولية التجربة، فإن أبا تمام انطلق من أولية 
هنا كانت الكلمة عند أبي تمام أكثر من مادة صوتية، فكل  كلمة تكشف عن 
نوع خاص من الوجود، باإلضافة إلى أنها تكشف عن شكل خاص من اإليقاع، 

 .2إنها بنية عضوية تصل بنيويا بين ذات الشاعر وأشياء العالم "
لجانب آخر من التحول ـــــــ عند من هنا َأسَّست الحركة الشعرية           

أدونيس ـــــــ بدأت بذوره من العصر الجاهلي، حمل لواَءه الشعراء  عصرا بعد 
عصر، حتى يوم الّناس هذا، ل ما رأوه من ضرورة ملّحة تدعو إلى التعبير عن 
ضرورات الحياة و مقاربتها مقاربة جديدة، تجعل للشاعر بصمة يتفّرد بها على 

 سابقيه.
بهذْين المنحيْين؛ منحى التقليد و االتباع، و منحى اإلبداع و التغّير،           

؛ يمّثل األول منهما االتباع لنص التقسيم للتراث العربي هذا خل ص أدونيس إلى
أصل ويأخذ من ثباته حّجة لثباته هو، ويمّثل الثاني االتباع لنص لكْن بتأويل 

ات العصور واألزمان، لكّن الّسؤال الذي يجعل الّنص قابال للتكّيف مع متغّير 

                                                 
 .43ص:  م،3،1979ط بيروت، دار العودة، مقّدمة للّشعر العربي، أدونيس،1
،دار العودة، 2االبتداع عند العرب،جابت والمتحّول، بحث في االتباع و الثّ  أدونيس،2

 . 116م، ص: 1،1977بيروت،ط
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يتبادر إلى أذهاننا بعد هذه الوقفة، كيف قرأ أدونيس الّتراث العربي في ظّل 
 هذين المنحيين الكبيرين يا ترى؟

 / قراءة أدونيس للت راث العربي:2
في قراءة التراث ال بأس  قبل أن نشرع في تبيان المقاربة األدونيسية           

الذين يقرأون الّتراث العربي بعدم فهمهم  أن نشير إلى أن "أدونيس" يصف أولئك
له أوال و سبب ذلك يعود إلى قراءتهم السطحية البعيدة عن التأمل العميق 
 والفحص الدقيق الشامل. إن أدونيس ال يرفض الّتراث كما يّدعي البعض،

حتضنت التراث العربي وباألخص الشعر العربي، فهومن الفئة القليلة التي ا
حيث عمد إلى الشعر العربي يصّنفه ويمّيزه طبقا لمقاييَس وَضعها هو بنفسه؛ 
فميَّز بين المبدع والمقّلد وصّنفهما وفق هذين المنحيين يقول: "إّنني أمّيز في 

ستوى التراث بين مستويين: مستوى النظام الذي ساد أو الثقافة التي سادت، و م
المحاوالت التي قامت لتجاوز هذا النظام أو هذه الثقافة، المستوى األول أسّميه 
اتباعيا بشكل عام، والمستوى الثاني أسميه إبداعيا. إذ أن فيه جوانب اتباعية 

، ولكي يوّضح أدونيس موقفه يضع مصطلحي الغور والّسطح للتدليل 1كثيرة"
يمّثل التقليد والمحاكاة لماٍض ما عل هذين االتجاهين، فمصطلح السطح عنده 

وطريقة معينة في التعبير، بينما يمّثل الغور ذلك االرتباط بالدينامية والرو ح التي 
تسكن تلك الّنصوص وهي التي يريد "أدونيس" من الشاعر الحديث التمسَك بها 
والصدور عنها في تجربته الشعرية يقول: "نمّيز في التراث بين الغور والّسطح؛ 

ّسطح هنا يمثل األفكار والمواقف واألشكال، أّما الغور فيمّثل التّفّجر والّتطّلع ال

                                                 
 . 273م،ص: 1980، 1بيروت،ط دار العودة، فاتحة لنهايات القرن، أدونيس،1
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والّثورة؛ لذلك ليست مسألة الغور أن نتجاوزه، بل أن ننصهر فيه، لكن ال نكون 
 .1أحياء ما لم نتجاوز السطح"

ينطلق أدونيس في فهمه للتراث من نماذج معينة، هي تلك النماذج           
بداعية التي تستطيع دفع حركة الحداثة عند الشاعر العربي، و في التي اإل

"األصول: نعم لكن ال  دعوته هذه إقصاء لكل ما هو تقليدي وثابت يقول معلقا:
يجوز أن تؤدي العودة  إليها إلى أن تصبح هي نفس ها مستنقعا، يجب على 

اريها )...( العكس أن تؤدي هذه العودة إلى تفجير الينابيع، و إلى توسيع مج
؛ م هّمة الشاعر 2يجب أن تكون عودة  الستقصاء الجوهر, ماال يقال وما لم ي َقل"

أن يوّسع أفق رؤياه، أن يقتحم هذه الفضاءات الرحبة من التعبير، أن يقول ما 
ل المسكوت عنه مقتفيا بذلك خطى أسالفه  لم ي َقل، أن ينخرط في حركة ت خلخ 

نما ف ي طبيعة تجربتهم التي تمّيزوا بها عن غيرهم، ليس في طرق الّتعبير وا 
فكما أوجدوا ألنفسهم طرقا خاصة في التعبير، يجب علينا نحن أيضا أن ن وجد 
ألنفسنا طرقا تتناسب ومتغيرات  عصرنا ومتطّلباته، هكذا يطلب أدونيس من 
الشاعر أن ال يبقى أسير نظرة تقليدية، حكمت على الشعر بنظرة قاصرة 

ضروب من االستحالة تقّيد الشاعر من حيث الّنْظم، وتقيِّد القارئ وأدخلته في 
 من حيث الفهم، و هذا ما يرفضه أدونيس جملة و تفصيال.

إّن هذا الموقف االنتقائي الذي انتهجه "أدونيس"، جعل لفيفا من النقاد           
و ـــــــ يتحاملون عليه قصد تقويض ما بناه الرجل، ناعتين إياه بصفات عديدة: فه

في نظرهم ــــــ مخرِّب للتراث، غير موضوعّي، ال يختار من النصوص إال ما 
يتوافق مع هو ى في نفسه،. حيث نجد في هذا المقام "بّسام قّطوس" يّتهمه 

                                                 
م،ص: 1986، 5بيروت، ط الّتوزيع،والّنشر و دار الفكر للطباعة  الّشعر،زمن  أدونيس،1
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بالقول: "لم تكن قراءة أدونيس للّتراث قراءة حيادية أو موضوعية، إذ كان 
بجانب إيديولوجي حرص أدونيس الوصول إلى فهم الجوانب التراثية مرتبطا 

فأدونيس ــــ حسب الناقد ـــــ وهو يقّسم الثقافة العربية إلى هذين 1على عدم إظهاره"
المنحيين الكبيرين، قد اعتمد على قراءة انتقائية، فالجزء األول و المعْنون بــ: 
"األصول" يلحظ المتتّبع له أنه أمام نصوص موضوعة لتأكيد أطروحات ما 

بمعنى أن كتاب "األصول" قد استند إلى كتاب "تأصيل األصول" و هو  يليها؛
الجزء الثّاني، ومنه استشفَّ "أدونيس" قطبي "الثابت والمتحّول" أي قام بعملية 

 معكوسة على حدِّ تعبير صاحب القول.
وتتواصل الهجمات على "أدونيس"، فقد كتب "محمد دكروب" مقاال           

ثورة "، وفيه يصّر ح الّناقد برفض أدونيس للماضي جملة بعنوان "الّشعر وال
وتفصيال، والتهمة نفسها يكّررها "هاني الّراهب" في مقال له بعنوان: "قول على 
أقوال أدونيس" وهذه الّتهمة مفادها أن أدونيس كان يدعو إلى نبذ الماضي جملة 

م ال تستند إلى . وهي في مجملها ت ه2وتفصيال والتخّلي عن تراثنا و شخصّيتنا"
أسس علمية سليمة، وال على قراءة موضوعية، إنما ت َرّد دوما لتلك الخلفيات 
األيديولوجية التي ما تنفك تراود هؤالء الّنقاد، كيف ال و"أدونيس" ما يبر ح في 
معظم مؤلفاته يجّلي موقفه للقارئ و يشّدد على ضرورة فهم مشروعه و موقفه 

ة، فَمْكَمن  الخلل ليس في أن يقَبل اإلنسان تراثه أو قبل إطالق األحكام العشوائي
أن يرفضه؛ كون التراث موجودا بالقوة، وأّن ما يجب تغييره على محور التراث 
هو الثابت الذي يجب أن يّتسم بالمرونة، يقول أدونيس: "معنى صلة الشاعر 

التراث  بتراثه و معنى التراث من الوجهة اإلبداعية: ليس الشاعر مرتبطا بمادة
                                                 

 .20ص: الخطاب الّنقدي عند أدونيس، المرجع الّسابق، بّسام قّطوس،1
محمد دكروب " الّشعر والثورة " نقال عن :بشير تاوريرت، إشكالية الموقف األدونيسي من  2

 . 71م، ص: 2009جانفي،23مجلة التواصل جامعة محمد خيضر بسكرة،عدد التّراث،
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المكتوبة، شأن ارتباطه بما وراءها؛ أي باألعماق والّنسوغ األولى التي احتضنت 
تلك المادة وأّدت إلى وجودها، فهذه المادة المكتوبة جامدة: كتب ، أفكار، 

إّن تجاوز الماضي ال يعنى  . 1آراء... تدخل في ثقافة الشاعر، ال في إبداعه"
ّنما يعنى  في جزئية منه، تجاوز األشكال والمواقف تجاوزه على اإلطالق، وا 

والمفهومات التي نشأت في فترة زمنية سابقة معّبرة عن وضع اجتماعي وثقافي 
معّين، والتي آن األوان لكي يزول فعل ها لزوال الّظروف المؤّدية لها. "إن 
الجانب اإلبداعي لهذه النظرة هو محاولة االنطالق من التراث كذات وتوجيه 

ال لمعاداته أو االنفصال عنه إبداعيا، بل هو مجّرد انفصال يتسّنى  النقد له،
 .2للّذات من خالله تجاوز  مبدأ تضّخم الذات"

إن اإلبداع و فهم التراث في منظور أدونيس هو ارتباط برو ح األّمة            
ذاتها، فالّتراث المكتوب عنده مهما يكن غنيا ال يصّح أن يكون للمبدع أكثر 

اس ثقافي يؤكد به الّتجاوز والتخطي، ال االنسجام والخضوع، فهو من أس
 بالنسبة إليه كّم معرفي به يقيس  الشاعر  مدى اختالفه وتفّرده عن سابقيه.

يطر ح أدونيس قضية جوهرية تتعّلق بتقويم التراث العربي، فهو في             
لبها مناقضة مجمله ال يطمئّن ألغلب القراءات التي حيكت عليه، ألن أغ

للمنهج الذي رسمته، ما يؤدي بالضرورة إلى اْلت باس في الرؤية و غموض في 
النتائج المتوّصل إليها، فمصطلح التراث ــــــ حسب أدونيس ــــــــ مصطلح م بهم و 
االنطالق من المصطلحات المبهمة ال يؤدي إاّل إلى األحكام المبهمة، لذا يجب 

زافا يقول: "إن توّخي الحذر و تجن ب الع شوائية في إطالق المصطلحات هكذا ج 
التراث كمٌّ متناقض، وال يمكن تقويم الكمِّ المتناقض ككّل. لذا أفضل في دراسة 

                                                 
 .105مقّدمة للّشعر العربي، المصدر الّسابق ،ص:  أدونيس،1
الهيئة  الّنقدي العربي المعاصر، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب بارة عبد الغني، 2

 .151م، ص:2005المصرية العامة للكتاب ،د.ط، 
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وهو  1ماضينا الثقافي استخدام  عبارات محّددة كالفكر العربي، والشعر العربي"
ّشعر والفكر يقصد بذلك تقويم نتاج شعراء محّددين، ومفّكرين محّددين، ألن ال

مجاالن واسعان ال يمكن تقويمها في المطلق، إّن هذا المنهج الذي أقّره 
"أدونيس" وبغض النظر عن مصدره منهج موضوعي عقالني، منطقي؛ ألن 
 الّتراث كمٌّ متناقض ويجب التفريق عند دراسته بين هذه الجوانب المختلفة فيه. 

قَة  الشاعر الحديث بتراثه، ويبرز "أدونيس" في غير ما موضع عال         
فكثير من الشعراء يقفون مذهولين أمام الكّم الهائل من النتاج الشعري والفكري، 
ح أدونيس تلك العالقة، ويجملها  بين مقتف ألثره، وبين خارج عن أطره، فيوضِّ

 في ثالث نقاط رئيسة هي:
ا كان اتجاهه أوال/ إّن الشاعر العربي الحديث، أيا كان كالمه أو أسلوبه، وأيًّ 

إنما هو تمّوج في ماء التراث؛ أي جزء عضوي منه، وذلك لسبب َبده ي هو أن 
 هويته الشعرية كشاعر عربي ال تتحّدد بكالم أسالفه مهما كان عظيما.

ثانيا/  إّن الشاعر العربي الحديث من حيث إنه تمّوج هو تواصل في المّد 
 ضّديا خارجا عن المقاييس.الشعري العربي حتى عندما يكون هذا الشاعر 

ثالثا/ ال يمكن هذا التواصل أن يكون فعاال إاّل إذا كان انقطاعا عن كالم 
 2الشعراء الذين سبقوه.

هذه النقاط التي اختّطها "أدونيس" تحاول  أن تضع الشاعر داخل تراثه      
بحيث يصبح جزء ا من هذا التراث ال ينقطع عنه و ال ينفصل، فهو اتصال 

صال في آن؛ اتصال بالرو ح اإلبداعية، وانفصال عن طرق و شكلية وانف
التعبير. هذا االنفصال يتيح له فهم الماضي أكثر  يزيد من ارتباطه بينابيعه 
الحية و يتيح له أيضا أن يرى كل شيء في ضوء جديد، فيتجاوز الماضي إلى 

                                                 
 . 210ص:  فاتحة لنهايات القرن، المصدر السابق، أدونيس،1
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تقليدا  المستقبل، يقول أدونيس: "ينفصل الشاعر الجديد عفويا عن الماضي
ونقدا عن مجموع القيم والمفاهيم واآلراء التي لم تكن ترى من تراثنا وشخصياتنا 
إاّل األشكال الخارجية والقوالب التي سادت مناخنا الشعري، ووجهت شعرنا حتى 

. هكذا 1أحالته في العصور األخيرة إلى تمارين في الوزن أو في الزخرف واللهو"
ن نسج العالقة بينه وبين تراثه، فالشاعر يجب على الشاعر الجديد أن يحس

عندما يكتب يقول أدونيس: "ال يكتب في فراغ، بل يكتب ووراءه الماضي، 
وأمامه المستقبل، فهو ضمن تراثه ومرتبط به. لكّن هذا االرتباط ليس محاكاة 
لألساليب والنماذج التقليدية، وليس تماشيا معها وال بقاء  ضمن قواعدها ومناخها 

وذكرى في إنما هو طاقة معرفة وحيوية خلق، في الفني الروحي )...(، الثقا
يكتب الشاعر وفي ذهنه كّل هذه العوالم المتغيرة، بين ماض  2القلب والّرو ح"

فات، وبين مستقبل آت، ومن هنا نمّيز بين الّشاعر المجدِّد والمقّلد، انطالقا من 
 فــالناقد المصري براعة التوفيق بين هذين الجدلين والتفرد برؤيا فنية خاّصة.
أن يتجّرد كليا من "صال ح عبدالصبور" يرى بأّنه من العسير على الشّاعر 

التراث وهو يرى بأّن الشاعر العظيم هو الذي يستطيع أن يتجاوز التراث مضيفا 
 .3إليه شيئا جديدا

والّشاعر حين يكتب ــــــ كما يرى أدونيس ـــــــ يجب أن يستحضر أثناء          
الكتابة الوجدان اإلنساني بصفة عامة، فيخرج بذلك شعر ه من المحلية إلى 

المية، من االلتزام بقضايا جزئية إلى قضية أكبر تتجاوز حدود الّزمان الع
والمكان، أقصد قضية اإلنسان في بعدها الوجودي، ألن التراث الذي يصدر 

                                                 
 .104المصدر الّسابق ،ص:  أدونيس، مقّدمة للّشعر العربي، 1
 .45دونيس، زمن الّشعر، المصدر الّسابق، ص:أ 2
الفنون، للثقافة و  المجلس الوطني اتجاهات الّشعر العربي المعاصر، إحسان عّباس، 3

 .114م، ص: 1998الكويت، د. ط، 
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منه الشاعر العربي في حقيقته نتاج تاريخ حافل من التقاء الحضارات التي 
تراث العربي بأنه مّرت على هذه الرقعة الجغرافية، فال ضْير من أن ي صنَّف ال

تراث كلِّ هذا التفاعل يقول أدونيس: "التراث العربي هو التراث اإلنساني كله، 
إنه التراث الذي تكّون على األرض العربية منذ القدم، و تفاعل عبر المتوسط 

. وهذا 1مع التراثات التي ت شكِّل بجملتها الحضارَة الحديثة. إن تراثنا هو هذا كله"
التراث العربي هو ما أنتجه العرب و فقط، فالقرآن الكريم ـــــ  عكس من يرى بأن

ه إلى إنتاج مجتمع  في منظور أدونيس ـــــــ قد تخّطى المحلية من حيث طموح 
بشري موّحد، ت تجاوز فيه مقّومات الهوية من الع رق والّلون و الّلغة. فما دام 

يكون المنجز الشعري  التراث في أصله نتاَج تفاعل وجب بحسب هذه النظرة أن
ها لإلنسان في كل عصر ومصر.  موجَّ

إّن ما قام به أدونيس وهو ي قّدم للقارئ العربي هذه القراءة الجديدة           
للتراث، جاء نتيجة توّسله ببعض المناهج الغربية وأجهزتها المعرفية، لكن بعد 

ونيس يقّر بذلك أن استقل بجهاز معرفي خاص بهو ليس هذا اتهاما للناقد، فأد
صراحة يقول: "أحب أن أعترف هنا بأنني كنت بين من أ خذوا بثقافة الغرب. 
غير أّنني كنت كذلك بين أوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسّلحوا 
بوعي ومفهومات تمكِّنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، وأن يحّققوا 

. وفي هذا اإلطار أحب أن أعترف أيضا أّنني لم استقاللهم الثّقافي الّذاتي
، 2أتعّرف على الحداثة الشعرية العربية، من داخل النظام الثقافي العربي الّسائد"

إن الشعر الفرنسي والحداثة الفرنسية هي التي أغرت أدونيس للولوج إلى ساحة 
خضاعه لمنظومة المقوالت الغربية قصد تأسيس حداثة ع ربية، التراث العربي وا 

فكّل من: "ماالرميه"، "رامبو"، و"بودلير" جعلوا أدونيس يبحث عن مقابالتهم 
                                                 

 .87المصدر الّسابق، ص: أدونيس، زمن الّشعر،1
 .86ص: م1985، 1دار اآلداب، بيروت ،طالّشعرية العربية، أدونيس،2
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داخل التراث العربي مسلِّما بأن الذائقة العربية ليس بأقلَّ إبداعا من نظيرتها 
، أضف إلى ذلك ت طر ح قضية أخرى أكثر  تعقيدا وهي مشروعية 1الفرنسية

التراث؟ وهو حق مشروع بشرط أن االستفادة من المناهج الغربية في مقاربة 
نتوخّى الحذر ونراعي السياقات المعرفية التي تمّخضت في كنفها تلك المناهج 
في أرض النشأة واألخذ بما يتالءم والطبيعة العربية؛ ألّنا في زمن أصبح 
الجهاز المعرفي العربي قاصرا عن أداء المهّمة المنوطة به، وهي إعادة قراءة 

 كشافية تمّكننا من مواكبة ما ي ستجّد على الّساحة الغربية. تراثنا قراءة است
للتراث العربي إضافة  وتتّمة للقول، يبقى ما قام به أدونيس في قراءته         

جديدة إلى القراءات األخرى، التي لطالما كانت تطمح إلى اكتشاف بذور 
والوقوف كسدٍّ الحداثة العربية في تالفيف النصوص التراثية وبعثها من جديد، 

 منيع ضّد تيار الحداثة ذي الّنموذج الغربي الجارف.
 / ثبت المصادر والمراجع:1
 م.2008، 2كريم، رواية ورش عن نافع، دار ابن الهيثم، طالالقرآن  -
 أ/ المصادر: .1
،دار العودة، 2الثّابت والمتحّول، بحث في االتباع و االبتداع عند العرب، ج أدونيس، .2

 م.1،1977بيروت،ط
،دار 1أدونيس، الثّابت والمتحول بحث في االتباع واالبتداع عند العرب،األصول،ج .3

 م.1994، 7الّساقي،ط
 م.1985، 1أدونيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بيروت ،ط .4
 ، د. ت.3أدونيس، الّصوفية و الّسريالية، دار الّساقي، ط .5
 م.2005، 1روت، طبي دار الّساقي، المحيط األسود، أدونيس، .6
 م.1986، 5الّتوزيع، بيروت، طدار الفكر للطباعة والّنشر و  زمن الّشعر، أدونيس، .7

                                                 
مصطلح الحداثة عند أدونيس، رسالة ماجستير، مخطوطة، جامعة  ينظر: منصور زيطة، 1

 . 132،133م، ص: 2012قاصدي مربا ح، ورقلة، 
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 مقاربة تناصية تحليلية: الـرواية والتاريـخ
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 :توطئة
يعرف التناص التاريخي بأنه تداخل النص مع نصـــــوص تاريخيـــــة بحيث 

من خالل  ،1توظيف للتاريخ تكون منسجمة معه ، ومناسبة له ، وهو أيضا
ســــــواء تعلق ، زيةاستدعاء نموذجات تاريخية ،يتم توظيفها في أبعادها الرمـــــ

 األمر بنموذجـــــات األشخاص أو األحداث أو األمكنة.
، وللتفصيل في هذه القضية ، ارتأيت أن أعرج على النقاط ومن خالل هذا

 اآلتية :
 تناص نموذجات األشخاص .-أ-
 تناص نموذجات األمكنة .-ب-
 تناص نموذجات األحداث .-ت-

 تناص نمو جات األشخاص :-أ-
التاريخ في رواياته ،وبالخصوص التبر والفزاعة، ويكمن ذلك  يوظف الكوني

، ة الطارقية ، بل وحتى التغني بهامن خالل توظيفه لألسماء التاريخية األمازيغي
ومثال ذلك قوله في التبر :" عندما أقبل أمود استقبلناه بمهاري الحرب وأعطيناه 

لزعيم أمود في فرسانا ال يخطئون الهدف ، مطلع قصيدة طويله لتمجيد ا
 .2حمالته لصد الغزاة الفرنسيين"

هو اسم لبطل تاريخي أمازيغي ، قاد هجوما كاسحا ضد القوات  أمودفاسم 
، وفيها قتل قائد 1881الفرنسية التي اجتاحت منطقة الصحراء في فيفري 

 البعثة الفرنسية الكولونيل "فالترز" .

                                                 
قد يتداخل التاريخ مع التراث ، لكن الفرق يكمن في أن التاريخ هو الجزء الموثق  - 1

 )المدون( من التراث ، فالتراث أوسع من التاريخ بهذا المنظور.
 .12إبــراهيم الكوني : التبـــــر ، ص:  - 2



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 145 - 

أوخيد في بكائه نجد  ومن األسماء التي وظفها الكوني في نصه وهو يصف
، 1"العظيم يبكي في فراشه كأتعس أنثى:" سليل أخنوخن ، يقول الكوني"أخنوخن"

وأخنوخن هو "زعيم آزجر ، شيخ قبيلة إمنغساتن في القرن التاسع عشر ، لعب 
دورا رئيسا في صد الغزوات الفرنسية التي كانت تستهدف التوغل في الصحراء 

 القوافل ، مات عن عمر تجاوز مائة عام ". الكبرى ، والسيطرة على تجارة
 ومن األسماء األخرى نذكر : آنهي ، إيمسوان وانضرن ، آهلوم، ...

ومن تناص األسماء التاريخية أنه على غالف رواية الفزاعة يستعين الكوني 
 برسم يذكر أنه لفناني ما قبل التاريخ في ليبيا.

 تناص نمو جات األمكنة :-ب-
الكوني التبر والفزاعة هو الحضور المكثف للمكان ، بل المالحظ في نصي 

أصبح لدى الكوني كشخصية روائية تالزم النص" لتتجاوز وظيفتها األساسية 
المتمثلة في كونها إطارا أو ديكورا ، لتصبح عنصرا مهما من عناصر تطور 

قرار بأن للطوارق تاريخ 2الحدث " ، وذكره للمكان بأسمائه الحقيقية توثيق وا 
 نسجته الصحراء بجبالها ورمالها وأمكنتها المختلفة ، ومن أهم هذه األمكنة

 :نجد
* تنبكتو : يقول الكوني : " ابلغ األحمق أن إيموهاغ )الطوارق( على حق 
، 3عندما سنوا النسب إلى األم، قل له أن يرافقها إلى بالد السحرة "

 وتمبكتو ".ويشرحها في الهامش : " بالد السحرة : هي كانوا 

                                                 
 .120نفسه  ، ص:  - 1
،  1999، الجزائر ،  1إبراهيم صحراوي : تحليل الخطاب الروائي ، دار آفاق ، ط  - 2

 .207ص : 
 .75إبــراهيم الكوني : التبـــــر ، ص:  - 3
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، ويقول عنها الحسن بن  1894وتنبكتو هي مدينة احتلتها فرنسا عام 
محمد الوزان الفاسي في كتاب عنوانه" وصف إفريقيا" : " أنها مدينة بناها ملك 

هـ على بعد نحو اثني عشر ميال من فروع  610يدعى منسا سليمان علي 
 . 1النيجر" 

خرى التي جاءت في تبر وفي الجدول اآلتي نذكر بعض األماكن األ
 وفزاعة الكوني :

 اسم المكان في الرواية التهميش النص الحاضر
"قضى نهارا كامال وهو يعد له ثياب 
الحلبة، السرج صنعه أمهر الحدادة في 
غات، والفرش كليمة مزركشة جاء بها 
التجار من توات، والشكيمة ضفرتها 

في غدامس،  عجائز قبائل ايفوغاس
والجراب طرزته أنامل حسناوات 
تامنغست، أما السوط فهو قطعة نادرة، 
مغطاة بخيوط الجلد التي نقشت عليها 

 تمائم السحرة في كانو"

ليبيا، على مشارف  مدينة تقع في صحراء غات: - .13ص: التبر، رواية
 الجزائرية، وسكانها من الطوارق. الحدود الليبية

ويقصد بها منطقة الجنوب الجزائري  توات: -
 الكبير.

