
 

 



 

 ِعٍخ ا٢ـاة ٚاٌٍغبد
 

 خٔؾف ص٠ّٕٛ خ ِؼىّخخ ـ١ٌّٚخ ػ١ٍِّّعٍّ

 خغ٠ّٛٚاٌٍّ خلاصبد األـث١ّرؼٕٝ ثبألثؼبس ٚاٌّف

 رؾفل ػٓ و١ٍخ ا٢ـاة ٚاٌٍغبد

 اٌعزائم -ظبِؼخ ِؼّف اٌجغ١م اإلثما١ّٟ٘ ثمج ثٛػم٠م٠ط  
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 9199ظبٔفٟ  - (10اٌؼفـ) ،(10اٌّعٍف ) 

 (ِٓ اٌّعٍخ02اٌؼفـ)



 ِعٍخ ا٢ـاة ٚاٌٍغبد

 خٔؾف ص٠ّٕٛ خ ِؼىّخخ ـ١ٌّٚخ ػ١ٍِّّعٍّ

 خغ٠ّٛٚاٌٍّ خلاصبد األـث١ّرؼٕٝ ثبألثؼبس ٚاٌّف

 رؾفل ػٓ و١ٍخ ا٢ـاة ٚاٌٍغبد

 اٌعزائم -ظبِؼخ ِؼّف اٌجغ١م اإلثما١ّٟ٘ ثمج ثٛػم٠م٠ط  

 242-2588 9ل .د. َ. ـ إ 0          9799-7979ل . ـ . َ . ـ0  

 9102/279للُ اإل٠فاع0 

  ِف٠م ظبِؼخ        ثٛػزح ثٛفمصب٠خ    .أ.ـ       0  اٌغمفٟ ٌٍّعٍخ مئ١شاٌ

 ػ١ّف و١ٍخ ا٢ـاة ٚاٌٍغبد         ـ. ثٛػالَ لن٠ك0           م اٌّعٍخ ـِف٠

 أ.ـ. لاثغ ثٓ ؾ٠ٛخ           0             لئ١ش اٌزؼم٠م

ـ. ظّؼخ ثٓ صبٌُ       0       لئ١ش اٌزؼم٠مٔبئت 

 اٌزؼم٠م0                          ـ. ص١ٍُ صؼفٌٟ صىمر١م

 اٌزؼم٠م ١٘ئخ

 اٌعزائم       ط    ٠ثمج ثٛػم٠م   ظبِؼخ                     أـ. لاثغ ثٓ ؾ٠ٛخ         

 اٌعزائم       ط    ٠ثمج ثٛػم٠م    ظبِؼخ                              ـ. ثٛػالَ  لن٠ك 

 اٌعزائم        ط    ٠ثمج ثٛػم٠م  ظبِؼخ                                ـ. اٌجغ١م ػزٚنٞ

 اٌعزائم        ط    ٠ثمج ثٛػم٠م ظبِؼخ                              ٠بص١ٓ  ثغٛلح   ـ.

 اٌعزائم       ط      ٠ثمج ثٛػم٠مظبِؼخ                                ؽبٌغ  لض١ش ـ.

 اٌعزائم           ظبِؼخ       ثمج ثٛػم٠م٠ط                       ـ. ص١ٍُ   صؼفٌٟ    

 اٌعزائم        ط    ٠ثمج ثٛػم٠م   ظبِؼخ                        بٌُ    ـ. ظّؼخ ثٓ ص

 اٌعزائم                  اٌّض١ٍخ      ظبِؼخ     اٌغٕٟ ثٓ اٌغ١ؽ             ف ػج .ـأ.

 اٌجؼم٠ٓ             اٌجؼم٠ٓ         ظبِؼخ                                 أ.ـ أػّف ٠ٚش    

 اٌعزائم       ط    ٠ثمج ثٛػم٠م   ظبِؼخ    الٚظٟ                     أـ. ػز اٌف٠ٓ ظ

 اٌعزائم                        0ثبرٕخ   ظبِؼخ                             ف١ؾً ػؾ١ف .ـأ.