كيلومترا  543مدينة ليبية تبعد  حوالي غدامس :  -
على الحدود جنوب غرب العاصمة طرابلس 

   .التـــــــونسية الجزائرية
 مدينة جزائرية. تامنغست : -
 .نيجيريا في شمال والية كانو تقع كانو: -

اء من آير "، ويقول "جاءت الحسن
 الكوني في الهامش من نفس الصفحة:

"آير: يطلق آير أحيانا على تمبكتو أو 
 أغاديس ، أو كانو"

 تقع في منطقة أغاديس شمال النيجر. آير: 68ص: رواية التبر،

"لقد رآهم في واحة أدرار يجذبون 
 بوحشية "

الغربي  الجنوبحدودية تقع في  هي والية أدرار : .57ص: رواية التبر،
 في تصنيف الواليات (1هي الوالية رقم ) .للجزائر 

حسب التنظيم اإلداري الجزائري. لها حدود مع كل 
وموريتانيا، ويسود في الوالية المناخ  من مالي 
 الصحراوي.

                                                 
محمد حجي و  ف إفريقيا ، ترجمة : محمدينظر : الحسن بن محمد الوزان الفاسي : وص - 1

  2األخضر ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط 
 .166، ص :  1983،     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 وهي إحدى مدن المملكة المغربية ، مراكش : .66ص: رواية التبر، "جاء الشيخ من مراكش "
 . الوسط،وتقع في جنوب 

 وهي موريتانيا حاليا. بالد شنقيط : - .66ص: رواية التبر، "اشترى مهريا من الشنقيطي "

 
 تناص نمو جات األحداث: -ت-

إن األحداث التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية تنتهي بانتهاء وجودها 
بل لها إلى جانب ذلك داللتها الشمولية الباقية ، والقابلة للتجدد على  الواقعي ،

 .1امتداد التاريخ في صيغ وأشكال أخرى
وفي نصي الكوني التبر والفزاعة يمكن التطــــــرق إلى نوعيـــــن من تنــــــاص 

 نموذجات األحداث همـــــــــــا :
 * تناص األحداث الدينية .            
 * تناص األحداث السياسية .            

 * تناص األحداث الدينية :
 

 النص الغائب في الرواية التهميش النص الحاضر
رواية التبر محركها األساسي األبلق ، وهو 
فصيلة من الجمال ، فهذا الجمل أفتتن به أوخيد 

 وأحبـــه، فكان سبب التعب والعقوبة ألوخيد .

متن رواية التبر كلها 
. 

في القــرآن  -عليه السالم–تناص مع قصة سيدنا صالح 
ــث جاء في اآلية الكريمة :"  ــريم ، حيـــ ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة ِفْتَنًة َلُهْم الكـــ

 ( / من سورة القمر ".27َفاْرَتِقْبُهْم َواْصَطِبْر )
"في مدخل الجبلين المتقابلين ، في خالء 

وس في صدر ربوة ال ينتهي ، وقف نصب المج
وحيدة ، في الزمان القديم لم يضنوا أنه صنم كان 
الضريح مزارا للجميع ، حتى الفقهاء وعلماء الدين 
اجمع الجميع أنه ولي شهد بداية الفتوحات، بل 
قالوا انه أحد الصحابة مات عطشا في الصحراء 

." 

 .32رواية التبر،ص:

َوَقاُلوا ات:" يتناص مع القصة التي جاءت بها اآليات الكريم
اَل َتَ ُرنَّ َآِلَهَتُكْم َواَل َتَ ُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًرا 

" حيث أنهم كانوا في البداية أولياء صالحين ( / من سورة نوح .23)
اتخذهم الناس  -لعنة اهلل عليه -لكن مع مر األزمنة ووسوسة إبليس 

 أصناما.

                                                 
ينظر : عشري زايد : استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي المعاصر ، دار  - 1

 .120، ص :  1997الفكر العربي ، القاهرة ، د ط ، 
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مخلوق خارق ... مخلوق صغير ، "اإلنسان 
 عاجز ، تافه ، تقتله بعوضة أحيانا"

 .48ص: رواية التبر،

الذي قتلته بعوضة ، نمرود يتناص مع قصة الملك الظالم 
ملك الدنيا كلها ، ومع ذلك  وهذه القصة هي : "أن ملكا ظالما كان له

كان كافرا باهلل ... يدعى  النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن 
سنه ،  400وقد استمر ملكه  . نو ح عليه السالم ... وكان ملك بابل

بالحديد والنار ، وكان يعبد األصنام ثم جعل نفسه إله،  يحكم شعبه
المنام يوما ، كوكبا ظهر في  رأي في ...وطلب من شعبه بان يعبدوه

السماء ، فغطي ضوء الشمس ، فسأل حكماء قومه ، فأخبروه بان 
ه السنة ويقضي على ملكك... فأمر بقتل جميع ولدا سوف يولد هذ

سيدنا إبراهيم  األوالد الذين يولدون هذه السنة ... وفي تلك السنة ولد
  ظن فخافت عليه أمه فخبأته في سرداب

إبراهيم شابا بدأ بمناقشة  وكان اهلل يرعاه ، ....وعندما أصبح سيدنا
ود ... وفي احد النمر  أهله وقومه يدعوهم لعبادة اهلل ، وترك عباده

سيدنا إبراهيم  األيام وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينه ذهب
وجدوا  ألصنامهم وكسرها كلها إال كبيرهم وعندما رجعوا من حفلتهم

 اصنامهم مهدمة فسألوه فقال لهم انه كبيرهم الذي كسر األصنام
بقدرة  شهفأخذوه للنمرود فبدأ سيدنا إبراهيم يناق األخرى ألنه يغار منهم

اإلثباتات علي ذلك ،   اهلل وقال له ربي الذي يحي ويميت وبين له
في إقناع سيدنا إبراهيم أمر جنوده بعمل برجا  وعندما فشل النمرود

نار كبيرة ، والقي  ليصل إلى رب إبراهيم ليراه ، ثم أمر بعمل عاليا
، فلم  فيها سيدنا إبراهيم ، ولكن اهلل جعلها باردة على سيدنا إبراهيم

باهلل ولكنه  تؤذه ... ثم دعا سيدنا إبراهيم النمرود مرة أخرى ليؤمن
 تكبر وعصى وكفر باهلل ... فأرسل اهلل عليه وعلي جنوده جيشا من

وابقي  على الجنود فمص دمهم وأكل لحمهم وشحمهم البعوض ، هجم
عظامهم فقط...فهلكوا جميعا ، وأرسل اهلل بعوضة فدخلت في انف 

ثم انتقلت لرأسه, فكان يطلب من الناس أن يضربوه بالنعال  النمرود ،
سنه ، مثل عدد  400ليخف ألم رأسه ... وعذبه اهلل  على رأسه

 1سنوات حكمه حتى مات"

"ورد رعاة اإلبل إلى البئر ، وجدوا الجسد النحيل 
 الدامي ، العريان ممددا أسفل الفوهة "

 رواية التبر،
 .55ص:

يوسف عليه السالم لما وجده السيارة يتناص مع قصة سيدنا 
َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة  وأنقذوه من الغرق في البئر ، تقول اآلية الكريمة :"

وُه ِبَضاَعًة  َفَأْرَسُلوا َواِرَدُهْم َفَأْدَلى َدْلَوُه َقاَل َيا ُبْشَرى َهَ ا ُغاَلٌم َوَأَسرُّ
 وسف ".( / من سورة ي19َواللَُّه َعِليٌم ِبَما َيْعَمُلوَن )

"قفز في الليل مذعورا ، رأى العرافة تقف 
 فوق رأسه وتطالبه بأن ينحر األبلق "

 رواية التبر،
 .85ص:

يتناص مع قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم عندما رأى 
في المنام أن اهلل تعالى يأمره أن يذبح ابنه الوحيد إسماعيل الذي 

في الرواية قد أحب األبلق كثيرا بل يرى أنه أغلى  أحبه كثيرا، وأوخيد
َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ  ما يملك ، تقول اآلية الكريمة :"

ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْ َبُحَك َفاْنُظْر َماَ ا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما 
اِبِريَن )ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن شَ  ( / من سورة 102اَء اللَُّه ِمَن الصَّ

 الصافات ".

                                                 
 . www.forum.jsoftj.com: ينظر الموقع  - 1
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" رأى في الحلم جمرات الموقد تسبح فوق 
ماء وفير دون أن تنطفئ ، ثم وجد نفسه يسبح 
بجوار الجمرات المنطفئة ، فاختلط الحلم بالحقيقة 
 لما صحا من نومه "

 .72التبر ، ص

الذي رآه سيدنا يوسف عليه السالم ثم أصبح يتناص مع الحلم 
ِإْ  َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِإنِّي  :" حقيقة جاء في اآلية الكريمة 

( / 4َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رََأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن )
 من سورة يوسف ."

َأَبِت َهَ ا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد  :" َوَقاَل َيا  واآلية  الكريمة
 ( / من سورة يوسف."100َجَعَلَها َربِّي َحقًّا..)

ويتناص أيضا مع الحلم الذي رآه الملك زوج زليخة في قصة 
سيدنا يوسف عليه السالم ، حيث أصبح هذا الحلم حقيقة ، جاء في 

َأَرى َسْبَع َبَقرَاٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ  َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي اآليات قوله تعالى :"
َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأيَُّها اْلَمأَلُ 

ْؤَيا َتْعُبُروَن ) ( / من سورة يوسف 43َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّ
." 

نسيم  الصبا ح هب من الشرق  "اآلن فهم ،
، فلم يكن صعبا على األبلق أن يشم رائحته 
 عندما انطلق هاربا"

 رواية التبر،
 .114ص:

تناص مع قصة سيدنا يعقوب عليه السالم عندما شم رائحة 
َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعيُر ابنه يوسف عليه السالم جاء في اآلية الكريمة :" 

(  / من سورة 94ِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْواَل َأْن ُتَفنُِّدوِن )َقاَل َأُبوُهْم ِإنِّي ألََ 
 يوسف ".

"رفع فوهة البندقية وسددها صوب رفيقه ، 
نهض عن األرض ببطء كأنه ينتزع نفسه وقرب 
الفوهة من رأس األبلق ، تقدم خطوة ، خطوتين 
حتى المست الفوهة جبين األبلق ، وضعها بين 

بكلتا يديه ، في عينيه عينيه ، وتشبث بالسال ح 
يلو ح  التصميم واإلصرار والغموض ، يداه ثابتتان 
، في المواجهة استسلم األبلق أيضا التقت 
عيناهما ، االستسالم في عينيه أيضا ، لم يرى 
فيهما الدهشة ، ... عيناه قالتا له : اضغط على 
الزناد ، تمدد  لقاء العينين  فانكسر اإلسرار 

س الفوهة في الرمل "وارتجفت الكف ، غر   

 رواية التبر،
 .122ص:

يتناص مع قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم لما أراد نحر ابنه 
َفَلمَّا َأْسَلَما سيدنا إسماعيل عليه السالم ، جاء في اآلية الكريمة :" 

( َقْد َصدَّْقَت 104( َوَناَدْيَناُه َأْن َيا إبراهيم )103َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن )
ؤْ  ( ِإنَّ َهَ ا َلُهَو اْلَباَلُء اْلُمِبيُن 105َيا ِإنَّا َكَ ِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )الرُّ

( َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اآْلَِخِريَن 107( َوَفَدْيَناُه ِبِ ْبٍح َعِظيٍم )106)
( / 110( َكَ ِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن )109( َساَلٌم َعَلى إبراهيم )108)

 افات ".من سورة الص

"كاد يغرق ... لوال الحيوان الطاهر ألقتفى 
أثر إبليس ولتخلف عن السفينة ولهلك مع 
 الهالكين "

 رواية التبر،
 .128ص:

يتناص بالنفي مع قصة ابن سيدنا نو ح لما تخلف عن السفينة 
َوِهَي  أثناء الطوفان وهلك مع  الهالكين ، جاء في اآلية الكريمة :"

َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ 
( َقاَل َسَآِوي إلى َجَبٍل َيْعِصُمِني 42اْرَكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِريَن )

الَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَما ِمَن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه إِ 
 ( / من سورة هود ".43اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقيَن )

"ثم أقبلوا عليه فنزعوا قلبه ووضعوا في 
 صدره قلبا آخرا"

 رواية الفزاعة،
 .15ص:

،  -صلى اهلل عليه وسلم -تناص مع قصة سيدنا محمد 
حيث جاءته المالئكة ونزعت والحادثة التي وقعت له وهو صغير ، 

صلى اهلل عليه  -فقد ثبت شق صدر النبي  من قلبه حظ الشيطان  .
لنزع العلقة التي قيل له  حليمة السعدية   في طفولته عند  -وسلم 

أخرجه  ثابت صحيح  عندها هذا حظ الشيطان منك، والحديث في ذلك
 اهلل عنه :مسلم وغيره ولفظ مسلم " َعْن َأَنس  ْبن  َمال ٍك رضي 

ْبر يل  َصلَّى اللَّه   اللَّه   ) َأنَّ َرس وَل اللَّه  َصلَّى َعَلْيه  َوَسلََّم َأتَاه  ج 
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ْلَمان  ، َفَأَخَذه  َفَصَرَعه  ، َفَشقَّ َعنْ  َوه وَ  َعَلْيه  َوَسلَّمَ   َقْلب ه  ، َيْلَعب  َمَع اْلغ 
ْنه   ْنَك  َهَذا َحظ   : َعَلَقة  ، َفَقالَ َفاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب ، َفاْسَتْخَرَج م  الشَّْيَطان  م 

ْن َذَهٍب ب َماء   ث مَّ أَلََمه  ، ث مَّ َأَعاَده  ف ي  َزْمَزَم ، . ث مَّ َغَسَله  ف ي َطْسٍت م 
ْلَمان   ْئَره  َفَقال وا إ نَّ م َحمَّد ا َقْد  َيْسَعْونَ  َمَكان ه  ، َوَجاَء اْلغ  إ َلى أ مِّه  َيْعن ي ظ 

َأَثَر َذل َك  َأْرئ ي َفاْسَتْقَبل وه  َوه َو م ْنَتق ع  اللَّْون  َقاَل َأَنٌس َوَقْد ك ْنت   ق ت لَ 
 المرضعة وهي هنا ". والظئير 1رواه مسلم (  ( اْلم ْخَيط  ف ي َصْدر ه  

  حليمة كما هو معلوم.

"في ذلك اليوم نطق اللسان باإلثم قائال : 
الكائنات " أنا سلطان األرض ، أنا سيد  

 رواية الفزاعة،
 .15ص:

عندما قال أنا  -عليه لعنة اهلل   -يتناص مع قصة فرعون 
( َفَقاَل َأَنا 23َفَحَشَر َفَناَدى )ربكم األعلى ، جاء في اآلية الكريمة :" 

( / من 25( َفَأَخَ ُه اللَُّه َنَكاَل اآْلَِخَرِة َواأْلُوَلى )24َربُُّكُم اأْلَْعَلى )
 ازعات ".سورة الن

"ألنه بوجودها وجد العدوان األول الذي 
 دفع األخ ليرفع يده فيقتل أخاه ليمتلكها "

 رواية الفزاعة،
 .146ص:

يتناص مع قصة هابيل وأخيه قابيل ، جاء في اآلية الكريمة 
( / 30َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن ):" 

 من سورة المائدة ".

تقاطع الكوني في نصيه التبر والفزاعة مع التاريخ اإلسالمي ، باستدعاء 
تلك األحداث والقصص التي ذكرها القرآن الكريم والحديث الشريف ، ونوضح 

 ذلك من خالل األمثلة المدونة في الجدول اآلتي :
 * تناص األحداث السياسية :
في استدعاء تلك األحداث والوقائع التي جرت  ويتمثل هذا النوع من التناص

في الصحراء من حروب وغزوات واحتالل ، محاوال الكاتب إبراهيـــــــم الكــــــــــوني 
 استرجاعها والكشف عنها ، مذكرا بها ومعتبرا منها.
 ونذكر بعضها في الجدول اآلتي بالتوضيح :

 
 النص الحاضر

 التهميش
 في الرواية

 
 النص الغائب

"مطلع قصيدة طويلة لتمجيد الزعيم أمود في 
 حمالته لصد الغزاة الفرنسيين "

 رواية التبر،
 .12ص:

تناص مع مقاومة أبناء المنطقة 
الصحراوية لالحتالل الفرنسي الذي 
اجتاحها في الربع األخير من القرن 

م( ، حيث ظهرت مقاومة الشيخ 19)
، الذي قضى على البعثات  أمود

                                                 
كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول اهلل صلى اهلل  الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، - 1

 .1/82الصلوات عليه وسلم وفرض
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الدينية التبشيرية وحتى العسكرية منها 
التي انطلقت  فلترز، ومن ذلك حملة 

 . 1880من ورقلة عام 
 "جاءت األنباء بانكسار المقاومة في الحمادة
أيضا ... باستشهاد  الوالد ، قيل أنه قاوم 
ببسالة ، بل إن أهل الصحراء نظموا 
القصائد بعدها تمجيدا لبطولته ، ربما ألنهم 
لم يتوقعوا من رجل مزواج متيم بالسبايا 
الزنجيات أن يسيطر المآثر في مقاومة 

 الطليان".

يتناص مع تاريخ المنطقة حيث  .76ص: رواية التبر،
ليان للصحراء ، تناص احتالل الط

تاريخي يكشف أن الصحراء قد احتلها 
الطليان وقد قوبلوا بمقاومة شرسة من 
أبناء الصحراء ، ويذكر التاريخ أن 
ايطاليا احتلت من شمال إفريقيا ليبيا 
حيث  في تشرين األول / أكتوبر 

"في تلك األثناء شهدت الحمادة  غزا األسطول اإليطالي ليبيا. 1911
أحداثا دموية إذ نجح الغزاة في كسر  الحمراء

المقاومة بالساحل وتدفقوا في الدواخل عبر 
 الصحراء الشمالية "

 رواية التبر،
 .75ص:

"اإلنسان قادر أن يحول حتى صحراء 
اهلل الواسعة إلى سجن أبشع من سجن 
القائمقام  التركي الذي رأى أطالله في أدرار 

" 

 رواية التبر،
 .146ص:

يذكر احتالل  تناص تاريخي
األتراك لمنطقة شمال إفريقيا ، حيث 

 م(.1535هـ )942كان ذلك  سنة : 

" ولكن غزواته للنساء األخريات لم تتوقف 
طوال هذه السنوات ... وعندما كانت القبيلة 
تقوم بغزوات داخل القارة ، كان الوالد يتنازل 
 عن نصيبه من كل الغنائم باستثناء النساء "

يتناص مع تلك الغزوات  .70ص: رواية التبر،
والحروب في الصحراء حيث 

 قطاع الطرق .

"ويرى أن الخال لم يكن ينوي أن يورثه 
الزعامة لوال مصرعه المفاجئ على أيدي 

 قطاع طرق في صحاري دنبابة "

 رواية التبر،
 .71ص:

"سنلتقي عندما تمر العجاجة ، ويتوقف 
 المالعين عن محاربتنا ، الحرب لن تستمر

 إلى األبد "

 رواية التبر،
 .93ص:

"فيظن البلهاء أن القبيلة تعرضت 
 لغزوة غادرة من إحدى القبائل المجاورة "

 رواية الفزاعة،
 .59ص:

"لن تكون الغزوات غزوا إذا لم تكن 
 المرأة فيها غنيمة "

 رواية الفزاعة،
 .143ص:
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.. طوال الغارات "يطيب له أن يردد .
التي سنها فرسان القبيلة على القبائل التي 

 تستوطن صحاري الجوار "

 رواية الفزاعة،
 .143ص:

 
بهذا التناص التاريخي استطاع الكوني أن يملك "لغة  وفي األخير نقول

،  ا الــــــــكلمات مقصدها األوليهاءات حيث تتعـــــــدى فيــــتحوي قوة أكبر من اإليح
الجمل ـلة من يخ واإلشارة إليه ... في سلســقادرة على نســـــــخ ونقـــــل التار  لغة

 .1حاضر والماضي ، الدنيوي والديني "يمتـــــــزج فيها الــحلم والــــــحقيقة ، الـ
 مراجع البحث باللغة العربية:المصادر و ال
 .1990، 1لنشـــر، لندن ، طإبــراهيم الكوني : التبـــــر ، رياض الريـــس للكتب وا -1
ـالم ، قافــــــــــة  واإلعــــــإبــراهيم الكوني : الفــزاعة ، منشـورات اللــجنة الشــعبيـــــة الــــعامــــــة للث -2
 . 2007،  2ط
 . 1999، الجزائر ،  1إبراهيم صحراوي : تحليل الخطاب الروائي ، دار آفاق ، ط  -3
الوزان الفاسي : وصف إفريقيا ، ترجمة : محمد حجي  ومحمد الحسن بن محمد  -4

 .1983،   2األخضر ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط 
، دار الجيل، 2الجاحظ : البيان والتبيين ، تحقيق وشر ح : عبد السالم هارون ، ج -5

1990. 
ــاء بن سالمـــــــة ، دار  تزفيطان تودوروف: الشعرية ، ترجمة : شكري المبخوت  و رجــــ -6
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جمال مباركي : التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة إبــــــداع الثقافية  -7
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 .1997هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر، 
 ، المغرب. 28ماهية التناص ، مجلة الفكر والنقد ،  ع عبد الستار جبر األسدي :  - 15
عشري زايد : استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر  -16

 . 1997العربي ، القاهرة ، د ط ، 
 قائمة مصادر ومراجع البحث باللغة األجنبية :

1- Graham Allen ; intertextuality , London and New York ; rout ledge 
, 2000 . 
2-leon s. roudiez :desire in language , A Semiotic approach to 
literature and art , oxford , black well , 1980  
3- Roland barthes : the rustle of language ,translated by Richard 
howard, newyork:hill and wanck,1986 
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 التلقي النقدي العربي للمنجز الشعري الجزائري المعاصر
 قراءة في مسار التحول صوب النص

 لفوسا د. زهيرة بو
 1جامعة قسنطينة 
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شهد الشعر الجزائري مسارا حافال بعديد المنجزات اإلبداعية التي جسدت      
التمايز الكفيل برصد مراحل تطوره ونقالت انفتاحه الخالق على المختلف في 

التراجع، كما يعكس  سيل إبداعي يجنح نحو االستمرارية التي تقاوم االنقطاع أو
م إلى التجديد الخصب؛ خاصة إصرار الذات الشاعرة الجزائرية وتطلعها الدائ

في العشريتين األخيرتين من مسار تطوره ، اللتين تشّكالن أسخى مراحل 
 اإلبداع الشعري الجزائري إنتاجا وأكثرها عطاء  وتنوعا.

تتأكد صحة هذا الطر ح من خالل تتبع الدراسات النقدية التي اشتغلت على      
ذا األخير إلى عدة دراسات المنجز الشعري الجزائري المعاصر؛ حيث خضع ه

من باحثين جزائريين وعرب حاولت متابعة تطوره والوقوف على تحوالته يضيق 
، لذلك سنكفي منها في هذه المداخلة بما يسهل علينا 1المقام عن عرضها جميعا

                                                 
هي في الغالب  -الحقيقة أن أغلب الدراسات والبحوث األكاديمية التي أسقطنا ذكرها   - 1

قد تناسلت عن تلك الطروحات الواردة في متن هذا البحث ، وفي هذا السياق نشير  -األعم 
إلى تحفظنا على بعضها لما لمسناه فيها من تهميش للنص الشعري وعدم استيعاب 

ما ذهب إليه الباحث "محمد الصالح خرفي " في كتابه : " هكذا  لجمالياته، ومن ذلك مثال
تكلم الشعراء " ، وهو عبارة عن حوارات صحفية جمعته ببعض الشعراء الجزائريين  الذين 
قسمهم إلى قسمين : األول منهما اصطلح على تسميته بـ "جيل التجريب" ، ويضم الشعراء : 

ين بن عبيد  فيصل لحمر ، فريد ثابتي ، أما القسم خليفة بوجادي ، وعبد الرحمن بوزربة ياس
الثاني فقد اصطلح عليه بـ" جيل التأسيس " ويشمل الشعراء : محمد بلقاسم خمار  مصطفى 
محمد الغماري محمود بن مريومة ؛ حيث نسجل على الباحث حصره التجريب في جيل 

جريب فعل الزم الممارسة محدد ، وفي أسماء منتقاة بطريقة غير مبررة، ونحن نعلم أن الت
الشعرية العربية المعاصرة ، والجزائرية منها خاصة ، كما أننا نؤمن في بحثنا هذا بأن 
الممارسة الشعرية الجزائرية ال تستجيب إلى هذا التقسيم اآللي الذي يفتقد إلى الوعي بجوهر 

ة في الدراسات النقدية الممارسة اإلبداعية ، والذي ليس إال تنويعا لفظيا لثنائية أضحت مبتذل
الجزائرية المعاصرة ، هي ثنائية )جيل الشباب / جيل الشيوخ . وللتوسع ينظر : محمد 
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تشكيل تصور نقدي عن مسار تحو ل هذا الشعر وعن مسار الدرس النقدي 
 المواكب له أيضا.

، " حسن فتح  1هذا السياق بجهود كل من:"شلتاغ عبود شراد"نشيد في     
، 5و"عبد الملك مرتاض"  4و"عبد القادر فيدو ح" 3و"محمد ناصر" 2الباب "

 . 2، و"يوسف ناوري"1و"أحمد يوسف"

                                                                                                                   

، قسم اللغة واألدب  1حوارات شعرية نقدية ، ج –الصالح خرفي : هكذا تكلم الشعراء 
 م .2004، مارس 1العربي، جامعة  جيجل  ط

المؤسسة الوطنية للكتاب، حر في الجزائر ، شلتاغ عبود شراد : حركة الشعر ال ينظر: - 1
 . 88 -61، ص ص م1،1985الجزائر،ط

شعر الشباب في الجزائر بين الواقع واآلفاق، المؤسسة الوطنية  حسن فتح الباب: - 2
 .1987للكتاب، الجزائر، 

اتجاهاته وخصائصه الفنية  –ينظر : محمد ناصر : الشعر الجزائري الحديث  - 3
م ، ص ص 1985  1دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان، ط م( ،1925-1975)

35- 656 . 
للشعر الجزائري ،  دراسة سيميائية –ينظر : عبد القادر فيدو ح : دالئلية النص األدبي  - 4

م . وينظر له أيضا : الرؤيا و 1993  1ديوان المطبوعات الجامعية ، وهران ، الجزائر ، ط
 م . 1994،  1التأويل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، وهران ، الجزائر ، ط

(، مجلة  1990-1962ينظر: عبد الملك مرتاض : التجربة الحداثية في الجزائر ) - 5
،  5قسنطينة ، ع –اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب واللغات جامعة منتوري  اآلداب ، قسم

. ولإلشارة فإن االناقد قد نشر البحث ذاته في  247-227م ، ص ص 2000-هـ1421
مجلة " كتابات معاصرة" مع تعديل طفيف في العنوان وفي المحتوى أيضا ، وللتوسع ينظر : 

( ،كتابات معاصرة 2000-1962ة الشعرية في الجزائر )عبد الملك مرتاض : تجربة الحداث
م  2005حزيران  -، أيار 14، مج 56العلوم اإلنسانية ، بيروت ، لبنان ، ع مجلة اإلبداع و 

 . 30-25ص ص 
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يمكن للباحث المتأمل في مجمل هذه الدراسات أن يقسمها إلى قسمين؛     
مني التعاقبي الذي يستند إلى العامل األول منهما يحتكم إلى منطق التحقيب الز 

السياسي والتاريخي على غرار ما درج عليه مؤرخو اآلداب  ورسخه بعض 
المستشرقين؛ أما اآلخر فيتبع أسلوبا مغايرا يستند إلى العامل الفني المرتبط 
باإلبداالت الحاصلة في أشكال التعبير الشعري والتحوالت العميقة في أساليبه، 

هو خضوع هؤالء النقاد إلى القراءة التاريخية التي تسلط الضوء ولكن الغالب 
 على عتبات االنتقال والتحو ل من مرحلة شعرية إلى أخرى .

"أحمد يوسف " وأكده في دراسته للنص  -أيضا –ولعل هذا ما ذهب إليه      
الشعري المختلف في الجزائر؛ فقد أقرَّ بخضوع أغلب الدراسات التي تعاملت 

شعر الجزائري إلى عامل التحقيب التاريخي الذي أضحى ظاهرة مالزمة مع ال
يجد الدارس للشعر الحديث في الجزائر نفسه » لتلك البحوث والدراسات؛ حيث 

أمام محور الثورة، فهناك شعر ما قبل الثورة، وشعر زامن الثورة وشعر ما بعد 
البا ما تفتقد إلى الثورة الذي يصنف بدوره بحسب التجارب إلى أجيال شعرية غ

مبررات فنية ونقدية متينة؛ حيث تعترض دراسته قضايا سياسية واجتماعية لها 
 . 3«صالت مباشرة بالحركة الشعرية

االهتمام بمحتويات »إضافة إلى ذلك فقد انصرفت أغلب تلك البحوث إلى     
لتي هذا الشعر، وقليٍل من جوانبه الفنية، ال تتجاوز بعض األطروحات العامة ا

                                                                                                                   
تأمالت في الشعر الجزائري  -والجينالوجية الضائعة ينظر: أحمد يوسف : يتم النص - 1

 . 158 -23ص ص  ، م 2002، 1، طالمختلف، منشورات  االختالف، الجزائر
، دار توبقال للنشر، الدار  2،ج1كتابه "الشعر الحديث في المغرب" ، ج ينظر: - 2

 م.2006،  1البيضاء، المغرب ، ط
  . 15أحمد يوسف : المصدر السابق، ص  - 3
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 -التقليدية، ب -تتصدر تاريخ الشعر العربي الحديث مثل التصنيف التالي: أ
 . 1«قصيدة النثر -الشعر الحر أو شعر التفعيلة، د -الرومانسية، ج

يواصل الباحث سرد موقفه من مجمل تلك الدراسات والبحوث في قوله:     
لتي تجعل عن المسوغات الموضوعية والفنية ا -أيضا-هذا إذا لم نتساءل»

الدارس يتخذ من الثورة محورا للتحقيب الشعري؟، هل الثورة استطاعت أن 
تخلخل البنى الثقافية والفكرية حتى تنبثق منها أشكال تعبيرية وأجناس أدبية؟، 
هل الثورة جسدت بعضا من هذه اإلبداالت الفنية في بنية الخطاب الشعري ؟ 

إلى مجرد سرد لموضوعاته  أال يخشى الدارسون أن تتحول بعض الدراسات
والوقوف على مضامينه حيث ال ترقى إلى أن تكون تيمات تستلزم اختيارات 

 . 2«منهجية حداثية؟
من  -أيضا -وفي هذا المقام فإننا ال نكتفي بتأييد هذا الطر ح؛ بل ندعمه    

خالل تقديم نماذج من تلك الدراسات التي قمنا بهيكلتها ضمن الصنف األول 
كر؛ وهي : دراسة كل من  "شلتاغ عبود شراد " لحركة الشعر الحر سالف الذ

في الجزائر، و"حسن فتح الباب" في كتابه " شعر الشباب في الجزائر بين الواقع 
واآلفاق "  ودراسة " عبد الملك مرتاض " للتجربة الحداثية في الشعر الجزائري، 

ئري منه تحديدا، مع ودراسة "يوسف ناوري " للشعر المغاربي الحديث، والجزا
إقرار مسبق بنزوع أصحابها نحو مالمسة بعض التغيرات الفنية التي جسدت 
بداالته الشكلية والمضمونية، إالَّ أنَّ  تحوالت الخطاب الشعري الجزائري وا 

لم تتعد القراءة التي جادت بها آليات المنهج الفني في  -في الغالب  –جهودهم 
 أحسن األحوال .

                                                 
 . 265المصدر نفسه ، ص  - 1
 .  15المصدر نفسه ، ص  - 2
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ر الباحث "شلتاغ عبود شراد " عن منهجه في مقاربة الشعر الحر فقد عبَّ       
في الجزائر، الذي اصطلح على تسميته بـ : "الحركة الشعرية الجديدة "، في 

لكي تتضح أمامنا مسيرة الحركة الشعرية الجديدة، فقد تحدثنا عن »قوله : 
رصدنا تطورها  بدايات هذه الحركة، وروادها، وظروفها العامة التي نمت فيها ثم

بعد ذلك، حتى نكون على بينة من األمر، ونحن ندرس التجربة ذاتها في 
أيضا في  ، وهو المنهج التاريخي الذي احتكم إليه1«الشعر الجزائري المعاصر 
 1954التحريرية الكبرى)نوفمبر حيث اتخذ من الثورة دراسة تحوالت هذا الشعر

مرحلة ما قبل الثورة، ثم مرحلة الثورة ( محورا لتقسميه الذي شمل الحديث عن م
، هذه األخيرة التي قسمها أيضا إلى مرحلين؛ تمتد األولى 2ومرحلة االستقالل

فترة صمت وخمول بالنسبة إلى »م، وقد كانت 1968م إلى 1962زمنيا من 
م 1968، في حين تمتد الثانية من 3«الشعر الحر، بل والحركة األدبية عامة

تطورا ملموسا من حيث »دت الحركة الشعرية خاللها م؛ وقد شه1974حتى 
المستوى الفني لنماذجها، فاحتلت النماذج الجديدة محل  كثرة ممثليها، أو

الصدارة في الصحف والمجالت، منافسة بذلك نماذج الشعر العمودي  فضال 
عن كثرة األمسيات األدبية التي يلقي فيها أصحاب الشعر الحر نتاجاتهم، مما 

؛ وهي المرحلة التي شهدت 4«على تنامي جمهور هذا الشعر –نوعا ما –ساعد
 . 5«بعض الشعراء من جيل الثورة إلى الشعر وتطور بعضهم اآلخر»عودة 
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صدار       وبعدها اكتفى الباحث بالتمثيل من خالل عرض أسماء شعراء وا 
أحكام عن تجاربهم بعيدا عن استحضار النصوص الشعرية التي تدعم طرحه 

فقد عاد محمد الصالح باوية بعد صمت دام عشر » ويه؛ حيث يقول: وتق
(، وكتب قصائده الثالث المنشورة في ديوان "أغنيات نضالية " 69-59سنوات )

في الموت، باإلضافة إلى مثل : في الواحة شيء، ورحلة المحراث، والرحلة 
ن كان شاعر  و)أصوات من الداخل(. يار الجار ح(االختقصيدتي ) ا مقال، وهو وا 

إال أن تجربته كانت تتطور باستمرار واتخذت طابعا متفردا ال يشبه تجارب 
جيل االستقالل، كما استطاع أبو القاسم خمار أن  اآلخرين من جيل الثورة أو

 . 1«بداية االستقالل  يطور تجربته بالقياس إلى ما كتبه في مرحلة الثورة أو
لقاء فالباحث / القارئ لهذه الدراسة ال ي     تردد في رصد وقوعها في التعميم وا 

األحكام التي تفتقد إلى التعليل بدراسة تطبيقية للنصوص الشعرية، ومن ذلك 
مثال حكمه على تأثر جيل الشعراء الشباب في الجزائر بالحركة األدبية العربية 

، وهو حكم على غاية في  2أكثر من تأثره بالشعراء الجزائريين من جيل الثورة
ية يحتاج منه إلى التوضيح والتبرير، على الرغم من تحفظنا على األهم

مصطلح "جيل" الموظف من قبل الباحث، وغيره من الباحثين في الشعر 
 الجزائري. 

وفي السياق نفسه يمكن أن نهيكل الدراسة الرائدة التي قدمها الباحث "حسن     
اقع واآلفاق "، والتي فتح الباب " في كتابه " شعر الشباب في الجزائر بين الو 

جّسدت فعل التلّقي المشرقي اإليجابي لإلبداع الشعري الجزائري.  تشّكل الكتاب 
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بالّصحف والمجالت الوطنية  1من فصوٍل سبق نشرها في صورة مقاالت
يدا  » ّم شملها وجمع شتاتها في هذا الكتاب الذي أراده لوالعربية، ثّم أقدم على 
تواصل بين جناحي األّمة العربية  وي عيد التوازن بينهما لتوثيق التالحم وجسرا  لل

في الميدان األدبي بعد أن اختّل زمنا  طويال  بتأثير القهر االستعماري وعوامل 
التجزئة  حتى غدت األكثرية من المثقفين عاّمة والباحثين واألدباء خاّصة ال 

يل وثريٌّ من تعلم في مواقعها بالمشرق ما يجري في المغرب،  وهو جزٌء أص
العالم العربي أسهم في تطوير حضارته قبل عصر ابن زيدون وابن رشد وابن 
خلدون وبعده  وكان ي شّكل مع األندلس العربية واجهة مضيئة للتقّدم اإلنساني، 
وقد بدأ منذ االستقالل يستعيد شخصيته على يد طالئعه الواعية المناضلة 

كثير مّما فاته عبر لتدارك -الرواسبرغم المعّوقات و -وأدركته صحوة مبّشرة
وتعويض ما فقده، أو اغتصب منه تحت سنابك الغزاة  عصور الظلمات

 .2«وسيطرة الحّكام األجانب المستبّدين
" من خالل هذا االعتراف تجاوز الطروحات النقدية حاول "فتح الباب     

المغاربي عامة  القائلة بهيمنة المركزية المشرقية على الشعر الجزائري ، والشعر
، مبرزا أهمية هذه الرقعة من الوطن العربي وفاعليتها في تطوير حضارته على 

 مستويات متعددة.
انطلق الناقد في تلقيه للشعر الجزائري من حماس مشحوٌن بعاطفة إكبار    

جالل لحدث  الثورة التحريرية الجزائرية األسطورة التي قّدمت للعالم مثاال  فريدا   وا 
كّرر عن التحّدي،  وال ريب أّن هذه الثورة/األسطورة قد تركت بصماتها ال يت

                                                 
مجّلة "اآلداب" البيروتية، الملحق األدبي  من هذه الّصحف والمجالت الوطنية والعربية: -1

لجريدة "الجمهورية")الجزائر(، مجلة "الثقافة والثورة")الجزائر(، مجّلة "آمال")الجزائر(، مجّلة 
 "الرأي العام")الكويت(، مجّلة "المنتدى" )دبي(، مجّلة "الطليعة")باريس(.

 .15حسن فتح الباب: المصدر السابق ، ص - 2
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على اإلنتاج الشعري لشعرائها، فكان إنتاجا  مشحونا بحمولة تاريخية وحضارية، 
ّكل إبداعهم الشعري وهو ما عّبر عنه بقوله عن الشعراء الجزائريين الذين ش

. هؤالء 1«تسكنني حتى النخاعإّنهم أبناء ثورٍة مجيدٍة م له مة » ماّدة كتابه:
الشعراء اختارهم الناقد من جيل الشباب الذي انكّب على كتابة القصيدة 
الحديثة، ألنهم كما يقول كانوا يواجهون معارضة  مّمن يتمّسكون بالعمود 
الشعري التقليدي، ومن هؤالء الذين يجحدون وجود شعٍر عربي بالجزائر  

فحّمل نفسه  الب بالّلغة الفرنسية وآدابها.انسياقا  مع االنبهار حتى االست
وعن حّقهم في التعبير عن رؤاهم بالشكل  منهممسؤولية الدفاع عن "الموهوبين" 

 . 2الذي يختارونه
ويّتضح لنا من هذا التسويغ ألسباب ودوافع انتقاء عّينة الدراسة من وسط      

ية الصراع بين فئة الشباب الذين غامروا صوب الشعر الجديد، موقفه من قض
القديم والجديد، وهو كما يبدو موقٌف غير منحاٍز وال متطّرف، ال لقديٍم وال 

 لحديث، مؤمٌن بمبدأ حرية التعبير بغّض النظر عن الشكل الشعري.
ميَّز "فتح الباب" بين الشعراء الشباب، ولم يعتبر حّقهم في حرية التعبير      

على مصراعيه لغير الموهوبين والمهّرجين عن أفكارهم ورؤاهم سببا  لفتح الباب 
النضج »الذين ال يملكون رؤى إبداعية منهم، بل كان مقياسه في انتقائهم هو 

وقد تعّززت قناعة هذا الناقد بالموهبة  . 3«الفّني المبّشر بالمزيد  ثراء  وعمقا  
من والنضج الفّني الذي كان يتمّتع به هؤالء الشعراء الشباب بسابق  تزكيتهم 

طرف نّقاد بارزين في المشرق العربي، من أمثال الدكتور)جابر عصفور( الذي  
استرعت انتباهه أشعار ثّلة منهم في األمسيات التي نظمت في إطار مهرجان 
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بعاصمة الشعر العربي التراثي  1984شعري حافل خالل شهر أفريل من سنة 
نطالقا  من هذه التجارب وتلك ببغداد، فكتب متنبأ  بانبعاث حركٍة شعريٍة واعدٍة، ا

األصوات، متّفقا  في ذلك مع نبوءة الكاتب المصري الكبير )يحي حّقي( فيما 
 . 1يتعّلق بمستقبل األدب في المغرب العربي

أولى الناقد السياق االجتماعي الذي ساهم في إفراز النّص الشعري األهمية      
القصوى، من خالل تركيزه على قراءة مضمون النص ومدى التزامه بقضايا 
المجتمع الذي ينتمي إليه الشاعر؛ فمبدأ "االلتزام" الذي ي عتبر من أبرز مقوالت 

إّن الفّنان » قّدمة، كما في قوله: هذا المنهج، ظاهٌر في تصريحات الناقد في الم
الذي يتخّلى عن قضايا الحياة واإلنسان والمقاومة محكوٌم عليه بالموت أدبيا  

. ويضيف متحّدثا  عن 2«مهما غزر إنتاجه وصّيرته  أبواق الدعاية نجما  مرموقا  
إّنهم المعّبرون عن إيقاع شعبهم وصوت مجتمعهم في عذاباته » :هؤالء الشعراء

 -وفقا  لما جاء في الكتاب من رصٍد وتحليل -طموحاته معا ، وأّن شعرهم وفي 
ليكشف جّيد ه عن حقائق األوضاع التاريخية والتغيرات االجتماعية في هذا 

وهم الذين  المجتمع وفي العالم المحيط به والمتغلغل فيه، وعن آفاق مستقبـله.
 . 3«يفين يخوضـون معركة األصالة والمعاصـرة بعمٍق وصـدٍق شف

ذا تجاوزنا المقّدمة نحو فصوٍل أخرى من الدراسة عثرنا على إشاراٍت       وا 
صريحٍة للمنهج االجتماعي الذي اقترن بالرؤية اإليديولوجية االشتراكية للناقد، 
كما جاء في هذا القول الذي سنكون حرصين على إثباته كامال  لتتضح الرؤية 

الشعرية المضيئة في الجزائر لن يقّدر لها أن وأحسب أّن هذه الظاهرة » للقارئ:
وغزارة، وذلك  بإتقانتتجّذر ما لم يرفدها ينبوع الواقعية االشتراكية المتطّورة 
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رهيٌن بشيوع المناخ الثقافي الثوري القائم على الموقف الوطني والرؤية التقدمية 
أيضا  عن التي تسمح باستشفاف النزعة قبل أن تتحّول إلى ظاهرة، وبالتعبير 

العالقة الجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية، فهذا هو السبيل الوحيد لصهر 
المعطيات اإليجابية في بوتقٍة واحدٍة و عزل السلبيات  ومن طريق هذه العملية 
يتّم التوحيد بين المستويين الوطني واإلنساني بصورٍة متكاملٍة تهب الكمال 

 .1« لإلنسان وتعينه في مسيرته
إّن هذه المصطلحات الصريحة)المناخ الثوري، الرؤية التقدمية، العالقة      

الجدلية، البنية التحتية، البنية الفوقية،...وغيرها(، ت عّبر بصورٍة جلّية عن مفاهيم 
 مستقّلة نادى بها المنهج االجتماعي.

بتسعة  فعلى هدي هذا المنهج عّرف الناقد المتلّقي العربي في المشرق      
شعراء من جيل الشباب، وهم على التوالي حسب ترتيبهم في الكتاب:)أحمد 
حمدي، عبد العالي رّزاقي، أزراج عمر، سليمان جوادي، حمري بحري، محّمد 

قد بّرر الناقد عياش يحياوي، مصطفى الغماري(. و  زتيلي، عمار بن زايد،
اغوا تجاربهم بلغة اقتصار دراسته على هؤالء دون غيرهم من الشباب بأنهم ص

)شعر التفعيلة( الذي طل ح على تسميته بالشعر الحّر أوالشعر الحديث الذي اص
)محّمد عبد القادر والمستقبل"، وقام بإقصاء الشاعر وَصفه ب"شعر الحاضر

األخضر السائحي( الملّقب بـ"السائحي الصغير"، ألنه من المخضرمين على حّد 
 الكبير( و)بلقاسم خّمار(، و)صالح خرفي( وأقرانهم. تعبيره مثله مثل )السائحي

 .2وعليه فإّن دراسته لم تتجاوز جيل مرحلة ما بعد االستقالل
وضمن الصنف األول من تقسيمنا السابق ندرج أيضا الدراسة العجلى؛      

"؛ الموسومة "التجربة الشعرية الحداثية لملك مرتاضكما وصفها صاحبها "عبد ا
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("، وهي محاولة لدراسة المتن الشعري الجزائري بعد 1990-1962في الجزائر)
االستقالل، ورصد تحوالته على مستوى المضامين، وعلى مستوى القضايا 

 الفنية.
 -احتكم الناقد إلى عامل التحقيب الزمني في رصده للمدونة الشعرية     

لسنوات ثالث فترات: الثماني ا» موضوع الدراسة؛ حيث قسَّمها بناء عليه إلى
عوام الثمانين من القرن األولى من عهد االستقالل، ثم األعوام السبعين ثم األ

. ذلك بأنَّ كل فترة من هذه الفترات الثالث تتميز بخصائص ال توجد العشرين
في صنوتها، حيث تعرف األولى بالضحالة اإلبداعية والرداءة الفنية؛ من حيث 

وبالرغبة الجامحة  اإلصرار على العطاء التجديد، وب تعرف الثانية بالتطلع إلى
ن ظل ذلك محدودا،  في التجويد، وبالتعلق بتنويع الكتابة الشعرية وأنسنتها؛ وا 
بينما تتميز المرحلة األخيرة بغزارة أكثر في الكتابة وجودة فنية أرقى وتعددية 

. 1«أشمل في الرؤية والتجريب وذلك على المستويين العمودي والحر جميعا
 -وحدها –المرحلة هي الوحيدة التي تستجيب لعنوان دراسته ألنها وهذه 

المجسدة لما اصطلح على تسميته بـ : "التجربة الشعرية الحداثية في الجزائر " 
 . 2من حيث غنى أشكالها ومضامينها

وقد تقاطع في حديثه عن مسار تطور الشعر الجزائري مع كثير مما جاء      
راد"،سالفة الذكر، كما تميز عنها بتتبعه للمضامين في دراسة " شلتاغ عبود ش

-1962التي سادت هذا الشعر عبر االمتداد الزمني الذي يرسم إطار دراسته )
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م(، وكذا القضايا الفنية التي قسَّمه في ضوئها إلى أربعة أقسام؛ هي: 1990
 .1بين، قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر –القصيدة العمودية  القصيدة البين 

والمالحظ أن الناقد قد وظَّف في دراسته جملة من المصطلحات الضبابية      
 :وضيح من الوجهة النقدية، من قبيلالعامة التي تطالب بحقها في التدقيق والت

بين"، إضافة إلى ذلك  -"جيل"، " السبعينيات والثمانينيات" وقصيدة "البين 
ياقات تتناقض مع داللته استخدامه لمصطلح "الحداثة" وتوظيفه إيَّاه في س

 المرتبطة بالخلق والتجاوز، األمر الذي أوقعه في تناقض كبير.
وضمن الصنف نفسه نهيكل الدراسة التي قدمها "يوسف ناوري"، والتي تابع     

فيها تطور الشعر الجزائري في سياق دراسته لشعر المغرب العربي؛ حيث التزم 
لتأريخ لألدب العربي الحديث؛ فوقف عند فيها التقسيم الذي يحتكم إليه منطق ا

الممارسات التقليدية ثم الرومانسية فتجربة الشعر المعاصر في شعر كل من 
 المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والجزائر . 

هذه الدراسة على تمي زها في الجنو ح نحو اإللمام بالتجارب الشعرية      
، 2نب النظري على الجانب التطبيقيالمغاربية الحديثة، إال أنها غلَّبت الجا

أن تستجيب  -كما يقول أحمد يوسف –إضافة إلى ذلك فإنَّه من الصعب
خريطة المشهد الشعري في الجزائر لمثل هذا التحقيب الزمني والفني الذي 
يصطنعه مؤرخو الشعر العربي الحديث لكون أن الحركة الرومانسية فاترة في 

واء كان ذلك من المنظور الفكري والنظري أم من س»التجربة الشعرية الجزائرية 
ن كانت التجربة الشعرية األولى في الجزائر التي  المنظور الفني، حتى وا 
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أحدثت تحوال إيقاعيا في البناء الشكلي، ونعني هنا قصيدة "طريقي "ألبي القاسم 
كتبت في سياق الهجر واليأس وعلى إثر صدمة  –سعد اهلل أو تجارب أخرى 

. فالموضوعات التي ال تسندها رؤيا فلسفية عميقة ال تشفع لها في قلبية 
 .1«ذاك  االنتماء لهذا التيار األدبي أو

أما ضمن الصنف الثاني فندرج الدراسة الرائدة التي قدمها " محمد ناصر "      
اتجاهاته وخصائصه الفنية  –والموسومة بـ : "الشعر الجزائري الحديث 

 ح" : " دالئلية النص األدبي " ستي " عبد القادر فيدو م("، ودرا1925-1975)
أحمد يوسف" للنص الشعري الجزائري  "و"الرؤيا والتأويل "، إضافة إلى دراسة

 المختلف، الموسومة  "يتم النص والجينالوجية الضائعة" .
وقف " محمد ناصر " على أهم االتجاهات التي رسمت مالمح الممارسة     

الشعرية الجزائرية في العصر الحديث في رصد زاوج بين التتبع التاريخي 
والدراسة الجمالية؛ حيث استطاع اإللمام بمختلف التجارب التي لونت المشهد 

"حمود  الرواد الشعري الجزائري ورصد تحوالتها، وخاصة منها تجارب الشعراء
-1902م(، " محمد الهادي السنوسى الزاهري")1929-1906رمضان ")

م(، "مفدي زكرياء"،"محمد 1979-1904م(، "محمد العيد آل خليفة ")1974
(، ....-م1930القاسم سعد اهلل") م(، "أبو2005-1918األخضر السائحي" )
.وغيرهم م(..1996-1920("أحمد الغوالمي")  -م1931"أبو القاسم خمار")

كثير؛ ولعل هذا ما جعل الدراسة مصدرا ال غنى عنه بالنسبة ألي باحث في 
 الشعر الجزائري.
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يهمنا في هذا البحث دراسته لالتجاه الجديد في الشعر الجزائري، الذي      
حسب االمتداد  –اصطلح على تسميته بـ: "الشعر الحر" حيث قسم مراحله 

 :  1راحلإلى ثالث م –الزمني لعمر دراسته 
م؛ وهي المرحلة 1962م إلى سنة 1955امتدت المرحلة األولى من سنة      

التي شهدت ميالد حركة الشعر الحر في الجزائر، وقد أثار الباحث مسألة 
ن كان قد  "الريادة" في كتابة هذا الشكل التجريبي الجديد في الشعر الجزائري، وا 

ي هذه المسألة لصالح الشاعر تحفظ على استخدام المصطلح فقد فصل القول ف
"أبي القاسم سعد اهلل" في قصيدته " طريقي " التي نشرت في جريدة البصائر 

، كما خصص جانبا مهما لرصد أهم 2م 1955مارس من سنة  23بتاريخ 
العوامل التي ساهمت في ظهور هذا االتجاه حيث قسمها إلى عوامل موضوعية 

جزائري في تلك المرحلة في التحرر من كل وأخرى ذاتية تتقدمها رغبة الشاعر ال
القيود الشكلية التي تكبله، تماشيا مع اندالع الثورة التحريرية الكبرى المناهضة 
لالستعمار والرامية إلى كسر قيوده وفض هيمنته  إضافة إلى تفاعل بعض 
شعرائنا الرواد ثقافيا مع جديد الممارسة الشعرية في المشرق، ويبقى العامل 

دفعت الشعراء » هو الحاجات النفسية الذاتية التي -في نظر الباحث -ى األقو 
ه داخل أعماقهم الشباب إلى البحث عن قالب جديد يتماشى مع ما يحسون ب

والتغيير، وقد ارتبط كل ذلك بطبيعة الحال بالحياة الجزائرية  من إرادة التطوير
لحرب العالمية الثانية العامة التي أخذت تشهد تحوال هاما وجذريا بعد أحداث ا

 .  3«وكانت الثورة التحريرية النتيجة الحتمية لها 
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م؛ وهي 1968م حتى سنة 1962أما المرحلة الثانية فقد شملت سنوات      
مرحلة أجمع الدرس النقدي الجزائري على اعتبارها مرحلة الس كات أو الركود 

رَّ به قبله "شلتاغ عبود الثقافي العام والشعري منه تحديدا وهو الطر ح الذي أق
شراد" في دراسته سابقة الذكر، وثمنته عديد الدراسات النقدية التي جاءت 