 اٌؼماق                      اٌجؾمح    ظبِؼخ                  اـ اٌجفلأٟ  أ.ـ. ِؼّف ظٛ



 

 

 

 

  

 اٌؼ١ٍّـخ اٌٍعٕــخ

 

  اٌعزائم    ظبِؼخ   ثمج ثٛػم٠م٠ط   ـ. لاثغ ثٓ ؾ٠ٛخ أ

 اٌعزائم    ثمج ثٛػم٠م٠ط ظبِؼخ         ـ. ثٛػالَ لن٠ك

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط ظبِؼخ      ـ.٠بص١ٓ ثغٛلح     

 اٌعزائم   ثمج ثٛػم٠م٠ط          ـ. اٌجغ١م ػزٚنٞ           

 اٌعزائم    ثمج ثٛػم٠م٠ط ـ. ظّؼخ ثٓ صبٌُ    ظبِؼخ  

 اٌعزائم   ثمج ثٛػم٠م٠ط   ظبِؼخ   ـ. ص١ٍُ صؼفٌٟ     

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠طظبِؼخ          ـ.ؽبٌغ لض١ش 

 اٌعزائم       0ثبرٕخ  ظبِؼخ               ف١ؾً ػؾ١ف .ـأ.

 اٌعزائم   اٌّض١ٍخ   ظبِؼخ    ف اٌغٕٟ ثٓ اٌغ١ؽػج .ـأ.

 اٌجؼم٠ٓ     ظبِؼخ اٌجؼمٞ      أ.ـ أػّف ٠ٚش                

 اٌعزائم   صٛق أ٘ماس  ظبِؼخ          ـ. غزالْ ٘بعّٟأ

 اٌعزائم      صى١ىفح     ظبِؼخ        أـ. ٔج١ً ثٛ اٌض١ٍٛ 

 اٌعزائم  ثٛػم٠م٠طثمج   ظبِؼخ            ـ. ػزٚن نللبْ 

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط  ظبِؼخ     ـ. ٔبؽم ِؼّبط    

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط     ػجف اٌىم٠ُ ثٓ ِؼّف       ـ.

 اٌعزائم   اٌّض١ٍخ    ظبِؼخ  أـ.ص١ٍّبْ  ثٛلاس           

  اٌعزائم      صى١ىفح         ثٛٔبة ػجف اٌؼك   أ.ـ. ِٕؾٛل

 اٌعزائم    صى١ىفح ظبِؼخ              أ.ـ. ػزٚن لمثٛع     

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط  ظبِؼخ   أـ. ػز اٌف٠ٓ ظالٚظٟ

 اٌعزائم        صن١ف     ظبِؼخ   ـ. ٔج١ٍخ ِٕبـٞ           

 رٛٔش             رٛٔش     ظبِؼخ  أـ. عىمٞ اٌضؼفٞ   

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط    ظبِؼخ    ـ. ألٜٚ ٔعبل         

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط     ظبِؼخ ـ. وٍضَٛ ؽٛاٌغ     

 