 بعدهما، ومنها مثال ما قدمه "عبد المالك مرتاض" في طرحه السابق . 
عبر  –من تقسيم "محمد ناصر "  -في حين امتدت المرحلة الثالثة     

م؛ حيث شهدت هذه 1975 -م 1968التعاقب الزمني الذي توزع عبر سنوات 
المرحلة تحوالت عميقة أفرزت نهضة علمية وثقافية شاملة كان لها أثرها الكبير 

ظهرت أسماء جديدة لم تكن معروفة » على الحركة الشعرية في الجزائر، حيث 
تحاه يكتب الشعر العمودي ويحاول امن قبل، برز من بينها اتجاهان اثنان، 

مصطفى الغماري، ومحمد بن رقطان وجمال الطاهري،  التجديد في إطاره  مثل
وعمر بوالدهان، ومحمد ناصر، ومبروكة بوساحة، وعبد اهلل حمادي، ورشيد 
أوزاني، وجميلة زنير  وغيرهم، واتجاه انصرف إلى الشعر الحر، وأعلن القطيعة 
بينه وبين الشعر العمودي، مثل أحمد حمدي، عبد العالي رزاقي، أزراج عمر 

، ، وجروة عالوة وهبي، ومحمد زتيليبحري، وأحالم مستغانمي حمري
 . 1«وغيرهم
وفي رصده لمميزات هذه المرحلة عرض الباحث جملة من القضايا التي      

أثرت سلبا على وتيرة تطور الشعر الحر في الجزائر، وفي مقدمتها هيمنة 
مع هذا الشكل  االتجاه التقليدي على الذائقة الشعرية التي لم تستطع التجاوب

غياب الحركة النقدية البناءة، وانعدام الناقد »الجديد، إضافة إلى 
 . 2«المتخصص
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وهي واحدة من أبرز اإلشكاالت التي الزمت مسار تطور الشعر في     
، إضافة إلى غياب خطاب تنظيري مواكب لتحوالت هذا الشعر 1الجزائر

الجزائري ومرجعيته الفكرية  ومجسد للرؤيا الشعرية التي يحتكم إليها الشاعر
والفلسفية ؛ وهذه إشكالية أخرى ستعرف طريقها إلى الشر ح والتوضيح في سياق 

 الحق من دراستنا هذه .
وقد خلص الباحث بعدها إلى تقديم أبرز األشكال الشعرية التي وجدت في      

الشعر الجزائري في عهد االستقالل، والمتمثلة في: الشعر العمودي والحر 
، وهي األشكال التي أكدتها أيضا دراسة "عبد الملك مرتاض" المذكورة 2والمنثور
 سابقا .
،حقا، هو إلمامها بأغلب االتجاهات التي شكَّلت  إن ما يحسب لهذه الدراسة    

المشهد الشعري الجزائري في العصر الحديث، ومحاولتها رصد تحوالته من 
خالل المقاربة الفنية للنصوص الشعرية خاصة إذا أخدنا بعين االعتبار األطر 
التاريخية التي تم فيها إنجاز هذا البحث؛ إال أن الباحث/القارئ المتتبع لهذا 

لعمل ال يتردد في تسجيل عدم تركيز صاحبه على إبراز الفروق الفنية بين ا
التجارب الشعرية المشكلة لهذه االتجاهات؛ حيث جمع نصوصا متفاوتة 
الشعرية ضمن اتجاه واحد ومرحلة شعرية بعينها مما يصعب مالمسة معالم 

ل التي تبرز خضوع هذا الخطاب لهاجس التجريب المستمر، ماعد ا بعض التحو 

                                                 
، 1منشورات االختالف، الجزائر، ط للتوسع ينظر: مشري بن خليفة : سلطة النص، - 1

بولفوس : النص الشعري الحداثي في مرآة   ، وينظر أيضا: زهيرة 20ص م، 2000جويلية 
النقد الجزائري المعاصر أعمال ملتقى الجهود النقدية العربية المعاصرة ، قسم اللغة العربية 

جانفي 12و11جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  قسنطينة   والدراسات القرآنية
 م . 2008

 .  184ينظر : محمد ناصر : مصدر سابق ، ص  - 2
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إن الشعر » اإلشارات الطفيفة التي تضمنتها خاتمة بحثه، من مثل قوله:
الجزائري الحديث شهد تطورا ملموسا في جانبيه الفكري والفني، وحاول عبر 
اتجاهاته الثالثة أن يحسن من جانبه الفني، فعرفت القصيدة تطورا ملحوظا في 

يدة العمودية المبنية على جانبها الموسيقي واإليقاعي، فتحولت من نظام القص
وحدة البيت والقافية المطردة، إلى القصيدة المبنية على المقطوعات والثنائيات 
والرباعيات والقوافي المتراوحة إلى القصيدة الحرة ذات القوافي المرسلة المبنية 
على التفعيلة والجملة الشعرية، إلى القصيدة المدورة. والتوقيعات، وانتهت إلى 

، وفي هذه النقالت تأكيد على خضوع هذا الشعر لهاجس 1«لنثر قصيدة ا
 التجريب وانفتاحه المستمر على الجديد المختلف .  

كما أنَّه اكتفى بعرض التجارب الشعرية وهيكلتها ضمن االتجاهات الشعرية     
 أو المس فيه إشارة إلى نقاط التواشجالتي تنتمي إليها بشكل منفصل ال ن

ضافة التي نكتشف من خاللها اختالف نصوص اتجاه شعري عن اإل التمايز أو
نصوص شاعر بعينه من مرحلة إلى أخرى مع احتكامه الواضح إلى  آخر، أو

 منطق األسماء الشعرية على حساب النصوص الشعرية وخصوصيتها الفنية.
تتعمق هذه المالحظات أكثر في ذهن الباحث/القارئ وهو يتابع جهود       

د القادر فيد ح" و"أحمد يوسف"؛ فقد خص األول النص الشعري كل من "عب
دراسة سيميائية للشعر  –الحداثي بدراستين نقديتين هما: " دالئلية النص األدبي 

 الجزائري" و"الرؤيا والتأويل".
، 2يهمنا في دراسته األولى المبحث الذي أفرده لشعرية األقالم الغضة     

جديدة  حيث تناول بالدرس النقدي قصائد شعراء ويقصد بها التجارب الشعرية ال
هم : " سعيد هادف" "أحمد دلباني"، "عاشور فني"، "خيرة حمر العين"  -شباب 

                                                 
 .  658 -657المصدر السابق ، ص ص  - 1
 . 120-60ينظر : عبد القادر فيدو ح : دالئلية النص األدبي ، ص ص  - 2
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فكانت العملية النقدية مواكبة لراهن الممارسة الشعرية، وهي سابقة تحسب  –
للناقد بغض النظر عن كم المزالق المنهجية والعلمية التي سجلت على 

التي من أهمها األحكام االنطباعية التي تتنافى وطبيعة المنهج ؛ و 1دراسته
تم اختيار هذه القصائد » المعتمد في الدراسة، من ذلك مثال قوله في مستهلها:

على اعتبار أنها أجود ما قيل في تجمع شعراء الجزائر المعاصرة الذي انعقد 
ار نحو تحت شع 1993يناير  24/25/26بوهران على مدار ثالثة أيام : 

من هنا كان لزاما » ، لكنه ناقض نفسه بعدها بقوله:2«شعرية مفتوحة ومتعددة
 . 3«اتخاذ الحيطة والحذر في إطالق األحكام التي تكاد تنعدم في هذه الدراسة 

إضافة إلى لغته التي تفيض شاعرية كادت أن تنزا ح بدراسته عن النقد إلى     
لقد » ربة الشاعر" عاشور فني " بقوله:اإلبداع، ومن ذلك مثال تعليقه على تج

أدمنت الذات الحزن حتى أثقلها فانكسرت نفسيا على أشالء الوطن  هذا العالم 
السحري الذي يسكننا بشجونه ونعانقه بحرارة أنفاسنا وجراحنا الثكلى حتى 
يصيرنا الزمن أشباحا زاحفة عبر مدائن الكون ، هائمة أرواحنا  نبحث عن 

نرجو سالما   يتيه فيه صبح، وال تأفل فيه شمس يه ليل، الوطن ال يتنهد ف
ونتمنى حبورا، وهو ما حاول الشاعر عاشور فني تجسيده بغية تحقيق مصير 
الوجود المنشود في شخص البطل "رجل من غبار" الذي كان يشده الحنين إلى 
ان الوطنية، فيسقط هذا الحلم حين يستطلع البطل غيمة أفكاره ويدوِّر كأسه: ك

                                                 
/الناقد "يوسف وغليسي" الكثيرة التي سجلها الباحثقادات نشير  في هذا السياق إلى االنت - 1

على هذه الدراسة في كتابه : النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ، 
 .    136  -134م ، ص ص 2002،  1إصدارات رابطة إبداع الثقافية ، الجزائر ، ط

 .60عبد القادر فيدو ح : دالئلية النص األدبي ، ص - 2
 . 63صدر نفسه ، ص الم - 3
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ينظر في كأسه، يقرأ فيه أحزانا قادمة تقلب جغرافية األرض وتبدد أفراحا كانت 
 آتية تقرع طبولها في زهو، ولكن :   

 موجة الشط كاذبة                             
 والمدى ال يحب العصافير                              
 لم تعد األرض دائرة                             
 . 1...«والخطوط استقامت إلى آخر العمر                              
يكشف طبيعة اللغة النقدية التي قارب بها الناقد  –على طوله  -هذا القول     

مدونته التطبيقية المنتقاة، وهي لغة ال تقل شاعرية عن النصوص المدروسة، 
بل إنَّ القارئ ال يكاد يميِّز لغة الناقد عن لغة مدونته التطبيقية، وهو ما أكده 

"الرؤيا -نية الباحث " يوسف وغليسي" في سياق حديثه عن دراسته الثا
يبدو أن الناقد قد أغري بالمجال السيميائي الشمولي الحداثي » بقوله: -والتأويل"

الفضفاض الذي ال يحد المنهج بآليات إجرائية واضحة ومحددة، حيث غالبا ما 
يطر ح األدوات السيميائية الموضوعية جانبا ليجنح إلى التحليل الذاتي األدنى 

 .2«السيميائية""االنطباعية" منه إلى " إلى
وضمن الصنف نفسه نشيد بالجهد النقدي المتميِّز الذي قدمه الناقد "أحمد       

ر الحداثي الجزائري في كتابه سالف الذكر  حيث أفرده لدراسة الشع يوسف"،
، وقد تعمد فيه اإلخالص للنص اإلبداعي بدراسة 3: " شعر اليتم "الذي وصفه بـ

إننا كنا ننتصر للنص بدل المؤلف الذي ال نقول » محايثة عبَّر عنها في قوله:
بموته بل بوضعه بين قوسين وضعا فينومينولوجيا يقوم على التعليق والعزل 
نما على جالل  )...(، ومذهبنا في تأمل الشعر ال يقوم على فخامة األسماء  وا 

                                                 
 . 73المصدر نفسه ، ص  - 1
 . 136يوسف وغليسي : النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ، ص  - 2
 . 17أحمد يوسف : المصدر السابق ، ص   - 3
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؛ هذه الدراسة التي 1«النصوص وجمالها وعالقتها المباشرة بمنحى الدراسة
بهامش أكبر من االحتياطات المنهجية التي تعصمها من لغة » لنفسها تحتفظ

 .2«التعميم، وتجنبها مسؤولية المحاماة عن أي تجربة شعرية بدون توكيل 
وهذه كلها مؤشرات إيجابية تحفظ لبحثه تميزه وسبقه وجرأته في خوض     

ميته بـ غمار النص الشعري المختلف في الجزائر  الذي أصرَّ الناقد على تس
 "شعر اليتم "، وقد حاول إعطاء إصراره ذاك مسوغات موضوعية في قوله:

من السمات الجوهرية للنص الشعري الجزائري المختلف عدم وجود هوية »
شعرية تقيد ائتالفه وتحدد انتمائه، وتأسر لغته بردها إلى أنساب شعرية معينة 

هذا النص الشعري ضائعة المعالم، يساورها اإلحساس الحاد باليتم  فجينيالوجية
الذي يدفعها إلى بناء كونها الشعري الذي ال تشرف عليه أية أبوة متسلطة، وال 

 .3«أي مرجعية تحد من جمو ح مغامراته اإلبداعية 
هو التأكيد على أن الناقد باحتكامه  -في هذا المقام  -إنَّ الجدير بالذكر     

ى النصوص الشعرية قد تجاوز الكثير من الهنات التي وقعت فيها الدراسات إل
السابقة، ومنها تحرره من سلطة التحقيب الزمني الذي يحصر المدونة التطبيقية 
في إطار ثابت ومحدد، وهو ما أغنى دراسته بفيض من النصوص الشعرية 

 المتفاوتة زمنيا.
قراءتنا لعديد التجارب الشعرية بعد عرضنا لفحوى هذه الدراسات، وبعد    

 الجزائرية المعاصرة البد أن ننبه إلى أمرين أساسيين :

                                                 
 . 16المصدر نفسه ، ص   - 1
 . 97المصدر نفسه ، ص  - 2
 المصدر نفسه ، ص ن. - 3
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األول منهما مرتبط بتلك المالحظات التي سجلناها، والتي ال تقلل بأي حال     
من األحوال من قيمة الجهود النقدية سالفة الذكر؛ فهي تبقى إنجازات علمية 

ساهم دون شك في بناء صر ح حركة نقدية هادفة أرست قواعد نقدية متينة ست
جزائرية فاعلة ومؤثرة في مسار تطور النقد العربي المعاصر، كما أنها 

 ساهمت، وال تزال، في تطور الحركة الشعرية الجزائرية المعاصرة .  
 أما األمر الثاني فيرتبط بسؤال مركزي تجلى أمامنا وال يمكن إغفاله أو     

سمات الشعر الجزائري من جيل آلخر؟، وهل هناك تأجيله؛ هو: هل تختلف 
األجيال الشعرية"؟، وهل يصلح اعتماد هذا  بالفعل حدود بيِّنة بين ما يسمى بـ:"

ذا كان األمر  المفهوم في دراسة الشعر الجزائري المعاصر وتتبع تحوالته؟، وا 
 كذلك فما هي هذه األجيال وما هي منجزاتها ؟.

أملة في مسار تطور الشعر الجزائري الحديث إلى تبني دفعتنا القراءة المت     
هذا األخير هو شعر أفراد وليس شعر أجيال أو جماعات؛  قناعة مفادها أن َّ

وهنا يكمن في تقديرنا ثراء خصوصيته التي تجعل منه خطابا صعب اإلدراك 
 والتناول .
بارا لما وقد يجد البعض في هذا الطر ح نوعا من اإلجحاف واالختزال اعت      

تميز به الشعر الجزائري من صراعات أحيانا معلنة وأحيانا أخرى مضمرة، بين 
ذاك، ومع ذلك إذا نظرنا بتمعن إلى تاريخ هذا  من ينتصرون لهذا الجيل أو

الشعر فإننا لن نعثر على جماعات وتيارات ومدارس محددة، يتزعمها في كل 
للشعر وينفردون داخل الساحة  حقبة رعيل من الشعراء يتقاسمون تصورا مشتركا

الثقافية برؤيا شعرية واضحة المعالم؛ بمعنى أننا ال نجد سالالت شعرية جزائرية 
يمكنها أن تمنح األجيال الشعرية الالحقة القدرة الكافية للتحليق في عوالم شعرية 

هو بروز أصوات  -مند  العشرينيات إلى اليوم  -جديدة، بل ما يلفت االنتباه 
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تسم كل واحد منها بفرادته، رغم التقاطع الذي قد نالحظه فيما بينها على عدة ي
 مستوى المنطلقات واألبعاد واألساليب. 

حسب اعتقادنا، نحو تثمين التعددية  وقد اتجه الشعر الجزائري المعاصر،     
في التجارب والرؤى الفردية دون ترسيخ لمبدأ التواصل القائم على االطالع 

لتجاوز؛ وهذه واحدة من أبرز اإلشكاالت التي عرقلت مسار تطور واإلضافة وا
 هذا الشعر، ستعرف طريقها إلى التوضيح في سياق الحق من هذا البحث .

ومع كل ما تقدم، ال بد لنا أن نقر أيضا بأن تحرر الباحث في الشعر     
الجزائري ،نهائيا، من سطوة التحقيب الزمني وسلطته أمر صعب المنال، ال 
لشيء إال ألنه يشتغل على خطاب موصول بوشائج عميقة مع جملة من 
العوامل السياسية والتاريخية واالجتماعية، المتفاعلة معه، والمؤثرة فيه بشكل 

 غير مباشر. مباشر أو
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 سهام الشعب الجزائري في الثورة التحريرية إ

 من خالل أمثاله الشعبية
 عاشور اءالزهر  طمةاف .أ

 عريريجبرج بو جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
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إذا تحدثنا عن الثورة الجزائرية فإن كتب التاريخ تحدد أن القوامين عليها 
نفر بّين العدد تقريبا؛ وهم المجاهدون الذين تخلوا عن حياتهم االجتماعية بين 

الوطني حاملين السال ح بصدور عارية أهاليهم وعائالتهم والتحقوا بالجيش 
وبنظرة متفائلة بمستقبل  ،مستسلمين للموت مقابل الكرامة وعدم قبولهم الهوان

 أفضل لألجيال الالحقة.
حتى المجاهدين أيضا أكدوا أن للشعب يدا في و لكن هؤالء المؤرخين 

وش ديدمقولة المجاهد  المؤرخين تكرر في كتبتما  كثيرامسار الثورة، و  إنجا ح
الشعب  أبناءن و فهؤالء المجاهد ."ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب" :مراد

كما أنهم أهاليهم الذين دّعموهم وصبروا على فراقهم وأوذوا ألجلهم وضحوا 
 مثلهم ألجل هذا الهدف.

أسهمت فئات الشعب في ثورته بوسائل شتى المادية والمعنوية،  وقد
ومنها األشعار والحكايات واألمثال الشعبية التي تلتقي جميعا في دعم ثورة 

 الشعب.
أكثر موضوعاته تقديم النصح  المثل الشعبي قول موجز مكثف رمزي،و 

 بطريقة غير مباشرة تنظم المجتمع.
الشعبية أسهمت في جهود الحركة فقد ال يتصور البعض أن األمثال 

الوطنية، وقد يبدو ألول وهلة من اطالعنا على عدد وافر من األمثال الشعبية 
قضايا اجتماعية كالفقر والزواج والتربية ومتغيرات  عنالجزائرية أنها تتحدث 
وبين  واألصحابوالخير والشر والخالفات بين األقارب  الطبيعة والطقس والقدر

... وأن ال عالقة لها بأحداث الثورة التحريرية الكبرى أو حتى ما الغني والفقير
على التحديد  –األمثال  –سبقها من الثورات الشعبية ..كما أنها تستعصي

 ويجد السؤال: التاريخي.
 إ ا كيف خدمت األمثال الشعبية الثورة التحريرية ؟
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ولد المثل إن األمثال الشعبية مادة رمزية ال ترتبط بسياق واحد بل قد ي
الشعبي من سياق المورد الذي هو عبارة عن قصة؛ التي قد تكون واقعية أو 
متخيلة لكنه يمكن لقائله أن يستخدمه في عدة حوادث مقاربة للمعنى األصلي، 
وهذا ما ضمن له االستمرارية لقرون طوال رغم متغيرات الحياة االجتماعية 

شعوب أخرى لها ثقافة مختلفة عن  إلىوثقافتها الشعبية، كما أمكنه االرتحال 
ن منطلقات المثل الشعبي إ،" ومنه يمكن القول الثقافة التي أنتجت المثل

 .1معا " واإلقليميةالقومية  إطارعامة تتجاوز  إنسانيةمنطلقات 
وهكذا فالمثل الشعبي الجزائري يمكن أن يكون قد أنتج قبل الثورة وبقي 

الجزائري تعرضت حياته لعدة متغيرات، خاصة  واإلنسانوقتنا الحاضر، إلى 
بعد دخول االستعمار الفرنسي وطول مكوثه بالجزائر، ومن المؤكد أنه خالل 

الفترة  استخدم األمثال القديمة وبنى نماذج جديدة توافق المشهد  ههات
االجتماعي والثقافي الجديد، إال أن نماذج من هذه األمثال تتداول أكثر من 

اة لألحداث المستجدة في عالقته بأفراد المجتمع الذي ينتمي إليه غيرها، مجار 
أو عالقته بأفراد المجتمع المتطفل عليه)المستعمر والمعمر(. فاألمثال ال 
تستعمل مرة واحدة في فترة زمنية واحدة بل تظهر حسب مقتضى الحال، بحيث 

تفع يزيد استعمال بعضها على حساب أخرى وهكذا كلما تبدلت الظروف ار 
 مؤشر المثل المناسب للظروف الجديدة .

فالمثال الشعبي الجزائري استطاع أن يعبر عن الدوافع النفسية المعقدة .. 
وبطريقة صالحة لكل الظروف رغم تطور الحياة االجتماعية وتغاير ظروف 

ن ا  فترة تاريخية قديمة و  إلى.. وكل ما نعرفه من األمثال الشعبية يرجع  اإلنسان
لمثل الشعبي ا فإن...2نستطيع أن نحدد المرحلة من تاريخ األدب الشعبيكنا ال 

التصديق في التعبير عن الظواهر  إلىأهم من الشعر والقصة وأقرب 
 3.االجتماعية
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فلمعظم األمثال حينئذ قيمة تاريخية ثابتة ال يستهان بها عندما نجدها 
مراحل تاريخية  إلىتحتفظ في مجمل مكوناتها ببعض البصمات التي تشير 

مختلفة تمر بها األمم والشعوب ...فقد عبرت األمثال الشعبية عن الحس 
النضالي للشعب الجزائري، كما عبرت عن الصمود أمام المستعمر الفرنسي، 

 . 4وعبرت كذلك عن تعلق الجزائريين ببلدهم
وهذه بعض األهداف الجديدة التي ركزت عليها األمثال الشعبية أثناء 

 الستعمار:مرحلة ا
 التمسك باألرض رغم  صعوبات الحياة فيها، والتح ير من الغربة: -1

فقد شجع الشعب نفسه على التمسك بأرض الوطن سواء كان الوطن 
الكبير أو الموطن الصغير والصبر على األذية فيه ألنه بدون هذا الوطن ال 

ن شخصية له وال مكانة والهارب من وطنه لن يجد السعادة في أوطان  غيره وا 
زخرت بالنعيم المادي، فالوطن هو أكثر من تراب وأكثر من محل لإلقامة إنه 

 هوية.
 وطني وطني وال شبعة بطني وال رقادي في القطني. -            
 يا باني من غير بالدك ال هي ليك وال لوالدك -            
 اقعد في بالدو اقتل الغريب على قلبو لو كان فيه الخير راهو -            
 يا غريب ليك ربي . -     

فكثير من الناس لم يطق مرارة العيش في وطنه، فممتلكاته مسلوبة 
وحقوقه مهضومة وجهده ضائع، لكن ورغم ذلك ظل الشعب الجزائري متمسكا 
به، مكتفيا باللقمة التي تبقيه حيا، مرددا لألمثال الشعبية التي تجدد صبره 

ب أجداده مستفيدا من أخبار الذين اختبروا الغربة وذل وأهمية بقائه على ترا
 العيش في أوطان اآلخرين وانعكاساتها على أوالده .
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 التمسك بالعائلة واإلخوة وأبناء العمومة والمقربين مهما كان أ اهم:-2
لقد حذرت األمثال الشعبية الجزائرية من المظاهر الخادعة بصحبة 

إذا كانت رفقته مرتبطة بمصلحة ، فإن هته  –مهما كان جيدا  -اآلخر 
فإن هذا الصديق  زالت المصلحة أو وجد خير منها، الصداقة زائلة متى

 سيتخلى عنك أو حتى يصل الى درجة األذية .
كنهم التخلي عنك وقت فال يم -ة بصفة عام -أما األخ أو األقارب 

ن حدث أن تخلى ا  تعارض ذلك مع مصالحهم الشخصية و ن ا  الضيق حتى و 
، " م لن يصلوا الى درجة الحاق الضررعنك فعلى األقل أنك تأمن شرهم ألنه

المنفعة ..فاألخوة هي لنسب ويحذر من عالقات الصداقة و يؤكد على القرابة با
 .5الملمات "و  التي يجدها االنسان في الشدائد

 خوك إذا مضغك ما يصرطكش . -
 ولد عمي بحالسه خير من البراني بلباسه . -
 خوك خوك ال يغرك صاحبك .  -
حليلك يا البراني خارج األوطان تذمم ال خاوة ال عمومية  -

 ال عرش وبات تصحرم .
خارج لوطان ما يطيق على راجل ولي يخرج من قبيلتو بالذل  -          

 يموت.
 / عدم االغترار بالغير مهما كان لطيفا:3

ان ما كان يفعله المستعمر بالشعب الجزائري لن يذهب سدى ، فإن لم  
أنها سوف تحدث في مستقبل  لعدالة في تلك اللحظة فمن المؤكدتتحقق ا

المظلوم وال محالة من أن اهلل سوف يعيد له حقه المسلوب ويظهر الحق جليا 
لذي أبدا لن ينجو من العقاب الدنيوي واألخروي، لكن للعيان ويعاقب الظالم ا

 هذا ال يعني االستسالم بل البد من اليقظة بين األعداء.
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 كون ذيب ال ياكلوك الذيابة .  -
 يا قاتل الرو ح وين ترو ح -

 ال تامن يوم الشتاء حتى يفوت ، وال تامن من عدوك حتى يموت .  -
 ما تدير امان في بالد المان.  -

فالشعب الجزائري اتخذ من األمثال الشعبية وسيلة تذكير  بعدم ومنه 
تصديق العدو مهما حاول  ابداء حسن النية ؛ وهذا الشك  وليد ظروف سياسية 
واجتماعية قاسية ولدت االحساس بانعدام الشعور باألمان حتى في حالة 
قه السكون والهدوء، وسيطرة الخوف من اآلخر على الشعب الجزائري الذي راف

طيلة حياته بسبب الظلم االستعماري الطويل الذي طال أجداده وآباءه حتى 
 انعدم هذا الشعور عند األبناء.

 / االعتماد على النفس :4
نظرا لصعوبة الحياة وتحصيل لقمة العيش زمن الثورة بسبب ضغط 
االستعمار على المواطنين واستحواذهم على الثروات ، كذلك جهد العمال دون 

المقابل المادي الكافي. ولهذا الشعب ينصح بالحفاظ على الحرف اعطاء 
 جداد .واأل اآلباءالتي ورثها االبناء عن  والعادات اليومية والمهنية 

 اذا فاتوكم بالكثرة فوتوهم بالبكرة. -
 عادة بوك ال يغلبوك. -

العلم والثروات التي و  دة العددئري في العفاالستعمار فاق الشعب الجزا
، ليه في قدرته على العمل واالنتاجالجزائريين ؛ما جعله يتفوق ع انتهكها من

غير ان األمثال الشعبية الجزائرية ركزت التبكير في أداء العمل وعلى الحرف 
ذوب حتى ال يفي غياب العلم ، و العائلية حتى ال يفقد المواطن الجزائري خبرته 

أخذ منه ثروات البالد ، فان استطاع المستعمر ومن وااله أن يفي هذا المستعمر



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 183 - 

ويمنعه المعرفة العلمية فإنه ال يمكن أن ينتزع منه الخبرة التي تعلمها عن 
   .آباءه

خاصة وأن الشعب يثق في الخبرة أكثر من العلم و هذا يظهر جليا في 
 قولهم:

 لي فاتك بليلة فاتك بحيلة  -
 اعطيني فاهم و اهلل ال قرا  -

 الرزق :/ عدم الخوف من الموت او نفا  5
الموت قدر محتوم وغير مرتبط بالحدث الذي سبب الموت إال بمقدار 
تحقيق هذا القدر، ولهذا يوصي المثالون من الشعب الجزائري بعدم الخوف من 
أسباب الموت ألن اهلل وضع لكل انسان قدرا من الحياة وحدد موعد النهاية ؛ 

ليكن تضى ذلك موته فولهذا من الضروري أن يعيش المرء كريما شريفا ولو اق
 المهانة .فالشرف أحسن من حياة الذل و 

 عيش نهار سردوك خير من عام لجاجة. -                    
 كول القوت وارجى الموت . -
 موت فرسان وال حياة منسي. -
 كول لي في الجيب وربي يجيب. -
 لي في عمرو مدة ما تقتلو شدة. -
 يباطي اللي اعطاه العاطي ما يشقى ما  -

ومنه فاألمثال الشعبية الجزائرية تشجع على الحياة بشرف، وأما الرزق 
والموت فهي قدر البد منه. وأحيانا يصل هذا االيمان بالمكتوب الى درجة 

 .ر من اهلل سواء اجتهدوا أم سكنواالتواكل وأن النص
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 / التفاؤل بغد افضل :6
لما ترك أبناءه يذهبون لو لم يكن الشعب الجزائري متفائال بغد أفضل 

الى الموت بأرجلهم ، ولما واجهوا عدوا بمثل تلكم القوة والعتاد ، ولكنها التربية 
االسالمية أن من يبذل نفسه في سبيل اهلل فإن له احدى الحسنيين : االنتصار 
او الشهادة ، ولما كانت الشهادة هي ادخار السعادة الى الجنة ، فهم كانوا 

الحرية والعزة التي لم يعرفوها على أرض الوطن المسلوب  يأملون في تحقيق
 لألجيال الالحقة  .

ال قق ألحد أن يعيش السعادة دائما و لم يتحفالسعادة والشقاء قدر أيضا و 
الشقاء أبدا ؛ ألن مصير االنسان أن يعيشهما في هذه الحياة مقدار بمقدار . 

استمرت  أن الحرب مهما، و عمار مهما طال ال محالة زائل بمعنى أن ليل االست
الشقاء سيحل على الشعب رزق البالد البد أن تضع أوزارها ، وأنه بعد الفقر و 

 العميم .
 ما يبقى في الواد غير حجاروا . -
 فار ح وحزين ليوم الدين . -
 الصابر ينال . -

/ الوعي بإساءة االخر)المستعمر المعمر الحركة(للتنفيس والتعبير عن مدى 7
 لم :معرفته بظ

يدرك الشعب حجم المسؤولية المشاكل الحاصلة له جراء هذا االستعمار 
الغاشم ولهذا هو يندد به في أمثاله الشعبية،  يعرف أهمية الثورة التحريرية وهو 

 يباركها ويزكيها في أمثاله الشعبية أيضا .
 في عشنا وينشتا. -
 غابت السبوعة وبقات الضبوعة .  -
 اليهودي ما يقصد مكة.البغل ما ينسى صكه و  -
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 بات ليلة مع لجران صبح يقروط . -
 الحوت الكبير ياكل الحوت الصغير. -
 ذيب بين النعاج.   -
 ظالم ما يرو ح سالم. -
 ذمام والنمام ما عندهم مقام. -
 ذيب ما يولي خروف والعدو ما يولي حبيب.  -
 العدو ما يولي صديق والنخالة ما تولي دقيق. -

ب المواطن وتتأزم أحواله النفسية فإن األمثال الشعبية عندما يشتد غض
الجزائرية تمنحه ما ينفس عنه هذا الغضب ويعبر عن مكنون نفسه المجروحة ، 

ان ، وأن غيره يتمتع بما بأن صاحب األرض والثروات وال ينال سوى الذل والهو 
 ، مما يجعله يدرك أن هذا العدو لن يصبح صديقا أبدا ،ما دامتهو ملكه
يضمن أن ال تقوم لصاحب الحق ه األرض تمده بما يحتاج إليه ، و ثروات هذ
 قائمة .

فالطمع طبع في المستعمر ومن يواليه ، وما يقوم به من محاولة التغطية 
 على جرائمه ما هو إال تمويه و اخفاء ألغراض خفية و نوايا سيئة .

 المدنيين الجزائريين:حتى /سياسة السكوت والح ر من المستعمر والحركة و 8
إن سياسة الصمت التي أوصى بها الشعب الجزائري في أمثاله الشعبية 
هي أكثر فائدة في هذه المرحلة الحرجة التي تتميز بالمحاوالت الدائمة 

ين وأخبار للمستعمر مع الشعب للكشف عن ذاته وعما يعرفه عن المجاهد
ليس  ئالت والشخصيات المدنية .القائمين عليها والمدعمين لها من العاالثورة و 

و المعمر أو الحركي في الكالم يجعله في أالمستعمر  ةذلك فقط حتى مجارا
خل في دائرة الخطر ؛ ألنه قد يكون في دائرة التجريب ليدخل في عداد من يد

باإلضافة الى الخوف من المواطنين العاديين  ،خدمة السياسة االستعمارية 



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 186 - 

لحركي الذي بدوره هو عين المستعمر الفرنسي  على الذين قد يكونون عيونا ل
 ما يجري داخل المجتمع الجزائري .

فقد يقبل المواطن الشريف لنفسه ذل العمل عند أعداءه لكنه ال يجعل 
منهم أمناء أسراره أو أصدقاء له ينفس لهم عن مصابه أو عميال عندهم . هذا 

داء أو حتى من يختبئون ما ولد الشك من كل الناس سواء الذين يظهرون الع
في شخصية المواطن الجزائري المدفوعين الى خدمة المستعمر بسبب الخوف 

و الطمع . فاألمثال الشعبية الجزائرية تؤكد على أن الصمت أفضل من الكالم أ
 الذي قد يجلب لصاحبه ما ال يحمد عقباه. 

 الفم المزموم ما تدخلوا ذبانة. -
 احفظ الميم تحفظك -
ثالثة عدياني عيني ووذني ولساني لو كان ما هوما ندخل قبري  -

 هاني.
 جار حذاك اذا ما يشوف وجهك يشوف قفاك. -
 داري تستر عاري. -
 كلمة ميزها قبل ما تخرج من فمك ال تعودلك غلطة. -
 لسانك حصانك ، صنته صانك هنته هانك . -
 اللي خاف سلم -

 / الطاعة : 9
رك مسؤولية القيادة لذوي الرأي الجزائرية بتتنصح االمثال الشعبية 

قوياء، اشداء األألومصاحبة الرجال ا المشورة والخبرة، مع االذعان والطاعة،و 
الصغير على ال يصح أن يتطاول الى مهمة في الحياة يقوم بها، و  فكل مخول

و القوم ؛ ألن التجربة هي أساس التدبير في رأي الشعب أرأي الكبير في البيت 
 زائري .الج
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 أنت مير كون إسوق الحميرأنا مير و  - 
 حدث العاقل تستر ح -
 خوذ راي لكبير -
 خوذ راي الوالدين إذ ما ربحت تسلك على خير -
 اسأل مجرب و ما تسالش طبيب  -
 اللي سبقك بليله سبقك بحيله -

 خوذ الراي لي يبكيك و ما تخذش راي لي يضحكك -
 تسلك بخير خوذ راي لكبير إلى ماربحت -
 أعطيني  فاهم واهلل ال قرا  -

كما أوصى الشعب الجزائري على طاعة صاحب الحكم و ان كان جائرا 
 إذا لم يكن في مقدور المحكوم الخروج تغيير وضعه أو الحصول على حقه .

 بوس القرد  من مفمو حتى تقضي حاجتك منو  -
 ادهن السير يسير -
 امال فمو ينسا امو -

طن الجزائري ان ال يظهر حقيقة نفسه لعدوه أي على الموا
 ن استعمل الخداع والمكر .ا  و 

 
أغلب االمثال الشعبية تعمل على تقديم النصح إلصال ح المواطن على 
المستوى الشخصي لبناء مجتمع سليم ، فإنها ال تخدم الثورة بشكل مباشر بقدر 

من االمثال  ما تخدم كل المتغيرات التي تطرأ على المجتمع ، هذا ما يجعل
صلح لكل زمان الشعبية الجزائرية ال تتوقف عند استعمال لزمني مؤقت ، بل ت

 مكان وفق متغيرات هذا الزمان و المكان . و 
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نفوس الجزائريين  عمار بكل طاقاته العلمية أن يكسرفقد حاول االست
 حتى ات والطاقات البشرية.بالقهر واالستبداد والظلم والتجهيل واستغالل الثرو 

و أء عن الوطن الريبة في الغربااعتمرت نفوس المواطنين بمشاعر الشك و 
طنية األقارب واألرض و األهل والتمسك بكل ما له عالقة بالهوية الو أالجوار 

 .العادات والحرفو 
حث رية مع ما فيها من مواقف سلبية و فبعض األمثال الشعبية الجزائ

سياسة تفاء بعدم البو ح لآلخر و االكة و االستكان على العنصرية أو الخضوع أو
خية أثرت على الجانب االجتماعي الشك التي اعتمدها ترتبط بظروف تاري

باقي ار الذي حط بكلكله على الجزائر و النفسي للشعب الجزائري جراء االستعمو 
 التخلف .الدول العربية الذي عمق الجرا ح و 

يطر ح قضية  يقول التلي بن الشيخ: " يمكن القول أن المثل الشعبي ال
ال يتخذ منها ا يطر ح موقفا أو يعبر عن ظاهرة و اجتماعية أو سياسية بقدر م

؛ مما جعل هذه األمثال الشعبية تعتمد في بناءها على التجربة 6موقفا صريحا "
 والمعايشة لألحداث وانعكاساتها على حياة الشعب .

ض فالشعب الجزائري ساهم في الثورة التحريري بدعوته للتمسك بأر 
الوطن والتصدي للغزو الثقافي بتمسكه أيضا بكل إرث األجداد سواء فيما تعلق 
بالثقافة الروحية  أو الثقافة المادية، والتصدي للسياسة االستعمارية حتى وان 

 أبدت بعض الخدمات التمويهية .
وأخيرا الشعب الجزائري لم يعلن العداء صراحة للمستعمر، ولم يظهر  

ة في األمثال الشعبية، ولم يحدد موقفا واضحا من القضية دعما مباشرا للثور 
 الوطنية، بل اتخذ سلوكيات اجتماعية تؤمنه وتؤمن طريقا سالما للثورة . 

 اإلحاالت:
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، ط ، المؤسسة الوطنية للكتاب .، دمنطلقات األدب الشعبي الجزائري : التلي بن الشيخ 1
 .7، ص1990 الجزائر،

 21نفسه ، ص  عالمرج 2
 157المرجع نفسه ،ص  3
 ،مطبعة التسفير الفني ،1العريق، ط المثل الشعبي عراقة الحديث وحداثة ناجي التباب : 4

 118ص ،2008 صفاقس،
 157، ص منطلقات األدب الشعبي الجزائري : التلي بن الشيخ 5
 .20، ص: منطلقات األدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ  6
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تسعى هذه الدراسة إلى الّتعريف بواحد من أهّم أعالم النقد، وهو الملخص: 
                                                                                               .الّذي أبهر نقاد األدب  z/s"، من خالل كتابه روالن بارت"

وفي هذا الكتاب، قام "بارت" بقراءة قّصة قصيرة كالسيكية للكاتب       
قراءة تشريحية، وهي   ،SARRASINE  سارازين"الفرنسي بلزاك، عنوانها  "

ن "بارت " كتب عنها كتابه هذا، الّذي يزيد قّصة في حوالي عشرين صفحة، لك
عن مائتي صفحة، فحّلل فيه القّصة بناء على الجمل، وبهذا قّسمها إلى 

حدى وستين " " وحدة قرائية. وقام بتفسير هذه الوحدات بناء 561خمسمائة وا 
على خمسة شفرات أساسية استنبطها من الّنص، وهذه الشفرات هي: الشفرات 

ت الثقافية، شفرات األحداث )األفعال(، الشفرات الّداللية، وأخيرا التأويلية الشفرا
 الشفرات الّرمزية. 

اختار "بارت" قّصة سارازين ، ألّنها قصيرة، إضافة إلى أّنها تعطيه عّدة    
معاني، وهو الّذي ينادي بتعّددية المعنى، فوجد ما كان يبحث عنه، إذ وّلد فيها 

 أّن القّصة منحته الّلذة. أكثر من معنى، باإلضافة إلى 
 سارازين، الشفرات الخمسة، النص، س/ز.كلمات مفتاحية: 

  SUMMARY                                    
    This study aims at knowing one of the most eminent critics 

that the world has even known – Roland Barthes, through his 

book  S/Z, which exceptionally impressed literature critics.                 
 In this book, Barthes  decoded a short classical story by the 

French writer Balzac, entitled “SARRASINE”. This latter 

includes about 20 pages, but R. Barthes analyzed and  

interpreted it in 200 pages, taking into account Balzac’s  

sentences  and their deep meaning.   

    Barthes divided his book –  S/Z – into 561 reading units and 

explained  them on the basic of five important codes that he had 

deduced from Balzac’s story: 

    1- Hermeneutic code (the voice of truth).  
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    2- Cultural or referential code (the voice of science [or 

knowledge]). 

    3- Proairetic code (the voice of empirics). 

    4- Connotative [or Semic] code (the voice of the person). 

    5- Symbolic code (voice of the symbol). 

    Barthes had chosen The story “SARRASINE” for its shortness 

first, and for its content multicity of meaning as well ; in fact, the 

writer believed and called for the diversity of meaning, in that 

the  story had given  rise to the multi-semantically expressed 

ideas, thing that Barthes believed in and  had been looking for. 

    Barth found in “SARRASINE” more than a meaning: he read 

it, analyzed it, decoded and enjoyed it as well.  
Key words : SARRASINE, the five codes, text, S/Z 

 مقدمة 
بسرعة كبيرة، مّتجها في كثير من األحيان وجهات لم  ن بارت"روال اشتهر "  

تكن في الحسبان، وكل كتاب جديد ينشره هو بشكل واضح تجاوز ألفكاره 
الّسابقة، وهكذا كان شأن "بارت" االختالف ثّم االختالف مع الّذات ومع اآلخر. 

                                                 
 (واحد من أهم أعالم الّنقد، ليس في فرنسا فحسب، ولكن 1980، 1915روالن بارت )

خارجها أيضا، ولعّل السبب الّذي جعله يحظى بهذه المكانة هو قدرته العلمية على اختراق 
ميادين معرفية وعلمية وتجاوزها )علم االجتماع، علم الّنفس، الفلسفة، األنثربولوجيا، 

جاءت كتابات بارت في أغلب األحيان مقاالت، منها ما ج مع في كتب  اللسانيات...(.     
 1953Leأثناء حياته ومنها ما جمع بعد وفاته، ومن أعماله: الكتابة في درجة الصفر،  

Degré zéro de l'écriture  ،1957، وأساطير Mythologies 1963، وحول راسين 
Sur Racine ، ،1965وعناصر السيميولوجية  Éléments de sémiologie  /وس ،

، ولذة النص،  L'empire des signes  1970، وسيطرة الدالالت   S/Z   1970ز،  
1973  Le Plaisir du texte  ،1975،وروالن بارت بقلمه  Roland  

 Barthes par Roland Barthes ،1980، والغرفة المضيئة   La Chambre claire  
، والمغامرة  bruissement de la langue   Le  1984،وضوضاء اللغة،  

 .L'aventure sémiologique   1984السيميولوجية، 
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فهو يملك قدرة خارقة على التحّول الّدائم، والتطّور المستّمر، إذ بدأ سوسيولوجيا 
التحليل ، ثم أصبح بنيويا  شكليا  في كتابه درجة الصفر في الكتابةفي كتابه 

، فبنيويا  تكوينيا  في كتابه حول راسين، فسيميولوجيا  في كتابه البنيوي للسرد
 . ل ة النص، فناقدا  حرا  في كتابه س/زبه فتفكيكيا   في كتا   نظام الموضة

وبهذا يعّد "روالن بارت" واحد من أهّم أعالم النقد، ليس في فرنسا       
فحسب، ولكن خارجها أيضا، إذ استطاع أن يشغل القّراء والباحثين  بتحوالته 

 لحر.الّنقدية، من االجتماعية إلى البنيوية، فالسميائية، فالنقد التفكيكي، فالنقد ا
-1915سنتحد ث عن ه ا الناقد الفرنسي المعاصر، فارس النص )  

)س/ز(  (S/Z)( في االتجاه التفكيكي)الت شريحي( أين وضع كتابه 1980
ل ما اشتهر خارج فرنسا، 1970عام  م، وهو الكتاب ال ي اشتهر به، أو 

بحيث يشك ل ثورة ضد  الطرق الت قليدية الر ئيسية في كتابة القصص بشكل 
 -1968ام. وه ا الكتاب في األصل ثمرة عمل تدريسي دام سنتين)ع

ل ترجمة له 1969 ( في المدرسة الت طبيقية للد راسات العليا. وظهرت أو 
 م.1974باإلنجليزية، عام 

 ؟ z/s؟ وما ا يقصد روالن بارت ب  z/sفما هو مضمون كتاب  -
إذن نّصا قصيرا، لقد أخذت «يقول روالن بارت في كتابه هسهسة الّلغة:      

...هذا الّنص هو "سارازين" لبالزاك. وهو عبارة عن قّصة قصيرة غير معروفة 
  1.» ... ولقد توقفت عن قراءة هذا النص مرارا، )وليس هذا عيبا(.

بقراءة قّصة قصيرة كالسيكية للكاتب الفرنسي  z /sقام "بارت" في كتابه   
قراءة تشريحية، وهي قّصة في   SARRASINE بلزاك عنوانها "سارازيين"

حوالي عشرين صفـحة، ولكن بارت كتب عنها كتابه هذا، الّذي يزيد عن مائتي 
                                                 

، ، مركز االنماء الحضاري 1، ترجمة منذ ر عياشي، ط هسهسة اللغةروالن بارت،  - 1
 . 39،40، ص1999،حلبب ، 
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عنده تعني العبارة  ، والجملةlexiesصفحة. فحّلل فيه القّصة بناء على الجمل 
حدى وستين  الّلغوية ذات الوظيفة المتمّيزة. وبهذا قّسمها إلى خمسمائة وا 

أي جملة، تمّثل الوحدات القرائية. كما قام بفحص كل  ( وحدة قرائية،561)
وحدة على حدا، من أجل استنباط داللتها الّضمنية. حيث ال يزيد طول بعض 
هذه الوحدات على كلمات قليلة، بينما يبلغ طول بعضها اآلخر عّدة جمل، كما 
أخضع كل وحدة من هذه الوحدات للّتحليل، فبعض هذه التحليالت قصير، 

خر طويل. وبالتّالي "فبارت" ينظر إلى الّنص باعتباره وحدات اآل وبعضها
 .متقّطعة، وليس وحدات مّتصلة

وعلى هذا األساس تمّكن "بارت" في هذا الكتاب أن يغمر هذه القّصة     
رواية حول حكاية، وهذا ما جعل بعض نقاد  (S/Z)القصيرة بعّدة معاني. ف

يغزو النقد األدبي بنظرياته  «ع أناألدب يعجبون بهذا الكاتب الذي استطا
 1.»الجديدة في تشريح الّنص، وبمثاله الّتطبيقي على قّصة بلزاك

لقد أراد "بارت" أن يبّين عن طريق هذه الّدارسة المتأنّية للّنص، كيف كانت     
طريقة "بلزاك" تقليدية تماما، وكيف أّن هذا الواقعي لم يستلهم الحياة، بل استلهم 

لما فّتت بارت قّصة سارازين، كذلك صنع مع المؤلف. فالهدف األكبر الفن، فمث
وأن يّبين كيف أّنه غزل  هو أن ينزع من الّنص صفة األصالة، (S/Z)لكتاب 

كتاب   s/zف 2لعدد من األصوات، وليس صوت شخص واحد هو "بلزاك".
 تأّسست الكتابة فيه بوصفها نشاطا في حّيز القراءة.

                                                 
قراءة نقدية  الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،عبد اهلل محمد الغذامي،  -1

، 1985، النادي األدبي الثقافي المملكة العربية السعودية، 1،طلنمو ج إنساني معاصر
 .  67ص

، ترجمة محمد البنيوية وما بعدها، من ليفي شتراوس إلى دريداينظر: جون ستروك،  - 2
 .91، ص1996د.ط، الكويت،  عصفور،
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اختار "بارت" قّصة سارازين، ألّنها قصيرة، إضافة إلى أّنها تعطيه عّدة   
معاني، وهو الّذي ينادي بتعّددية المعنى، فوجد ما كان يبحث عنه، فقد وّلد 

إنّني لم «فيها أكثر من معنى. كما أّن القّصة منحته الّلذة، وهو الّذي يقول: 
 .» أكتب الكتب أبدا إاّل من أجل الّلذة

 قبل أن نتعّرض لمضمون الكتاب، سنتطّرق أوال إلى محتوى القّصة.    
  "  Honorè deمل خص قص ة سارازين لبلزاك: -1

Balzac"Sarrasine 
حظر سارد القّصة حفلة أقيمت في أحد القصور الخاّلبة الّذي تملكه عائلة    

وفي زحمة الحاضرين األثرياء،  . Lantyأرستقراطية وثرّية، هي عائلة "النتي" 
ظهر شيخ غريب األطوار شكال ولباسا، وكذلك من خالل تصّرفاته، فأثار 
دهشة الحاضرين ومنهم رفيقة الّسارد، الّتي تساءلت عن تمثال أدونيس كانت 
قد رأته في سالون القصر. وهنا يقّرر الّسارد سرد قّصة أدونيس  وفي نفس 

 فيقته. الوقت قّصة الشيخ الغريب لر 
في بداية القّصة يتحّدث الّسارد عن عائلة "النتي"، هذه العائلة الغامضة       

الّتي تدور حولها ألغاز وتساؤالت كثيرة، عن أصلها ومصدر ثروتها الّضخمة 
الهائلة. هناك من يقول أّنهم قراصنة، وهناك من يقول أّنهم غجر، باإلضافة 

نية، والفرنسية، واالنجليزية واإليطالية إلى أّنهم يتقنون خمسة لغات، األلما
 واالسبانية.

بطل   Sarrasine ثم ينتقل للحديث عن شخصية جديدة وهي "سارازين"    
هذه القّصة، هذا الطفل المشاكس، والمشاغب الّذي غادر المدرسة بسبب عدم 

                                                 
  Balzac, SARRASIiNE, éditions du Boucher,Paris  Honnoré de 

وهي موجودة في كتاب ، 1830صفحة من القطع المتوسط(، كتبت سنة  31القصة قصيرة )
 حاولنا ترجمتها وتلخيصها.  ، 258- 227روالن بارت، س/ز، ص
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اكتراثه. فقّرر والده، وهو قاض أخذه إلى صديق  له  اسمه 
أين تعّلم سارازين الّنحت، وتحّصل على الجائزة  Bouchardon "بوشغدو" 

 األولى في هذا المجال.  
لقد كان هّم سارازين الوحيد عمله الّذي أحّبه كثيرا، وبالتّالي كان يقضي معظم  

وقته في ورشة الّرسم، ولم يحتك بالعالم الخارجي. بحيث أقام حوالي ست 
ع فّنه. ومن صفاته أّنه قبيــح الوجه، سنوات مع أستاذه، وكــان يعيش فقط م

 مقّوس الظهر.
عندما بلغ  "سارازين" عشرين سنة، استطاع أن يّتحرر من أستاذه، فذهب إلى 

 إيطاليا لكي يثبت نفسه.
فـي يوم من األّيام دخل "سارازين" المسر ح، واختار مكانا قريبـا مـن المنّصة،    

ي حياته، وأعجب بصوت وجمال فأعجب بالموسيقى الّتي لم يسمع مثلها ف
، وألّنه كان قريبا من الخشبة خّيل له أّنه Zambinellaالمطربة الّنجمة "زمبنال" 

امتلك هذه األخيرة ، الّتي وقع في غرامها، واعتبرها تحفة فنّية، والمثال الّذي 
 طالما بحث عنه.

ليكون وعندما انتهى المسر ح أحّس بالحزن، فقّرر كراء مسكن قرب المسر ح   
قريبا منها، وبينما هو غارق في دوامة الحّب، قّرر نحت "زمبنال" بكّل مظاهر 

 لي أصبحاألنوثة الّتي جمعها في جسد واحد، ومّثلها في تمثال قام بنحته. وبالتّا
 يبحث عنها في كّل مكان ألّنها ملكت قلبه وكيانه. 

لّتي عشقها من أّول كان الّنحات المسكين يذهب كل ليلة لرؤية "زمبنال" ا     
نظرة، وكان يجهل أّنها عبارة عن مخصي في هيئة امرأة، وبهذا كان أضحوكة 
ألصدقاء "زمبنال" الذين يعرفون حقيقتها. ورغم الّتحذيرات والّتلميحات الّتي 
وّجهت له في هذا الشأن، إاّل أّنه لم يصّدق أّن "زمبنال" ليست امرأة. فكّلما 

داد تمّسكا برأيه هذا، وخاّصة بعد مجموعة من األحداث توالت األحداث كّلما از 
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الّتي رّسخت في ذهنه فكرة أّنها امرأة. كحادثة الشمبانيا، فعندما فتح أحدهم 
قارورة الشمبانيا الحظ  في عينيها خوفا، وذعرا من جراء الّصوت الذي أصدرته 

ن، وقالت" أنا عملّية الفتح. وحادثة الثعبان،  فزمبتال صرخت عندما رأت الثعبا
أخاف من هذه الحيوانات، فداس سارازين رأسه فقتله. وأخيرا حادثة قّطاع 
الطرق، بحيث  أغمي عليها عندما رأت مجموعة من رجال مسّلحين. باإلضافة 
إلى جسدها الّذي قال عنه "سارازين"، أّن المرأة فقط من تملك هذا الجسد 

 الجميل. 
ألنوثة الكاذبة "لزمبنال"، ألّنه كان يجهل فسارازين لم يكف عن إثبات ا     

عادات وثقافات اإليطاليين. فالّنساء اإليطاليات في ذلك الوقت ال يصعدن على 
 خشابات المسر ح، ومن كان يقوم بهذه األدوار هم مطربين مخصيين.                                  

يدري عاقبة هذا العمل، وبهذا قّرر "سارازين" اختطاف "زمبنال"، دون أن      
"فزمبنال" هو مصدر ثروة هائلة لمالكه "الكاردينال" وبالتّالي "فسارازين" هو 

 مصدر تهديد لهذه الثروة.
رغم صراخ هذه المغنية المزعومة، ودفاعها عن نفسها، إاّل أّن "سارازين"       

ــها لعبت استطاع خطفها وأخذها إلى الورشة، أين تأكّد أّنها ليست امرأة، وأنّ 
فبدأ يتحّسر على حّظه، وفي لحظة غضب  .بعواطفه، من أجل تسلية أصحابها

أراد قتلها، لكّنه لم يفعل. وهنا "سارازين" تمّنى الموت، فبعدما كان يرغب في 
الحّب والحياة، أصيب بهذه الفاجعة، وهذه الضربة القوّية التي دّمرته وحّطمت 

قتلته. وبينما هو في هذه الّدوامة من األحزان،  قلبه، وهذه الحقيقة المؤلمة الّتي
دخل عليه ثالثة أشخاص من طرف ملك "زمبنال"، "الكاردينال"، وقتلوه مّرة 

واستحوذوا على  أخرى، ولكّن هذه المّرة بال عودة، قتلوه ووضعوا حّدا لمعاناته،
 الّتمثال، وقاموا بتعديله.
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هو "أدونيس"، وهو نفسه الشيخ وبهذا، فالّتمثال الموجود في السالون      
الغريب، وهو نفسه "زمبنال". فقط أدونيس هو تمثال زمبنال عندما كان عمره 

 عشرين عاما.
 :قراءة في العنوان  -2
، ولكن قبل أن نخوض في موضوع الّنص، S/Zننتقل اآلن إلى كتاب    

الّذي يعّد عالمة  S/Zسنتحّدث عن ّنص آخر، وهو هذا العنوان الّلغزي 
 تستدرج القارئ ليمارس الّنص، يقرأه، ثم ليكتبه حسب قول "روالن بارت".

إّن العنوان هو المفتا ح األّول إلثارة شهّية القارئ،  فهو أّول ما يشّد      
انتباهه،  فالبحث في العنوان هو البحث في صميم الّنص ألّنه يوحي بما 

لّنص، وعنصر مهم في تشكيل الّداللة، سيأتي، فهو عتبة أولى من عتبات ا
يضا ح الخارج قصد إضاءة الّداخل.  وا 

نجد أّن روالن بارت طّبق مقولته الّتي ،  S/Zانطالقا من هذا العنوان     
تصّر ح بتعّددية المعاني، فخلف هذا العنوان االختزالي  أي وراء هاذين الحرفين 

 تختفي معاني وقراءات متعّددة وغير مباشرة.
 1لقراءة األولى:ا  

«S» ."هو الحرف األّول من اسم "سارازين 
«Z» ."هو الحرف األّول من اسم "زمبنال 

عند اإلبصار من الجهة األخرى للمرآة، أي لهما نفس الّرسم  «Z»هو  «S»و
، ZوSأو الخط المائل الذي يفصل بين  )/(التخطيطي. وبالتّالي فهذه العارضة 

"، هو سطح مرآوي، فهوّية كل منهما تؤّسسها رؤية أي بين "سارازين"، و"زمبنال
 اآلخر إليها.

                                                 
1 - ROLAND ,BARTHES :S/Z , éditions du seuil, Paris ,1970, P113     
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فزمبنال امرأة ألّن سارازين يراه كذلك، وأيضا يمكن أن تمّثل هذه العارضة      
 أو بجدار التخيالت واألوهام. Zو  Sبحاجز بين 

، لكن «Z» « SARRAZINE»اسم سارازين في الّلغة الفرنسية يكتب ب     
قد أسقط  «Z»، وكأّن S» SARRASINE»بلزاك خالف القاعدة وكتبه ب 

يمّثل  «Z»يتواجد أيضا في اسم بلزاك، وهنا في الحكاية  «Z»أثناء الكتابة، و
 اسم زمبنال، أصل الخصي.

                      :القراءة الثانية 
 S هو الحرف األخير من لقب "بارت"، وZ  "هو حرف يتواجد في اسم "بلزاك

 الذي أّلف قّصة "سارازين"، والّتي أعاد كتابتها "بارت"، أي قام بقراءتها.
المؤّلف قارئ من درجة أولى، و"بارت" قارئ من درجة ثانية، وبالتّالي في هذا 

 الكتاب دمج لقراءتين، قراءة "بلزاك" لسارازين وقراءة "بارت" لبلزاك.
مكن أن تمّثل بالحّد الفاصل بين القراءتين، فاإلثارة الّتي وهذه العارضة)/( ي

 يخلقها هذا الّنص، ترجع إلى "بارت" أكثر مّما ترجع إلى بلزاك.
وهكذا، فعنوان الكتاب، عنوان تعّدد األجناس واختالفها، تماما كتعّدد     

 ة.القراءات واختالفها. فتحت رموزه تختبئ معاني كثيرة تحتاج إلى قراءات عدّ 
 )س/ز(: S/Zالجزء النظري لكتاب  -3

ننتقل إلى الجزء النظري من هذا الكتاب، وفيه قّدم "بارت" طريقة لقراءة     
 جديدة فّعالة.

      L’évaluation 1 التقويم   -1.3
يقال إن بعض البوذيين يستطيعون « استهّل بارت كتابه بهذه المقولة :    

دنيا بأكملها. وهذا على وجه التحديد  Fèveبفضل تقواهم أن يرو في حّبة فول 
ما كان يطمح إليه المحّللون األوائل للحكاية: أي رؤية كل قصص العالم في 

                                                 
1  ibid,P 9/10 -  
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بنية واحدة مفردة. لقد كانوا يعتقدون أّنهم قادرون على استخالص نموذج من 
كّل حكاية، جاعلين من هذه النماذج بنية سردية كبيرة. إّنه عمل شاق، وأمر 

 .»وب فيه، فالّنص في هذه الحالة سيفقد ميزة اختالفيهغير مرغ
الّذين يريدون كالمتصّوفة رؤية العالم كّله في  وهنا، يهاجم "بارت" البنويين    

حّبه فول، أي رؤية كل قصص العالم داخل بنية واحدة، ويعلن أّن هذه المهّمة 
الّتي يأخذونها على عاتقهم غير مطلوبة، وغير مرغوب فيها، ألّنها سوف تفقد 

 النص األدبي المفرد اختالفه. 
 ويطر ح "بارت "هاذين السؤالين:

الحديث عن قيمة نص ما؟ وكيف يمكن تأسيس نمطية أّولية كيف يمكن -
 للنصوص؟ 

كما يبّين الكاتب أّن التّقويم ال يمكن أن يرتبط إاّل بممارسة، وهذه الممارسة     
هي الكتابة.فهناك ما يمكن كتابته، وهناك ما لم تعد كتابته ممكنة، ما يدخل 

 ضمن ممارسة الكاتب وما سينبثق عن هذه الممارسة.
القابل للكتابة  هوما يمكن كتابته، أي إعادة كتابته ويرى "بارت" أّن   

scriptible Le والّذي يشّكل قيمتنا، ألّن رهان العمل األدبي هو أن يجعل ،
من القارئ منتجا للّنص، ال مجرد مستهلك له. وعلى القارئ أن يختار الّلعب 

 ى ملتزما بحدود الّنص.ليصل كلّيا إلى سحر الّدال ولّذة الكتابة، وال يبق
، وهو نص Lisibleففي مقابل الّنص القابل للكتابة نجد الّنص القابل للقراءة 

للقراءة فقط، وقارئه ال يضيف إليه شيئا، فهو نص تقليدي. و كّل نص قابل 
 للقراءة، لدى "بارت" هو نص كالسيكي.

   L’interprétation 1التأويل:  -2.3

                                                 

-1 ibid,P 11/12 
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"بارت" أّننا ال نجد أّي شيء نقوله عن النصوص القابلة للكتابة. أوال  يرى   
أين نعثر عليها؟ فالّنص القابل للكتابة ليس شيئا، لذلك من الّصعب العثور 

، Productifعليه في المكتبة. وأكثر من ذلك فإّن نموذجه من الّنوع اإلنتاجي 
لك يدّمر كل نقد يصبح بعد ، فهو بذreprésentatifوليس من الّنوع الّتمثيلي 

 انجازه نسخة مطابقة له. فإعادة كتابته لن تقود سوى إلى تفكيكه.
فالقابل للكتابة عند "بارت" هو حاضر أزلي، ألّنه ال يفرض معنى وحيدا على   

ّنما يوحي بمعاني مختلفة إلنسان واحد.   أنــاس مختلفين، وا 
 يقول روالن بارت : 

 هو الروائية )متعلق بالرواية( إّن القابل للكتابة     
                « romanesque sans le roman »دون الرواية  

   « La poésie sans le poème » والشعر دون القصيدة          
      « L’essai sans la dissertation »والمحاولة دون التحرير       

       « L’écriture sans le style »والكتابة دون األسلوب          
 La production sans le »        واإلنتاج دون المنتوج    

produit »        والبنينة دون البنية« La structuration sans la 
structure » 

هذا األساس، فالّنـص القابــل للكتابة الّذي يدعو إليه "بارت" يمّثل  وعلى    
ّنما هو منتجا له، والقراءة فيه  الحضور األبدي، وقارئه ليس مستهلكا للّنص وا 

ّنما يفّسر ويكتب.  هي إعادة كتابة له، والقارئ فيه ال يقرأ، وا 
وليست إنتاجات، أّما النصــوص القابلة للقراءة حسب "بارت"، فهــي نتــائج 

وإلعادة تمييز هذه الكتلة، يجب القيام بعملّية ثانية، هي نتاج العملّية التقويمية 
التي كانت أصل التمييز بين النصوص. وهذه العملّية الجديدة، هي التأويل 

 بالمعنى الذي يعطيه نيتشه لهذه الكلمة .
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العكس هو الّذي ويرى "بارت"، أّن تأويل نص ما، ال يعني منحه معنى، ف     
يجب أن يحدث، أي ال بّد من تحديد التعّددية الكامنة وراء وجود النص، 
فالتأويل يكون مفتوحا.  وعلى هدا األساس فالّنص هو مجّرة من الدوال، وليس 
بنية من المدلوالت فهو متعّدد الواجهات، ويمكن الولوج إليه عبر بّوابات 

 متعّددة، ال تعّد أّي منها رئيسية. 
كما يشير أيضا أّنه ال يوجد داخل الّنص المتعّدد بنية سردية، وال حكاية، وال 

 قواعد وال منطق للحكاية.
 La connotation    contre 1ضد  اإليحاء:  -3.3
اإليحاء عند "هلمسليف"، وهو من أعطى تعريفا لهذا المفهوم، يشّكل معنى     

قرير. فإذا كان "ت" هو الّتعبير، ثانيا يتكّون داله من عالمة، أو نسق، هو الت
وكان "م" هو المحتوى، و كانت "ع" هي العالقة بين العنصرين، أي ما يؤسس 

 العالمة   فإّن صيغة اإليحاء ستكون )ت ع م( ع م.
يرى "بارت" أّن اإليحاء لم يحّدد بشكل دقيق، وظّل مرتبطا بنمذجة خاّصة      

مثال، يعلنون أّن كّل نص  les philologuesبالنصوص، فبعض الفيلولوجيون 
 Les أحادي المعنى، يملك معنى حقيقيا وأصليا. أّما السيميولوجيون

sémiologues    فيعارضون التراتبية القائمة بين ما ينتمي إلى التّقرير، وما
 ينتمي إلى اإليحاء. فهم يعتبرون الّلسان ماّدة التقرير بتركيبه وقاموسه.

ويخلص الكاتب إلى أّنه، إذا كّنا ننظر إلى اإليحاء في حقيقته وموضوعيته    
وقانونيته، فإّننا الزلنا تحت تأثير الّلسانيات الّتي حصرت الّلغة في الجملة 

 بمكّوناتها المعجمية والّتركيبية.
  Pour la connotation,toute de même :  2 دفاعا عن اإليحاء-4.3

                                                 
1 - ibid, P 13/14 
-2 ibid ,P 14/15/16 
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"بارت" أّن نقد اإليحاء ليس صحيحا سوى بشكل جزئي، فهو ال يأخذ  يرى   
بعين االعتبار نمطية النصوص، إذ ال يمكن ألّي نص أن يوجد قبل أن 

 يصّنف حسب قيمته.
لإليحاء، سيقود إلى إلغاء القيمة  universellementولهذا فإّن الّنفي الكوني 

الّنص الكالسيكي. ويجمل  اإلختالفية للّنصوص، فهو الّسبيل إلى تعّددية
 الكاتب خواص اإليحاء في النقاط التّالية: 

     Définitionnellement من الناحية التعريفية:   -
، وسمة، تمتلك القدرة لإلحالة anaphoreيعّد اإليحاء عالقة، واستذكارا    

على ما ذكر بشكل سابق، كما تحيل على بؤر النص. ويوصي الكاتب بعدم 
ن اإليحاء من جهة، وبين تداعي األفكار من جهة أخرى، فالتداعي الخلط بي

 يحيل على نسق خاص بموضوع ما، أّما اإليحاء فهو مرتبط بالّنص.
 Topiquement موضوعيا: -
 اإليحاءات معان ليست في النحو، وال في معجم الّلغة الذي كتب به النص. 
   Analytiquement من الناحية التحليلية: -

 يحاء يتحّدد من خالل فضاءين:إّن اإل
  :)فضاء تسلسلي )متتابعSéquentiel  
هو فضاء خاضع لتتابع، وتتالي الجمل الّتي يتوالد، ويتنامى من خاللها  

 المعنى.
  :فضاء كتليagglomération  

تتقاطع فيه معاني الّنص مع معاني أخرى خارج النص الماّدي، وتشّكل معها 
 ضبابية المدلوالت، ويدعى بفضاء التناص.
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   Sémiologiquement من الناحية السيمولوجية: -
إّن كل إيحاء هو تغيير لشفرة ال يمكن إعادة بنائها، ومفصلة لصوت      

 ينسج داخل النص.
  Fonctionnellement أم ا وظيفيا: -

فإّن اإليحاء يّولد مبدئيا المعنى المزدوج، ويشّوش على صفاء اإلبالغ، وهنا     
التشويش والضجيج مقصودين، ويدخل ضمن الحوار الخيالي بين المؤلف 

 والقارئ، مّما يسمح للّنص بالّلعب.
  Structuralement  :من الناحية البنوية -

إّن وجود نسقين من طبيعة مختلفة، التقرير واإليحاء، سيمّكن الّنص من أن     
 يشتغل باعتباره لعبا.

ّنما هو آخر  وفي األخير، استنتج "بارت "أّن التقرير ليس أّول المعاني، وا 
 اإليحاءات. 

  La lecture, l’oubli 1القراءة، النسيان: -5.3
، إّن هذا التّلفظ المتطابق  je lis le texte أنا أقرأ النص»يقول بارت:      

مع عبقرية الّلغة الفرنسية، فاعل وفعل، ومفعول ليس دائما صحيحا. فبقدر ما 
يكون الّنص متعّددا، بقدر ما تكون كتابته الحقة لقراءته.إّن هذه "األنا" التي 
تقترب من الّنص، هي قبل ذلك نسيج من النصوص، والشفرات الّتي ال تعّد وال 

 حصى.ت
إّن الموضوعية والّذاتية قوتان قادرتان في االستحواذ على النــــّص، فالذاتيــة   

La subjectivité  هي صورة ممتلئة، أحشو بها الّنص، أما الموضوعية
L’objectivité  فهي عملّية ملئ من نفس الطبيعة، إاّل أّن فعل الخصي
 «.منغرس أكثر فيها

                                                 
1 ibid ,P 16/17/18 - 
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يرى "بارت" أن فعل القراءة عمل تقوم به الّلغة. فأن نقرأ، معناه أن نعثر     
على معاني، والعثور على هذه األخيرة معناه، أن نسّميها، إاّل أن هذه المعاني 

 التي تّمت تسميتها تعاد إلى أسماء أخرى.
ففعل القراءة هو إيجاد معاني في الّنص. ونسيان أّي معنى من معاني      

لقراءة، ليس خطأ في قراءتنا للّنص المتعّدد، إاّل إذا كانت قراءتنا أحادية، وهذه ا
القراءة ليست وصوال إلى الحقيقة. ويعّد النسيان قيمة تأكيدية على تعّدد 

 األنظمة. 
 «.فّمرد قراءتي أنّني دائم النسيان»ويضيف الكاتب: 

  pas à pas :1خطوة خطوة -6.3
أراد أن يظّل حريصا على تعّددية الّنص، عليه أن  يرى "بارت"، أّن من    

يتخّلى عن القيام ببنينته من خالل كلّية، كما كانت تفعل البالغة القديمة، 
والشر ح المدرسي، فال بناء للّنص. فالنص نتيجة ثقافات متعّددة تدخل جميعها 

 في تحاور وتعارض. 
ّنبنا الّدخول إلى الّنص ويشير أيضا إلى أّن طريقة "الخطوة خطوة"، ببطئها تج

، كما تجّنبنا إعطاء صورة داخلية عنه. إّنها ليست شيئا أخر، Tuteurالوصّي 
سوى تفكيك عمل القارئ. فالّنص الكالسيكي ليس متعّدد الجوانب بشكل كامل، 
 وقراءته تتّم وفق ترتيب ضروري، يشّكل تحليله التدريجي نظام كتابته بالّضبط. 

إّن الّتعليق عليه خطوة خطوة، معناه تحديد مداخله، وتجّنب المغاالة في     
 بنينته. وبالتّالي يجب نثر الّنص بدل جمعه. 

 

 

 

 

                                                 
1   ibid,P 18/19/20-  
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   Le texte étoilé :1الن ص المن جم -7.3
إلى  Signifiant tuteurقام "بارت" بنثر النص، وجزأ الدال الوصي    

، ألّنها تشّكل lexieالّتي سّماها مقطعا  سلسلة من األجزاء الصغيرة المتجاورة
 وحدات القراءة.

، ألّنه َينصب على الّدال، في حين أّن arbitraireوهذا التقطيع اعتباطي 
موضوع الّتحليل هو المدلول فقط. ويشتمل المقطع أحيانا على كلمات قليلة، 

جمل. ويشترط أن يكون هذا المقطع أفضل فضاء نتأّمل فيه  وأحيانا أخر على
المعنى    فحجمه مرتبط بكثافة اإليحاءات الّتي تتغّير بتغّير لحظات الّنص. 

 وفّضل "بارت" أن ال يكون للمقطع أكثر من ثالثة أو أربعة معاني.
     Le texte brisé :  2الن ص المهش م -8.3
المتواصل لكّل مدلوالت المقطع ال يطمح إثبات يرى "بارت" أّن االستخالص    

 ، بل يطمح تحديد تعّدديته.هاستراتيجيتالبنية العميقة للّنص، أو 
عطاؤها معنى  لن يتم تجميع وحدات المعنى المنتشرة في كل مقطع على حدا، وا 
جامعا، ولن يقوم بعرض نقد نص ما، أو نقد لهذا الّنص، بل سيقتر ح الماّدة 
الّداللية لمجموعة من المناهج النقدية )النقد السيكولوجي، والتحليل النفسي، 

يلعب لعبته، وأن يسمع صوته والتاريخي والبنيوي(. وعلى كّل نقد بعد ذلك أن 
 الّذي ليس سوى إنصات لصوت من أصوات الّنص.

إّن ما يبحث عنه "بارت" هو إحاطة أّوليه لكتابة معّينة، ويتعّلق األمر هنا     
 . lisibleبكتابة كالسيكية قابلة للقراءة 

                                                 

-1 ibid ,P  20/21 
 -2 ibid,P 21/22 
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القائم على إثبات التعّددية، ال يمكن أن يحترم الّنص، بل سيعمل  فالّتعليق    
على تهشيم الّنص الوصّي باستمرار. سيّتم فصل الفعل عن المفعول، واالسم 
ّنما جانبه الطبيعي.  عن محموله، وما يّتم نفيه ليس النوعية الخاّصة بالّنص، وا 

   ombien de lecturec ? 1 كم من القراءات؟  -3.9
رى "بارت" أّنه علينا أن نقبل باعتبار أخير، وأن نقرأ الّنص كما لو أّنه قرأ ي   

من قبل، فالّذين يحّبون الحكايات يبدؤون من النهاية، ويقرؤون في البدء النـّص 
الوصّي، أي كما تلقي به آلية النشر. ولكن لن نستطيع نحن الّذين نبحث عن 

اب القراءة، فهذه األخيـرة يجب أن تكــون تعددية الّنص إيقاف هذا التعّدد عند أبو 
متعّددة. فالّلذين  يهملون إعادة القراءة، سيضطرون إلى قراءة نفس القّصة في 
كل الكتب. ألّنه ال وجود لقراءة أولى، حّتى ولو حاول الّنص إيهامنا بذلك عبر 

 مجموعة من التشويقات.
ّنما     هي لعب. ويعّد هذا الّلعب إّن القراءة حسب "بارت" ليست استهالكا، وا 

بؤرة االختالف، فإذا كان هناك تناقض في المصطلحات، فإّننا نعيد قراءة 
 الّنص للحصول على الّنص المتعّدد، الشبيه بنفسه، والجديد في اآلن نفسه.

نستنتج من كّل ما سبق ، أّن الكتابة عند "روالن بارت" صيرورة، ألّنها      
نشاط يولد من رحم القراءة، وبهذا تختلف عن الكتابة الّتي تولد لتموت بين 

ليست عملية إيصال رسالة من كاتب إلى  في نظره دفتي الكتاب. فالكتابة
ّنما هي اتصال و تعبير عن ذاتية الكاتب،  الهي وسيلةقارئ، و  صوت وا 

حيث يتحّول هذا األخير إلى منتج  القراءة. ففي الّنص القارئ وحده من يتكّلم.
للنص وعنصر فعال يشارك في عملية صياغة النص، وليس مستهلك لغوي 

  للنص .
 

                                                 
1 - ibid,P  22/23 
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 الجزء التطبيقي من ه ا الكتاب: - 4
... فقد حاولت، على نحو من « :(S/Z)يقول "روالن بارت" عن كتابه      

األنحاء، أن أصّور قراءة سارازين تصويرا بطيئا، ولم تكن الّنتيجة كما أعتقد، ال 
تحليال بالمعنى الّدقيق )أنا لم أحاول أن ألتقط ّسر هذا العمل الغريب(، كما لم 
تكن صورة أيضا )فأنا ال أعتقد أّني عكست نفسي في قراءتي، غير أّن هذا إذا 

قد حصل انطالقا من مكان غير واع، و هو مكان بالتأكيد يتعّدى حصل، ف
ّنه لنص نكتبه في (S/Z)ذاتي(. فما يكون إذن نص  ؟ إّنه بكل بساطة نص، وا 

 1.»رأسنا عندما نرفع الّرأس
إّنه بكلمة واحدة نص القراءة، فيه حّلل "بارت" قّصة "سارازين"، واستخرج منها 

حدى وستين " ة قرائية ذات معنى. وقام بتفسير هذه " وحد561خمسمائة وا 
الوحدات بناءا على خمسة شفرات أساسية استنبطها من الّنص، ورأى أّنها هي 
الّتي توّجه تلك الوحدات، وتنّظم داللتها الّضمنية المتعّددة، وتعّد هذه الشفرات 

 أشهر مبتكرات "بارت".

 تتمّثل في : Les cinq codes  الشفرات الخمسة -1.4
   الشفرات التأويلية« Codes herméneutiques »  
                          الشفرات الثقافية «Code culturel » 
         )شفرات األحداث )األفعال« codes proaЇrétique »    
     الشفرات الّداللية                         « Les sèmes » 
  )الشفرات الرمزية )الحقل الرمزي« Champ symbolique »   

ولكّل واحدة من هذه الشفرات مسؤوليتها الخاّصة، فالتأويلية وشفرة الحدث     
تنظّمان تسلسل األحداث في القّصة، وخّصص بارت الحقل الرمزي للتعارضات 

 المختلفة التي تقوم عليها بنية الّسرد.
                                                 

 1-.40روالن بارت، هسهسة اللغة، ص 1-
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" : هل من الصدفة أن تتواجد الشفرات الخمسة، من يتساءل روالن "بارت     
خالل المقاطع الثالثة األولى )العنوان والجملة األولى من القّصة( ؟ والّتي 

 تلحق كل دالالت الّنص حّتى النهاية.
"عندما غصت في حلم عميق من أحالم اليقظة/ الّتي تستحوذ  الجملة األولى:

لك في قلب الحفالت األكثر ضجة" على كل الّناس حّتى على رجل طائش، وذ
 (.2(+)1= مقطع )

المقطع ، أي الجملة األولىو سارازين"وبالتّالي انطالقا من العنوان "     
ل  استنبط بارت الشفرات الخمسة.  الث اني، واألو 

  :1الشفرات التأويلية -1.1.4
، وهي مجموع الوحدات الّتي تلعب دور « HER »رمز لها "بارت" بـ    

التجزئة بطرق مختلفة سؤال وجوابه، والصدمات المتنّوعة الّتي تستطيع تهيئة 
السؤال، أو تأخير الجواب، وأيضا تّشكل لغز، وتأتي بحّل رموزه. فهي تهتم 

 باأللغاز، أو المشكالت الّسردية الّتي تثيرها القّصة، تم تحّلها.
 العنوان "سارازين"، أي المقطع األّول من القّصة.   بدأ بارت بتحليل   
يفتح العنوان سؤاال: ماذا يمّثل سارازين؟، اسم شخص؟، اسم عام؟ شيء؟  

 رجل؟ امرأة؟ 
إذ ال يمكن اإلجابة عن هذا السؤال، إاّل بعد التعّرف على سيرة النّحات 

": 153حــدة ""سارازين". فالعنوان، أي المقطع األّول ال ينغلق، إاّل في الو 
  سارازين ابـن قــاض، فن ان، أم ه غائبة.

 وعلى هذا األساس، فالعنوان عبارة عن لغز يؤّول حّتى يصل إلى الحقيقة. 
ل الّلغز هناك خمسة ألغاز أخرى في القصة، إضافة إلى العنوان الّذي يمثّ    

وحيل، األّول. وهذه األلغاز تؤّول حّتى تصل إلى الحقيقة فتارة تحمل خداع 
                                                 

-1 ROLAND ,BARTHES :S/Z; p 24/25 
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لكي ال يكشف عن سّرها مبكرا، وتارة أخرى تحمل غموض إلثارة فضول 
 القارئ. 

 ما هو مصدر ثروة  "النتي"؟  :1الل غز الثاني
ثروة "النتي" أتت من " كالتّالي: 23وتكون اإلجابة عنه في الوحدة "     
هناك تفكيك جزئي  بالنسبة للشفرة التّأويلية فالّلغز الثّاني يبقى غامضا  .المرأة

ثروة "النتي" أتت ":  549إلى أن يصّر ح  عنه باإلجابة النهائية في الوحدة "
  من السي دة "النتي".

 من أين أتت عائلة "النتي" ؟.   :2الل غز الثالث
عائلة، واإلجابة عنها تكون ": هناك ألغاز  كثيرة تدور حول هذه ال27في الوحدة"

. وهنا توجد عالقة بين عائلة "النتي" وبين الت مثال" : 545في الوحدة  "
"النتي" هي عائلة ": 548الجواب جزئي، إلى أن يصّر ح بالحقيقة في الوحدة "

 .                "زمبنال" 
 من هو الشيخ الغريب؟   :3الل غز الرابع

ة للقارئ، فمن خالل جواب الّسارد في الوحدة يبقى الّلغز غامضا بالنسب    
"، نفهم أّن الّشيخ الغريب تارة يكون "زمبنال"، وتارة أخرى "سارازين"، إلى 275"

الشيخ الغريب عبارة ": 547أن يصّر ح بالحقيقة في األخير، أي  في الوحدة "
 عن  مخصي، وهو "زمبنال".

 يس؟":  من هو أدون110في الوحدة "  :4الل غز الخامس

                                                 

ibid,P 45/215 -1 
-2 ibid,p 47 /213/215 
3 - ibid, P 132 /214 
4  - ibid,P 75/214  
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أدونيس ":  547يؤّول هذا الّلغز، إلى أن يصّر ح  بالحقيقة في الوحدة "     
 هو تمثال "زمبنال" عندما  كان عمره عشرين سنة. 

 " : من أي جنس هي زمبنال ؟ 205في الوحدة " :1الل غز السادس
زمبنال" عبارة عن مخصي ": "469وكشف سّر هذا الّلغز، يكون  في الوحدة "

 امرأة.في هيئة 
  :2الشفرات الداللية -2.1.4
، وتأتي من مالحظة أّن كل قارئ لنص « SEM»رمز لها "بارت"بـ      

يؤّسس في ذهنه دالالت خفّية لبعض العبارات والكلمات، ثم يأخذ بوضع هذه 
 الدالالت مع مماثالتها مّما يلمسه في عبارات أخرى في الّنص نفسه.

واستخرجها "بارت" من قصة "سارازين" هي  الّداللة األولى الّتي الحظها،
فكلمة "سارازين"   أو العنوان تحمل داللة أخرى هي . féminité   La"األنوثة" 

وخاّصة فهي مؤنثة،  e  األنوثة. ففي اللغة الفرنسية عندما تنتهي كلمة بحرف
الّذي خالف فيه "بلزاك"   SARAZIN عندما يتعّلق األمر باسم مّذكر مثل

 .  SARRASINE وكتبه ب القاعدة،
 وبالتّالي فاألنوثة مدلول، وجد لكي يثبت في كثير من أماكن الّنص.

  :شفرات األحداث )األفعال( -3.1.4
 ، وتشمل كل حدث داخل القّصة. والحدث « ACT » ورمز لها "بارت" بـ     

ال يكون إاّل من خالل تمّثل الّلغة له، ألّننا ال ندرك الحدث إاّل بالّتعبير عنه. 
 وتتمّثل في كّل أفعال القّصة.

                                                 
1  - ibid,P 112/190 
2  - ibid,P 24/25 
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حدث الغوص، واالستغراق ينادي لحدوث أحداث أخرى  ":2فمثال، في الوحدة "
".  ففي القّصة الذي يحّرك األحداث 14تنتهي باالستيقاظ، بحديث في الوحدة "

ّنما هو الخطاب. ليست الشّ   1خصية، وا 
 : الشفرات الثقافية -4.1.4

تشمل الخلفيات المعرفية الّتي تشير إلى ثقافة ما، تتّسرب من خالل    
النصوص، فهي شفرات المعرفة، أو الحكمة، الّتي ال ينقطع النص في الرجوع 

 إليها.
تدري  لم تصعد النساء أبدا على مسار ح روما، أال ":469مثال : في الوحدة "

 2من يقوم بأدوار النساء في دول البابا؟.
فسارازين يجهل عادات وتقاليد اإليطاليين ، وهذا ما أّدى إلى موته، وبهذا     

فقد مات بسبب جهله أّن النساء اإليطاليات ال يصعدن على خشبات المسر ح 
أّنه في ذلك الوقت. فهو لم يكف عن اثبات األنوثة الكاذبة لزمبنال. إضافة إلى 

كان مصدر تهديد لثروة ضخمة يوفرها "زمبنال" لمالكه، وهذا ما أّدى أيضا إلى 
 موته.

  :3الشفرات الرمزية -5.1.4
، وتقوم على التّصور البنيوي في أّن الّداللة تنبثق SYMرمز لها "بارت" ب    

من خالل مبدأ التعارض الثنائي، الذي يقوم على االختالف بين العناصر 
للّنص، ويتجّلى ذلك في االستخدام البالغي، مثل االعتماد على المكّونة 

الطباق، وهو عنصر بالغي اهتم به بارت كثيرا في تحليله للّنظام الّرمزي. كما 

                                                 
1  -  ibid,P 24/40/45 
2 - ibid,P 38  
3  - ibid,P 190 
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أعطى الكاتب أهمّية كبيرة للمجال الّرمزي، وهذا ما يظهره العنوان الّرمزي لهذا 
 .S/Zالكتاب 

ل  تخرجه "بارت" من قّصة "سارازين": هو الّذي الحظه واس الحقل الر مزي األو 
، ولكن ليس بمفهومه العادي المعروف. فالطباق هنا  L’antithèseالطّباق 

بين الحديقة والصالون، فوساطة الّسارد، أو تنقله بين الحديقة والصالون هو 
الّذي فرض الطباق، بحيث دخل في رمزية المعنى. والطباق بين الّداخل 

 والسكون، بين الحرارة والبرودة، بين الحياة والموت. والخارج، بين الحركة
 cors  répliquesهو "إعادة الصورة طبق األصل الحقل الرمزي الثاني: 

des la  
": الطفلين عبارة عن صورتين طبق األصل من أّمهما، إذ 23في الوحدة "    

 أّن رشاقة وجمال الّطفلين جاءت من أمهّما.
مع:  الحقل الرمزي الثالث:  Le corps rassembléالجسد المج 

"زمبنال" أغرت "سارازين" بسبب جسدها الّذي ال يعرفه إاّل  (:20في الوحدة )
من خالل تمزيقه إلى قطع متفّرقة، ثّم يقوم بجمع هذه القطع مّرة أخرى، فالجسد 

 األنثوي لديه هو جسد مشّتت مجّمع.
زين"، بناءا رمزيا مشفرا، ومجمل القول، فإّن "بارت" جعل من قّصة "سارا  

محاوال بذلك اكتشاف تعّدد النص، واختالفه انطالقا من رغبته في بيان العالقة 
بين السميائيات، واإليديولوجيا، وتفكيك الّرمزية الغربية وخطابها، متجاوزا بذلك 

 بنية الّنص باحثا عن بنينته، على حد تعبيره. 
  Le tissu des voix  :1نسيج األصوات -2.4
تشّكل الشفرات الخمسة شبكة، تّمر من خاللها كّل النصوص، فالشفرة هنا    

ّنما هي منظور  ليست الئحة ، وأنموذجا ينبغي لنا أن نعيد تشكيلة بأي ثمن، وا 
                                                 

1  - ibid,P 27 /28/159 
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. وسراب من البنى، ال يعرف عنها سوى الذهابات، واإليابات تاالستشهاديامن 
 إّنها مجموعة من بقايا الشيء الّذي سبق لنا قراءته، ورؤيته، وفعله وعيشه.

تتقاطع الشفرات الخمسة، واألصوات الخمسة: صوت التجربة )األحداث(، 
وصوت اإلنسان )الدالالت(، وصوت العلم )الشفرات الثقافية(، وصوت الحقيقة 

 )التأويالت(، وصوت الّرمز.
ي يستخرجها الكاتب لهذه الشفرات متجاورة ومتداخلة إّن اإلستشهادات التّ      

 داخل الوحدة القرائية، بحيث تشّكل ضفيرة ونسيجا، وبالتّالي نّصا منسجما.
"يختطف "سارازين" "زمبنال"، وهذه األخيرة تدافع عن  ":373في الوحدة "مثال: 

نفسها، وكانت مسّلحة بخنجر هّددت به سارازين، وذلك بغرسه في قلبه إن 
 .اقترب منها

فهذه الجملة تشّكل ضفيرة، تتكّون من عدد من الشفرات، فهناك شفرة لسانية     
)شفرة الّلغة الفرنسية(، وشفرة فعلية )الدفاع المسّلح للضحّية(، وشفرة تأويلية 
)المخصي يخادع فيما يخص عضوه الجنسي، ويتظاهر بالّدفاع عن عّفته 

  رمز إخصائي(. بوصفه امرأة(، وشفرة رمزية )السكين
وشكل،  ومن هنا يرى "بارت"، أّن الّنص ليس ترتيبا ثنائيا يتكّون من موضوع   

فهو ليس سوى تعّددية من األشكال من غير موضوع، فالقراء أحرار في فتح 
غالق عملّية الّتدليل للّنص دون االكتراث بالمدلول. "فبارت" يكتب لتصبح  1وا 

 ة.قراءته بدورها موضوع قراءة جديد
 خاتمة
كان "بارت" يغّير باستمرار مجاالت اهتمامه، وأدواته اإلجرائية من أجل    

تحقيق الخلود الذي يطمح إليه كل مبدع، ولعّله كان باحثا في كّل مشروعه عن 
الدرجة الصفر الّتي يّتم بواسطتها تحقيق المفرد والمختلف، وتحاشي الّسائد 

                                                 
 .180، 179روالن بارت، هسهسة اللغة، ص-1



 2015جوان  1العدد                                  مجلة اآلداب واللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 215 - 

والمتّفق عليه. وهو المفهوم الّذي كان عنوانا لكتابه األّول، ثم ورد في دراسته 
 وتعّدديته.  لقّصة سارازين "لبلزاك" كصفة النفتاحية المعنى

اهتم بارت بالقراءة، فهي ال تمّثل بالّنسبة إليه فّعالية أساسية في استنطاق     
ّنما فّعالية لتحقيق الوجود أي ضا، وجود الّنص ووجود القارئ. الّنص وتفكيكه، وا 

هذا األخير الذي رأى فيه "بارت" موضعا تلتقي على مساحته تعّددية الكتابات، 
ومعه يكتمل الّنص بوصفه نسيجا من الكتابات. وقد كان ميالد القارئ على 
حساب موت المؤلف، بحيث عّوض غياب المؤلف وموته، ببصمة القارئ 

ءات مختلفة في النصوص، وأنجز مفهوما وحضوره. وبهذا قّدم "بارت" قرا
، أين  s /z خاصا به للّنص والقراءة، وهذا ما يظهر من خالل كتابه س/ز

تخلى "بارت" عن الخطاب الّنقدي المألوف، ليقتحم خطابا آخر، هو خطاب 
 قراءة.   -القراءة  أو كتابة 
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 السرد التراثي العربي في النقد المغاربي سيميائية
 عڤاڤ قادة أ.د.

 جامعة سيدي بلعباس     
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 تمهيد: 
إن قراءة متأنية لكثير من المتون النقدية الرائجة في ساحة النقد العربي 
المعاصر بعامة والمغاربي بخاصة، يلحظ دون عناء، أن خطابها مشدود إلى 

حيث كونه يعتمد على المثاقفة، التي تعبر عن نفسها بوصفها مرجعية غربية من 
عملية استدالل، حين يتكئ الدارس على شهادات واقتباسات ويحيل إلى مصادر 

من خالل التعريف بالنظرية وعرض -لكنه انشداد واع، يهدف، 1أجنبية غربية
ورفعا من أصولها أوال، ثم بسط مفاهيمها ومصطلحاتها ثانيا، خدمة للقارئ العربي 

إلى التأسيس لمنهجية متماسكة يمكن بمقتضاها وصف  -مستوى الثقافة النقدية لدينا
مكونات الكتابة األدبية بعامة والسردية بخاصة وتحديد أساليبها، وتفسيرها وفق 
مرجعية مضبوطة وأدوات صلبة، ورؤية جديدة متجاو زة  ما كان متداوال  في ساحتنا 

ة هشة ومناهج عتيقة في مرحلة ما قبل االنفتا ح على النقد النقدية من أدوات تقليدي
بين متن وآخر سواء في شمولية العرض  -مع تفاوت بطبيعة الحال -الغربي

 ومستواه، أو في وضو ح الخطاب ودقته.
مهما كانت –تصنيف تلقي المعرفة النقدية الغربية في خطابنا النقدي  ويمكن
 من التلقي، تتمثل في:  -ضمن ستة مستويات/خطابات -النظرية المتبناة

.خطاب 3.خطاب الترجمة والتعريب. 2خطاب التأسيس والتأصيل والتعريف. 1
. خطاب 6ي. .خطاب التأليف القاموس5.خطاب النقد والتقويم. 4التقعيد والتنظير. 
 الممارسة التطبيقية.

ذا كان هدف المستويات الخطابية الخمسة األولى والتي هي خطابات  -وا 
القارئ العربي والرفع من مستوى الثقافة  يتمثل في محاولة خدمة -نظرية أساسا

النقدية لديه، من خالل وضعة في أجواء المعرفة النقدية الغربية، واطالعه على ما 
من نظريات، من خالل تأصيلها والتعريف بها، أو من خالل ترجمة جّد في ساحتها 

بعض نصوصها وتعريب مصطلحاتها ووضع مسارد خاصة لها، أو من خالل 
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رصد قوانين اشتغالها وحصر مفاهيمها وتبسيطها، أو من خالل نقدها وتقويمها، فإن 
ذكر ما لم ي قرن مقاربة الجانب النظري في النظرية أو المنهج لن تكون له من فائدة ت

على المحك، فتكشف عن مردوديته وجدواه،  -المنهج–بممارسة تطبيقية له، تضعه 
 وتوضح حدوده وأبعاده. 

يتم ذلك من خالل وضع هذا المنهج أو تلك النظرية المتبناة ضمن سياق 
نصي محدد، تتقلص بموجبه المسافة الفاصلة بين الوجه المجرد للنظرية وبين وجهها 

الذي يمر حتما عبر مزج النظرية بالنص إلى  -ونعني الممارسة التطبيقية-المتحقق 
الحد الذي تذوب فيه الفواصل بينهما، ويصبح على إثر ذلك، التنظير تطبيقا 

 . 2والتطبيق تنظيرا
فهل استطاع النقد العربي المغاربي المعاصر تحقيق هذا المزج بين مفاهيم 

ي الذي تقاربه وفق أطروحاتها؟ وهل استطاع هذا النظريات المتبناة وبين النص العرب
 النقد الوصول إلى الحد الذي ذابت فيه الفواصل بينها وبينه )النص(؟ 

هذا ما سنحاول تفحصه في هذا المداخلة من خالل التركيز على التحليل 
السيميائي للحكاية الشعبية في النقد المغاربي المعاصر وفق التوجه الغريماسي 

 تحديدا.
على  -ا كان هدف أصناف الخطاب السابقة في عروضها النظرية تعدإذ

 3مجرد عملية "بقصد إنجاز فهم أو إعطاء مثل على الفهم" -الرغم من ضرورتها
كما أشرنا –لن يتحقق بصفة كاملة  -الفهم -الذي ينبغي أن يكون، فإن هذا األخير 

علية هذه النظرية من عدمها، إال إذا أ لح ق بمقاربة تطبيقية تبين فا -إلى ذلك أعاله
 وتبين في اآلن نفسه عمق هذا الفهم من عدمه. 

وربما من أجل هذا السبب نجد معظم العروض النظرية في متون النقد 
العربي بعامة، والمغاربي بخاصة المتبنية لنظرية غريماس المسماة بـ)السيميائيات 

اول فيها إثبات فعالية هذه النظرية السردية(، ت لح ق  ما نظَّرت له بأقسام تطبيقية، تح
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وقدرتها على تفكيك مختلف النصوص العربية )حكاية شعبية، قصة قصيرة، رواية 
 وغيرها(، وال يعوقها في ذلك عائق.

 المدونة النقدية المنتخبة: 
من بين الدراسات المنشورة المتخصصة، والمهتمة بمقاربة الحكاية الشعبية 

المغاربي المعاصر ذي التوجه الغريماسي بصفة خاصة في الخطاب النقدي العربي 
ونعني أصوله اللسانية والبنيوية ومرتكزاته  -في أصوله النظرية ومفاهيمه التطبيقية

 نجد النموذجين اآلتيين: -الشكالنية
 (.1994محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي )نظرية غريماس( ) .1
، التحليل السيميائي للخطاب السردي )دراسة لحكايات من عبد الحميد بواريو .2

 .42003"ألف ليلة وليلة" و"كليلة ودمنة" 
 محمد الناصر العجيمي: حرفية المنهج وهيمنة التحليل التقني. .1

يغرق محمد الناصر العجيمي في كتابه)في الخطاب السردي "نظرية   
ن خالل االلتزام بحرفية غريماس"(، منذ الوهلة األولى، في التحليل التقني م

جراءاته، بما في  المنهج والتطبيق الميكانيكي له، عبر إخضاع النص لمفاهيمه وا 
، التي قد تخل بأحد مبادئ 5ذلك تقديم بعض التفسيرات والتأويالت السياقية

التحليل السيميائي للخطاب السردي، على األقل كما عرف في االتجاه 
في مؤلفه هذا، من حيث كونه تحليال محايثا الغريماسي الذي يتبناه الباحث 

تكتفي الدراسة فيه بما يقدمه النص في مستواه العميق، باعتبار هذا 
األخير)النص( وفق هذا المنظور، ممتلكا لمعانيه بشكل سابق على تدخل 

 القارئ، وال تلتفت إلى ما هو خارج عن )السياق(.
ر لها في يحاول العجيمي تجريب األدوات والمفاهيم التي  ََ ََ عرضها أو نظَّ

مقتبسة من كتاب  6القسم األول من كتابه على حكاية شعبية بعنوان " األرانب والفيلة"
"كليلة ودمنة" البن المقفع، مترسما في ذلك خطى غريماس، محاوال الكشف عن 
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سردية هذه الحكاية، حيث نجده يقول " ولمَّا ك نَّا ننشد في دراستنا اإللمام بأهم جوانب 
المنهج نظريا وتطبيقيا، توفرنا على نص يحوى، فيما نعتقد، من الخاصيات ما يؤهلنا 
لبلوغ هذه الغاية في المستوى التطبيقي حريصين على الوفاء قدر المستطاع لألسس 
ن بحظ متواضع جدا، في  النظرية دون تعسف، آملين في اآلن ذاته أن نسهم، وا 

سباب النقد الجديد، إليماننا بجدوى هذه قراءة نصوص من التراث من وجهة تأخذ بأ
 .7التجربة"

ولئن كان العجيمي قد و فَِّق بكيفية أو بأخرى في القسم النظري من كتابه في 
عرض كثير من مفاهيم هذه النظرية وبسطها وتفسيرها، فإن التوفيق في الوفاء 

لى الرغم للمنهج أو النظرية قد خانه في بعض األحيان في هذا القسم التطبيقي، ع
من وعيه بذلك حين يقول: "ورغم اجتهادنا في التقيد بما أخذنا من نظرية غريماس 
وبما ي مليه علينا الوفاء لما أجرينا من مفاهيم وبسطنا من مصطلحات لمقتضيات 
منهجية وبيداغوجية بديهية، فإننا وظفنا مصطلحات لم نعرض لها في الدراسة 

از المصطلحات عند غريماس ثري ثراء  تبوء اضطرارا. والسبب في ذلك هو أن جه
معه كل محاولة لرصدها واإلحاطة بها جميعا بالفشل. إال أن ما يشفع لنا إجراءنا 
هو أننا أوردنا هذه المصطلحات في سياق واضح ييسر فهمنا ويهيئ استيعاب 

 .8داللتها بمجرد تمثل اإلطار المنتظمة فيه"
-ه العجيمي مقاربته التطبيقية هذه إن خطاب االعتذار هذا، الذي يصدر ب

وهي ظاهرة عامة يعمد إليها كثير من النقاد العرب كما الحظ ذلك بعض الدارسين 
بقدر ما يدل على حذر الباحث ووعيه بصعوبة المهمة التي هو مقبل على  -9بحق

القيام بها، بقدر ما يدل أيضا على شعور بالعجز إزاءها، وبالتالي إيجاد مسوغات 
" معناه ترك مساحة  -كما نعرف-ل البحث وتعميقه واستكماله. وكل تأجيل لتأجي

من الموضوع غير مستوفاة، وكل اعتذار يعني وضع حاالت سابقة في موضع 
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التجاهل أو الجحود، أو في أحسن األحوال التنقيص من شأنها حتى يظهر التأجيل 
 .10واالعتذار مقبولين"

يري، وبعد أن يورد نص الحكاية كامال، يعمد الباحث بعد هذا الخطاب التبر 
إلى تقديم تصوره لهذا النص من حيث كونه يخضع "في شكله العام إلى بنية داخلية 
تقوم بين البداية والنهاية على تحول من وضعية اتصال انعكاسي لذات فاعلة 
 )الفيلة( موسومة بالقدرة في مستوى الكفاءة المادية بموضوع قيم )هو العين( افتكته
عنوة من ذات حالية هي األرانب الموسومة في مستوى الكفاءة المادية بالضعف، 
إلى وضعية انفصال متعد عن الموضوع بتحول األرانب إلى ذات فاعلة، 

وتردد الوضعية من االتصال إلى االنفصال )أو  –واسترجاعها ما سلبت إياه 
ر وفق النموذج العاملي. العكس( يعد من المقومات الرئيسية المؤسسة لمفهوم االختبا

على أن هذا التحول من وضعية إلى أخرى تم على مراحل سنعني بضبط حدودها. 
 ، يتساءل الدارس.11لكن على أي أساس واستنادا إلى أي المقاييس؟"

يستند الباحث في رصده لهذه المراحل التي يتحدث عنها ويروم ضبط 
لم يسعفه اإلطار أو المستوى حدودها إلى المقياس أو اإلطار المكاني، بعدما 

الزماني لخلو النص المقارب من إشارات تدل على سيرورة األحداث في السياق 
الزماني، وبعدما وجد أن تقطيع النص استنادا إلى نظام صياغته المادية )الفقرات( ال 
يصلح مرجعا للتقسيم على نحو حاسم. ينطبق هذا على القسم األول من النص فقط، 

سم بدوره إلى جزئين )وصف موطن الفيلة األصلي( و)شكواها من سوء والذي ينق
حالها إلى ملكها إليجاد مخرج لها(. أما ما بقي من النص فيعتمد في تقسيمه على 

 تطور الحدث ومراحل صيرورته.
وبعد هذا التقسيم، يعمد الباحث إلى مقاربة النص محاوال جهده حشد كل 

ن قد رصدها في القسم النظري من كتابه وتوظيفها، تلك المفاهيم والمكونات التي كا
المؤتى تقول بها النظرية الغريماسية مثل)والكشف عن مختلف المستويات التي 
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والمحور  -يقصد الفصل -والوكل -يقصد المرسل والمرسل إليه -والمؤتى إليه
ية التقويمي، والقائم بالفعل، والقدرة على الفعل، واالختبارات، واألدوار الغرض

)العاملية(، ومربع المصداقية )الحقيقة القائمة في النص(، والمربع السيميائي، 
وغيرها...( لكن بطريقة ال تخلو من تعسف أحيانا، ومن هيمنة الطابع التقني على 

 المقاربة أحيانا أخرى.
وعلى الرغم من أهميتها  -إن هذه المقاربة التقنية التي أنجزها العجيمي

هذه الحكاية المحللة تبدو وكأنها مجرد أجزاء مفصولة بعضها جعلت  -بيداغوجيا
عن البعض اآلخر، فضال عن كونها تبدو مفصولة عما يحيط بها من نصوص. 
بالرغم من أن الباحث حاول عبر بعض اإلشارات المقتضبة إدراج هذا النص ضمن 

هو  سياق نص آخر أكبر هو "باب الغربان والبوم" المضمن بدوره في سياق أوسع
كتاب "كليلة ودمنة"، مما يجعل النص كما يقول:" ليس سوى حلقة مندرجة ضمن 
حلقات أخرى يرتبط بعضها ببعض ارتباطا جدليا ويحدد بعضها من بعض مداها 

 .12وعمقها"
إن وضع اليد على بعض مستويات النص، والتوفيق في تعيين بعض 
مكوناته، ال يعني مطلقا النجا ح في القبض على جوهره وخباياه ودالالته، والذي 

 هدف كل تحليل موفق.  -فيما نعتقد -هو
إن ترسم بعض األدوات التقنية لنظرية ما، هو أمر يستطيع أن يأتيه أي 

في إطار تبنيه لهذه النظريات الجديدة التي تتميز بصرامة علمية ووفرة  -باحث
وبخاصة في ظل وجود مقابالت لها في اللغة العربية في متناول  -مصطلحية كبيرة

قول هذا، ألن " التعرف اليد، بغض النظر عن اختالف الترجمات واضطرابها. ن
على هذه المكونات من خالل ما يحيل عليها من مصطلحات ال يفيد في شيء في 
غياب تصور نظري حول المعنى وأشكال تجسده في النص. فنادرا ما كانت هذه 
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المصطلحات تقود إلى إنتاج معرفة خاصة بالنص، بل يمكن القول إنها كانت، في 
 .13السردي وما سواه من النصوص"حاالت كثيرة، وباال على النص 

انطالقا من هذا نذهب إلى القول مع بعض الدارسين، إن السيميائيات، أو 
غيرها من النظريات األخرى المنتمية إلى حقل التحليل األدبي، هي في المقام 

"نظرية في المعنى، أو  -قبل أن تكون رصًّا للمصطلحات وحشدا للمفاهيم -األول
ناول المعنى ومعالجة أشكال تجلياته. وهي، استنادا إلى هي صيغة خاصة في ت

 .14ذلك، طريقة في تحديد السبل المؤدية إلى إنتاج الدالالت وتداولها
إن غياب تصور نظري يحكم النظرية المتبناة ويسندها، مضاف إليه غياب  

الوعي بحقيقة المصطلح في منطلقه وآفاقه وداللته، فضال عن أنه يضيع المضمون 
، فإنه 15معرفي لهذه المصطلحات في رحلتها من أصلها المولد إلى تربة االستقبالال

ينتهي بنا في األخير إلى تقديم، ليس تحاليل تثري معرفتنا بالنص وبأنفسنا، بل تقديم 
التي ال تختلف في شيء عن تلك االستمارات أو  التقنيةمجموعة من الدراسات 

 ة.كشوف البيانات التي تمأل حسب الحاج
 . عبد الحميد بواريو: االحتكام إلى روح النظرية واإلنصات لما يقول النص.2

مجال الموروث السردي  -ولعل دراسات عبد الحميد بواريو في هذا المجال
، وجعل منها المحور الذي يدور 16التي ابتدأها منذ ثمانينات القرن الماضي -الشعبي

لدراسات العربية القليلة بمعية تلك عليه شغل مشروعه النقدي كله، تعد من بين ا
والتي تخرج عن نطاق  -17الدراسات التي قدمها الباحث المغربي عبد الفتا ح كليطو

هذه الدراسة لكونها تصب في مجال غير المجال الذي تصب فيه متوننا المختارة 
ن تقاطعت معه أحيانا التي استطاعت  -وتغترف من معين غير الذي نغترف منه وا 

ذا الطابع التقني الذي يتفشى في كثير من الدراسات المتبنية للنظريات تجاوز ه
الغربية الجديدة. يعترف بهذه الحقيقة أكثر من دارس ممن تناولوا دراسات الباحث 

 .18بالنقد والتقويم
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إن اإلطار المعرفي الواضح الذي صاغ ضمنه هذا الباحث مقارباته، والذي 
ده السيميائيات السردية من أطر وما تفرضه من ال يخرج في غالبه األعم عما تحد

، مع استيعابه لمنهجيتها في التحليل ووضو ح *شروط في مختلف أصولها وروافدها
الرؤية لديه، يسند ذلك كله انشغال دائم وحرص متواصل لدى الباحث على تقديم 

لتعميم الجديد بالنسبة للتجارب السابقة مع احترامه لخصوصية النص المعالج تالفيا ل
والسطحية، وبالتالي عدم التزامه الحرفي ببعض تصنيفات هذه النظرية، بل اإلنصات 

، جعله 19إلى ما يقوله النص، والتصرف فيها بحرية على أساس ما يقوله هذا النص
ينطلق من أرضية صلبة في ممارساته التطبيقية، ويصدر عن رؤية نقدية منسجمة 

 وأهدافها.في مقوالتها، وعارفة بمنطلقاتها 
تتبدى هذه المواصفات بشكل جلي في تطبيقاته على النصوص، كما في 
تلك المداخل المنهجية التي يصدر بها دراساته، والتي ي َوضِّح من خاللها األطر 
المنهجية التي تنتظم داخلها خطواته التحليلية المقبلة، مبرزا في خضم ذلك أهمية كل 

ة التي تليها، مبينا النقاط التي يختلف فيها مع خطوة والهدف منها وعالقتها بالخطو 
من يتبنى نظرياتهم أو اإلضافات التي يقدمها في هذا المجال، مقدما األسباب 
ن كان  المتمثلة في كونه يصدر في تحليالته عما يقوله النص قبل أي شيء آخر، وا 

هدفه في  يحتكم في ذلك بطبيعة الحال إلى رو ح النظرية المتبناة ال إلى حرفيتها.
ذلك، االبتعاد قدر اإلمكان عن تحاليل تغرق في المفاهيم التقنية وال تقدم تصورات 

 في قراءة النص في خصوصيته وتمييزه.
يستهل عبد الحميد بورايو مؤلفه "التحليل السيميائي للخطاب السردي" 

قترحه بمقدمة يضبط فيها أوليات منهجيته التحليلية، والتي تقوم في أساسها على ما ي
التحليل السيميائي للخطاب السردي في إقامته لنماذج منطقية "تحكم البناء الشكلي 
للمسار السردي والنبثاق الداللة. إن هذه النماذج تمثل اكليشيهات مشعاعية للخطاب 
المدروس وأطرا هيكلية مفرغة يتم استنباطها من المدونة المدروسة في شكل أنساق 
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التجسيدات ذات الطبيعة السردية، أو المتعلقة بالشخوص تنتظم على أساسها مختلف 
 .20أو الخاصة بالقيم المرجعية التي تستند إليها الخطابات السردية

بعدها ينتقل الباحث إلى تحديد النماذج التي تهدف تحليالته إلى مقاربة 
 الحكايات المختارة وفقها، وهي تتمثل في:

 نموذج المسار السردي. -
 نموذج الفاعلين. -
 نموذج المسار الغرضي. -
 نموذج البنية العميقة. -

ـــه  ـــى أن لكـــل نســـق مـــن هـــذه األنســـاق قواعـــد عمل مشـــيرا فـــي هـــذا الصـــدد إل
وانسجامه، فإن كـان بعضـها يتعلـق بمظهـر الخطـاب، وبعناصـره الحاضـرة فـي السـياق 
 والمتجــاورة فــي خطــاب القصــة، كالمســارين )الســردي والغرضــي(، فــإن بعضــها اآلخــر

يسـمح بهـا النمــوذج المسـتنبط مثــل ، يـتم اسـتنباطه وفــق آليـات تحليــل ضـمني ومحايــث
 .21 بنية الفاعلين والبنية الداللية العميقة()

 -وباالعتمــاد عليهــا -ثــم ينتقــل بعــد تحديــده لهــذه النمــاذج التــي تــؤطر تحليلــه
إلــى ضــبط نقطــة االنطــالق فــي تحليــل الــنص الســردي والمتمثلــة فــي مظهــر الــنص، 

مل بالضـرورة لقضـية، "حسـبها يـتم تعاقـب مجموعـة مـن المراحـل، فكل نص سردي حا
. كمـــا أن لكـــل نـــص بدايـــة 22متسلســـلة منطقيـــا وزمنيـــا وتتمتـــع بتمثيـــل غرضـــي معـــين"

ونهايــة، "تتمثــل بدايــة الــنص فــي وضــعية أوليــة معطــاة، وينتهــي بخاتمــة هــي حصــيلة 
بـين الوضـعيتين المسار السردي المتسلسل، وهي تختلف عن الوضعية األوليـة  و  مـا 

ـــاك عـــدة مســـتويات مندمجـــة فـــي بعضـــها الـــبعض ومتداخلـــة ابتـــداء مـــن المســـتوى  هن
ـــــن تتمفصـــــل الوحـــــدات الوظيفيـــــة، وانتهـــــاء  ـــــي، مـــــرورا بالمســـــتوى المنطقـــــي أي التركيب

 .23بالمستوى الغرضي أين تتجسد صورة العالم"
 من المظهر الخطابي إلى المستوى التركيبي
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أثنـــاء المــــرور مــــن المظهـــر الخطــــابي إلــــى كمـــا يتحــــدث الباحـــث أيضــــا فــــي 
المستوى التركيبي عن ضـرورة القيـام بعمليـة فـرز بـين "السـرد" و"الالسـرد"، مبينـا أهميـة 
ذلــــك، وموضــــحا األســــس التــــي علــــى أساســــها يعــــرف هــــذا مــــن ذاك، أمــــا االســــتعانة 
بـالنموذج المنطقــي فإنـه يســاعد علـى بيــان "نحــو" للقصـة تحكــم معـاييره الخاصــة قواعــد 

 .  24لسرد في مدونة معطاةا
وال يغفل الـدارس فـي هـذا عـن "الترسـيمة النموذجيـة" الشـاملة، التـي تشـكل فـي 
رأيــه "قاعــدة للمقارنــة الموضــوعية نســبيا والتــي انطالقــا منهــا يمكــن المقارنــة بــين قصــة 

التـــي يعتـــزم  25وقصـــة ضـــمن شـــكل ســـردي مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي الحكايـــات الخرافيـــة"
يــتم هــذا باالســتناد إلــى "فرضــية مفادهــا أنــه ال يمكــن أن ي عطــي أي الباحــث مقاربتهــا. 

خطــــاب معــــزول معنــــاه الكلــــي، وبالتــــالي تصــــبح المواجهــــة المنهجيــــة بــــين الخطابــــات 
 .  26المتوفرة هي وحدها القادرة على َمّدنا بجميع الدالالت التي تحملها كل حكاية"

ـــدم فـــي مقارب ـــت الباحـــث يق ـــة هـــي التـــي جعل ـــى عـــدة ولعـــل هـــذه الرؤي ـــه عل ات
نصـوص أو نمــاذج حكائيــة ال علــى نمــوذج أو نــص واحــد، ليتســنى لــه القيــام فيمــا بعــد 
بعمليـة المقارنــة هــذه، وبالتــالي، اســتنباط الــدالالت الكامنـة فــي قلــب كــل حكايــة، فيحلــل 
قصــة "الملــك شــهريار"، ثــم "قصـــة الصــياد والعفريــت" مــن ألـــف ليلــة وليلــة، ثــم "قصـــة 

 "الحمامة والثعلب ومالك الحزين" من كليلة ودمنة. الحمامة المطوقة" وقصة
ويعتمــد الباحــث فــي تحليالتــه منهجيــة واحــدة ويبقــى وفيــا لهــا إلــى آخــر نقطــة 
فــي التحليــل، وهــي تلــك التــي ضــبطها فــي مقدمتــه المنهجيــة، مــع حرصــه الشــديد علــى 
 استخدام نموذج قاعدي وحيـد يـتم علـى أساسـه تقطيـع الخطابـات موضـوع الدراسـة إلـى

علـــى عكـــس مـــا رأينـــا عنـــد العجيمـــي، الـــذي ينتقـــل مـــا بـــين اعتمـــاد المعيـــار  -مقـــاطع
ألن ذلـك فـي رأيـه "يمثـل شـرطا الزمــا  -المكـاني، ليتركـه إلـى معيـار صـيرورة األحـداث

لتحليل مقارن متجانس، يحافظ على طبيعة التكوين ومظهـر االنسـجام وسـياق التطـور 
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ذه النمذجــة عــن تنوعــات شــكلية فرعيــة فــي المــادة الخاضــعة للنمذجــة. تكشــف مثــل هــ
 .27وتساعد على المقارنة بينها وعلى إبراز الخصوصيات البنيوية"

 من الملفوظ السردي إلى البنية العميقة للنص:
ـــى الكشـــف عـــن  ـــال إل ـــه باالنتق ـــذي يســـمح تحليل أمـــا عـــن الملفـــوظ الســـردي ال
البنيــات الفاعليــة والمســار الغرضــي، وبالتــالي الكشــف عــن البنيــة العميقــة للــنص، فــإن 

 تقطيعه يتم بحسب المحورين المعروفين "النظمي واالستبدالي". 
خـالل من حيث كونها منتجة أوال لقضية تتطـور، وتـؤدى مـن –فقراءة القصة 

وحــدات توزيعيــة تســمى أصــنافا وظائفيــة، ومــن حيــث كونهــا تمثــل اســتثمارا لعــدد مــن 
باالعتمـــاد علـــى  -الـــدالالت المنتميـــة إلـــى نســـق مرجعـــي متجســـد عـــن طريـــق الحـــوافز

يســـمح ببنـــاء النســـق المنطقـــي الـــذي تنـــتظم علـــى أساســـه الوحـــدات  -هـــذين المحـــورين
 .28نى في تسلسلها المتتابعالتوزيعية، ويتم بموجبه وصف ووضع وحدات المع

 تحديد المقطع يتم انطالقا من جملة من أصناف الوظائف:
وال يختلــف الباحــث فــي تحديــده للوظيفــة عــن ذلــك التحديــد الــذي وضــعه لهــا 
ــــه فــــي ســــيرورة  بــــروب، باعتبارهــــا "فعــــل الشخصــــية قــــد حــــدد مــــن وجهــــة نظــــر داللت

فيمــا بينهــا وفــق عالقــة ، موضــحا أن جملــة مــن أصــناف الوظــائف المرتبطــة *الحبكــة"
منطقيـــة، تشـــكل مقطعـــا، وأن التعـــرف علـــى أصـــناف هـــذه الوظـــائف وتعيينهـــا، ال يـــتم 
بصـــفة عشـــوائية، بـــل يتطلـــب وضـــع نمـــوذج مرجعـــي يـــتم مـــن خاللـــه ضـــمان انســـجام 

 .29التحليل
ويوضـــح الباحـــث مـــن جهـــة أخـــرى، منطلـــق تحديداتـــه لهـــذا المقطـــع الســـردي 

إنهـــا تتمثـــل فـــي ذلـــك "المبـــدإ الـــذي مفـــاده أن كـــل  النمطـــي )النمـــوذج المرجعـــي( فيقـــول
صـــنف وظـــائفي يمثـــل مكونـــا مـــن مكونـــات قضـــية )حبكـــة قصصـــية( تتطـــور، تنتمـــي 
لمقطع منطقي أولي يمثل قاعدة القصة، يمكـن تحديـده علـى أنـه تطـور منطقـي خطـي 

 بين ثالثة أزمنة وخمس مراحل:
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 وضعية – 1  أ(. ما قبل
 اضطراب -2          ب(. أثناء

 تحول-3                                 
 حل -4                                 

 30وضعية نهائية -5            ج(. ما بعد
كــل مرحلــة مــن  -وفــق تصــورات افتراضــية عامــة –ليوضــح ويفســر بعــد هــذا 

هـــذه المراحـــل الخمـــس وأصـــنافها الوظائفيـــة القاعديـــة، ملمحـــا إلـــى إمكانيـــة تضـــاعفها، 
 .31ها ألشكال متنوعة، يسميها بـ " الصيغة التتابعية التراكمية"واتخاذ

أما االنتقال من الجمل السردية الخطابية إلـى الجمـل السـردية الملخصـة، فيـتم 
مــن خــالل عمليــة االختــزال )التلخــيص( المســتندة بــدورها إلــى قواعــد مضــبوطة تتمثــل 

ه ممــثال لكــل قضــية أساســية فــي فــي "االنتقــاء" و"التعمــيم والبنــاء"، أي " اختيــار مــا نــرا
طــالق قضــية أساســية عامــة علــى مجمــوع قضــايا فرعيــة، وتجســيدات يمكــن  الحكايــة وا 
أن تنطــوي عليهــا هــذه القضــية األساســـية، والجمــع بــين التجســدات المفصــلة المختلفـــة 
لمعـــاني متقاربـــة فـــي تجســـيد مبنـــى واحـــد يمثلهـــا جميعـــا، مـــع المحافظـــة علـــى بعـــض 

واألدوار التــي نــرى أن اختزالهــا أو إســقاطها قــد يخــل كثيــرا بفهــم المشــاهد والتجســيدات 
 .  32القضايا األساسية للقصة"
لــيس بــاألمر الهــين، بــل هــو أمــر صــعب  -يقــول الباحــث -إن عمــال كهــذا 

لــى عنــاء وجلــد وحســن تقــدير، وحــذر شــديد مــن  المنــال " يحتــاج إلــى حذاقــة خاصــة وا 
 .33عن رو ح النصوص" الوقوع في التعسف والميكانيكية واالبتعاد

 الممارسة التطبيقية:
وفــق هــذا التصــور المنهجــي المتماســك الــذي يجــد امتــداده العلمــي فيمــا حققــه 
المســــار التطــــوري لســــيمياء الســــرد الغريماســــية فــــي توجهاتهــــا الشــــكالنية مــــن فتوحــــات 

تالفيــا لخلــط  -منهجيــة مهمــة، مــع حــرص علــى االنضــواء تحــت لــواء مدرســة واحــدة
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واســتعارتها ألدواتهــا المنهجيــة فــي مقاربــة النصــوص منهــا، واســتنادا  -وتشــتيته الفهــم 
التـي يعضـدها حـس نقـدي يمحـص مـا يسـتعيره مـن  -إلى هذه الرؤية النقديـة الواضـحة
العارفة بمقوالتهـا، يباشـر عبـد الحميـد بورايـو تحليالتـه  -أدوات وما يستعمله من مفاهيم

 ا.للحكايات األربع المشار إليها سابق
وهــذا أمــر ينطبــق  -يقــوم الباحــث فــي خطــوة أولــى بإعطــاء تقــديم عــام للقصــة

ليقوم في خطوة ثانية، بحثا عـن المسـار السـردي  -على مختلف الحكايات التي يحللها
لمتن القصة، بتقطيع متن هذه األخيرة إلى مقاطع أو متواليـات، "وتقطيـع المتواليـة إلـى 

هــــا ببعضــــها، حيــــث يســــمح لــــه النظــــام وظــــائف، ثــــم دراســــة الشخصــــيات فــــي عالقات
ـــــد األدوار الغرضـــــية والفاعليـــــة حســـــب تسلســـــلها الزمنـــــي  ـــــي للشـــــخوص بتحدي العالئق
والمنطقي في القصة، إذ تشـكل هـذه األدوار مـدخال لدراسـة المعنـى وعالقـات الخطـاب 

بسياقه الثقافي واالجتمـاعي الـذي أنتجـه وتداولـه. ألن احتـرام خصوصـية  34القصصي"
"يعـد أمـرا ضـروريا، يسـمح باسـتنتاج صـورة العـالم المنبثقـة  -كما يقـول -لجالنص المعا

، متحاشــيا بــذلك التعميمــات التــي طبعــت 35عنــه والمتعلقــة أساســا بــزمن وفضــاء إنتاجــه"
تحديدات بـروب للحكايـة مـن حيـث كونهـا تتابعـا خطيـا حتميـا )منطقيـا وزمنيـا( إلحـدى 

 وثالثين وظيفة.
ذا كـــان الـــدارس قـــد تفحـــص فـــ ي الحكـــايتين األوليتـــين المنتميتـــين إلـــى مـــتن وا 

ــة"  )قصــة الملــك شــهريار( و)قصــة الصــياد والعفريــت(، بمــا فــي ذلــك -"ألــف ليلــة وليل
مفــاهيم مثــل: المســار الســردي، وتنظــيم المحتــوى، والبنيــة العميقــة،  -القصــص الفرعيــة

ـــف ـــرامج الســـردية، وغيرهـــا بمختل ـــة، والب ـــات الفاعلي مفاهيمهـــا  واألدوار الغرضـــية، والبني
)قصة الحمامة المطوقـة( و)قصـة الحمامـة -ومستوياتها، فإنه، في القصتين األخريين 

يــتفحص مفــاهيم ومســتويات  -والثعلــب ومالــك الحــزين( المنتميتــين إلــى "كليلــة ودمنــة" 
أخــرى مثــل: الحقــل المعجمــي، والمقطوعــات الخطابيــة، والتجســيدات الخطابيــة، غايتــه 

، مصـنفا الحقـول 36القـات المتعلقـة بالرؤيـة وبـالزمن وبالمكـانفي ذلك محاولـة إبـراز الع
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انطالقا من الفصـل بـين األغـراض مـن جهـة والتجسـيدات التصـويرية مـن  –المعجمية 
م أيضــا علــى تقطيــع الــنص إلــى  -جهــة أخــرى محلــال توزيعهــا ومعلقــا عليهــا، كمــا ي قــد 

عــن جملــة الوظــائف  ، كاشــفا مــن خــالل ذلــك37متواليــات رئيســية وفقــا لمقــاييس يــذكرها
 المكونة لكل متوالية. 

ودائمـــا باالعتمـــاد علـــى نظـــام  -أمـــا فـــي مســـتوى التحليـــل الســـردي الخطـــابي
فيقــارب مفــاهيم مثــل: الــذات وموضــوع القيمــة، والظــاهر والبــاطن، ومعرفــة  -المتواليــات

الية الفعل والقدرة على الفعل، والكفاءة وعناصرها، والبـرامج السـردية األساسـية واالسـتعم
واالتصال واالنفصال، وذات الفعل وذات الحالة، والتحريـك والتقـويم واألداء، باإلضـافة 
إلـى نظـام االنتقـاالت المكانيــة، بمـا فـي ذلــك ضـبط وتحديـد المســار الغرضـي فـي بعــده 
الزمنــي، مــع الكشــف عــن البنيــة الدالليــة العميقــة مــن خــالل المربــع الســيميائي للصــدق 

. ويشـــكل هـــذا الطـــر ح األخيـــر، 38و ح الخالـــدة، الجســـد الفـــاني()الكينونـــة، المظهـــر، الـــر 
مــدخال مهمــا يلــج مــن خاللــه الباحــث لتقــديم تأويــل ينســجم مــع المغــزى الــذي تريــد أن 

 .39تؤكده الرسالة المبثوثة من خالل القصة
هكــذا يتبــين لنــا أن مقاربــات الــدارس عبــد الحميــد بورايــو، قــد أبانــت فــي كثيــر 

ت تحليليــــة عميقــــة فــــي فهــــم العــــوالم التخييليــــة للحكايــــات مــــن نماذجهــــا، عــــن منظــــورا
الشعبية، كما أبانت في اآلن نفسه عـن اقتـراب موفـق فـي تشـخيص أشـكالها التعبيريـة، 
ـــات  والكشـــف عـــن أبـــرز تقنياتهـــا الســـردية. لـــيس مـــن خـــالل اســـتثماره لمقـــوالت النظري

خــالل احتــرام مــن  -وهــو األهــم -الجديــدة ومواكبــة تطوراتهــا بــوعي فحســب، بــل وأيضــا
 خصوصية النص المعالج واإلنصات إلى ما يقوله.

 اإلحاالت:
                                                 

محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظيرات النقد العربي المعاصر، منشورات كلية اآلداب والعلوم  1
 . 301م ، ص 1،1999اإلنسانية، الرباط، مطبعة النجا ح الجديدة، البيضاء، المغرب، ط

 سعيد بنكراد، سعيد بنكراد، مدخل إلى السيميائيات السردية، دار تينمل للطباعة .  2
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 .6م، ص.1994المغرب، ط.والنشر، مراكش، 
 .301. محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظيرات النقد العربي المعاصر، مرجع سابق، ص. 3
إذ يعد أحد المختصين فيه.  -السرد الشعبي –.  للباحث دراسات كثيرة في هذا المجال 4

بقة، ولقد وقع اختيارنا على هذا المؤلف لكونه آخر ما صدر للباحث، كما أن دراساته السا
كانت محل دراسة وتمحيص ضمن أطروحات جامعية ومؤلفات نقدية عديدة، نذكر منها 

 على سبيل المثال:
أطروحة عبد القادر شرشار، خصائص الخطاب في رواية الصراع الصهيوني  -

 .136-128، ص .ص 2000/2001)دراسة تحليلية(، جامعة وهران، 
المغاربي الجديد، جامعة الجزائر،  أطروحة الطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي -

 .87-83ص.  ، ص.1999/2000
مؤَلف: عبد اهلل أبو هيف، النقد األدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد،  -

 .277-275ص  مرجع مذكور سابقا، ص.
. ينظر: محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي،  على سبيل المثال 5

 .199،40، 115الصفحات:
 .140-111ص.  ينظر: المرجع نفسه، ص .. 6
 .110-109ص.  المرجع السابق، ص.  .7
 .110. المرجع السابق، نفسه، ص8
 .328-326.ينظر: محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظيرات انقد العربي المعاصر، ص.ص.9
 .327المرجع نفسه، ص   .10
 .113. ينظر: محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السردي، ص 11
 .115المرجع نفسه، ص   .12
سعيد بنكراد، المصطلح السميائي )األصل واالمتداد(، مجلة عالمات، مكناس،   .13

 12، ص 2000، سنة 14المغرب، ع
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  .14
 . المرجع السابق، الصفحة نفسها.15
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ميدانية(،  ينظر: عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة )دراسة  .16

 .1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 ينظر: على سبيل المثال دراساته:  .17
 .1983، 2األدب والغرابة، دار الطليعة، ييروت، لبنان، ط -
الغائب ، دراسة في مقامة الحريري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  -
 .987، 1ط
 .1988، 1للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طالحكاية والتأويل، دار توبقال  -
المقامات، السرد واألنساق الثقافية، ترجمة عبد الكريم الشرفاوي، دار توبقال للنشر،  -

 .1993، 1الدار البيضاء، المغرب، ط
 ينظر في هذا الصدد على سبيل التمثيل ال الحصر، الدراسات اآلتية: .18
الجديد في القصة والرواية والسرد، مرجع  عبد اهلل أبو هيف، النقد األدبي العربي -

 .277-275مذكور سابقا، ص.ص.
الطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، مخطوط أطروحة  -

 .87-83، ص.ص.1999/2000دكتوراه دولة، جامعة الجزائر
خصائص الخطاب في رواية الصراع العربي الصهيوني  عبد القادر شرشار، -

، 2000/2001لية"، مخطوط أطروحة دكتوراه دولة، جامعة وهران، الجزائر"دراسة تحلي
 .136-128ص.ص.

جراءتها البنيوية واألنثروبولوجية ومرتكزاتها الشكالنية كما  * نقصد في منطلقاتها اللسانية وا 
 استوعبها وصاغها كل من غريماس وبريمون وج.كورتيس.

الخطية لبروب "لكننا تعاملنا معها بحرية، بحيث  حيث يقول بصدد استعانته بالترسيمة .19
راعينا في توزيع وحداتها عدم االكتفاء بمراعاة ما يتعلق بوجهة نظر البطل وحده مثلما فعل 
بروب، بل وضعنا في اعتبارنا وجهات النظر المتعلقة بالشخوص األخرى المشاركة في 

للمغرب العربي دراسة تحليلية في  الحدث". ينظر: عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية
 .1992، 1"معنى المعنى"، لمجموعة من الحكايات، دار الطليعة، بيروت، ط

عبد الحميد بورايو: التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات من "ألف ليلة  .20
 5وليلة" و"كليلة ودمنة"، ص.
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 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  .21
 .6ق، ص: المرجع الساب .22
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. .23
 ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  .24
 .6عبد الحميد بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي، ص:   .25
 عبد الحميد بورايو، الحكايات الخرافية للمغرب العربي، مرجع مذكور سابقا. .26
 .7-6ص.  يميائي للخطاب السردي، ص.عبد الحميد بورايو، التحليل الس  .37
 .9-7ص.  ينظر المرجع نفسه، ص. .28

* Vladimir PROPP. Morphologie du conte. Op.cit. p31. 
 .7ينظر: عبد الحميد بورايو، التحليل السيميائي للخطاب السردي، ص .29
 .8 -7ص. المرجع نفسه، ص. .30
 .9-8ينظر المرجع السابق نفسه، ص.ص. .31
 .9المرجع نفسه، ص .32
عبد الحميد بورايو، المسار السردي وتنظيم المحتوى، مخطوط رسالة دكتوراه دولة،  .33

 .7مرجع سابق، ص 
ه دولة االطاهر رواينية، سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، مخطوط رسالة دكتور  .34

 .84، مرجع سابق، ص 
 .2وتنظيم المحتوى، ص عبد الحميد بورايو، المسار السردي  .35
 وما بعدها. 63، التحليل السيميائي للخطاب السردي، ص. د الحميد بورايوينظر عب .36
 .73ينظر المرجع نفسه، ص  .37
 .82-73ص  ينظر المرجع السابق نفسه، ص. .38
 .83-82ص  . ينظر المرجع نفسه، ص.39
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