 اٌؼماق     اٌجؾمح  ظبِؼخ أ.ـ. ِؼّف ظٛاـ اٌجفلأٟ   

 اٌعزائم  اٌّض١ٍخ  ظبِؼخأ.ـ. ػجف اٌمػّٓ ثٓ ٠نٛ    

 اٌعزائم   لضٕن١ٕخ     ظبِؼخ أ.ـ. اٌؿبِضخ ػالٚٞ    

 اٌعزائم  صى١ىفح        ظبِؼخ  ـ. ػضٓ ـٚاس          

 اٌعزائم    ـ.فن١ّخ ثماّٟ٘               ص١فٞ ثٍؼجبس

 اٌعزائم        0ثبرٕخ                            ـ. ن٘ٛل عزٛح

 اٌعزائم  ػم٠م٠طثمج ثٛ      ـ. فبمّخ اٌز٘ماء ػبعٛل 

 اٌعزائم  غمـا٠خ     ظبِؼخ أـ.ِؼّف ِفٚل        

 اٌعزائم صى١ىفح    ظبِؼخ   أـ. ػٍٛٞ ٔض١ّخ  

 اٌعزائم  ثم٠ىخ      ظبِؼخ ـ.لاف١خ عمان      

 اٌعزائم   ثبرٕخ      ظبِؼخ  ـ.ٔبـ٠خ ثٛػف٠ف   

 اٌعزائم  رٛٔش      ظبِؼخ    ـ.اٌض١فح اٌؼماثٟ

 اٌعزائم  ػٕبثخ       ظبِؼخ ـ. صى١ٕخ نٚاغٟ   

 اٌعزائم  ـ. ِٛفك ػجف اٌض١ّغ            ثمج ثٛػم٠م٠ط

 اٌعزائم  ثمج ثٛػم٠م٠ط                     ـ. ػ١ضٝ ثمثبل 

 ثٍمبصُ قٚاـٞ     ظبِؼخ   ثمج ثٛػم٠م٠ط  اٌعزائم أ.ـ

 لنم           لنم  ظبِؼخ      أ.ـ ػجف اٌمبـل ف١فٚح 

 ٌجٕبْ         اٌعبِؼخ اٌٍجٕب١ٔخ         أ.ـ فم١ٗ ظ١ٙبْ 

 فمٔضب             0ثبل٠ش           أ.ـ. ـ١ٔٚش ٌٛلمٚس

 اٌّغمة            أـ ِؼّف ػٍٟ اٌمثبٚٞ  ظبِؼخ    ٚظفح      

 أ.ـ ٔؼّبْ ثٛلمح       ظبِؼخ   أَ اٌممٜ      اٌضؼٛـ٠خ      

 أ.ـ ػجف اٌمػ١ُ ا١ٌٙجً   ظبِؼخ اٌمفس      فٍضن١ٓ      

 أ.ـ صبٌّخ اٌؼّبِٟ        ظبِؼخ  مجمق             ١ٌج١ب



اٌّعٍخفٟإٌغمعمٚك
ٌعٕخ لماءح، ِزبػخ ٌالمالع قاد ِعٍخ ا٢ـاة ٚاٌٍغبد ٟ٘ ِعٍخ ٔؾف ص٠ٕٛخ 0رؾفل وً صزخ أعٙم،  .0

اٌؼم. رضزمجً اٌّمبالد اٌّمصٍخ إ١ٌٙب ثبٌٍغبد اٌؼمث١خ، اٌفمٔض١خ أٚ اإلٔع١ٍز٠خ، ٚرمَٛ ثٕغم٘ب 

 ِعب١ٔب.

 ٠غزمك فٟ اٌّمبالد اٌّمفِخ ٌٍٕغم ِب 0ٍٟ٠ .9

  ٚأْ ٠ىْٛ اٌّمبي أؽ١ال ٚظف٠فا، ٌُ ٠ضجك ٔغمٖ فٟ ٔغم٠بد أؾمٜ ِّٙب وبٔذ، ٌُٚ ٠ضجك ػمفٗ أ

 اٌّغبلوخ ثٗ فٟ ٔفٚح أٚ ٍِزمٝ ػٍّٟ. ٚأاّل ٠ىْٛ ِضزال ِٓ لصبٌخ أوبـ١ّ٠خ )ِبظضز١م أٚ ـوزٛلاٖ(.

 ٍ١ّخ، أْ ٠ٍززَ اٌجبػش ثبٌّٕٙع١خ اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼبلف ػ١ٍٙب فٟ وزبثخ اٌجؼٛس ٚاٌفلاصبد اٌؼ

ٚثبٌّٛفٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ ممح إعىب١ٌخ اٌجؼش ٚػٕبؽم٘ب، ٠ٚزجٕٝ إٌمف اٌؼٍّٟ فٟ ممح اٌمقب٠ب 

 ٚاألفىبل ِٕٚبلغزٙب.

 ٌززاَ ثبػزّبـ اٌزمض١ُ اٌّؼٍٓ فٟ اٌمبٌت.أْ ٠ؼزّف ِٕٙع١خ ِٛػفح فٟ رمر١ت ػٕبؽم اٌجؼش ٚاال 

 وٍّخ، ثّب ف١ٙب اٌّؾبـل، اٌٙٛاِظ، اٌعفاٚي ٚاٌمصَٛ 01111وٍّخ ٚال ٠ز٠ف ػٓ  ٠6111مً اٌّمبي ػٓ  أال

 اٌزٛف١ؼ١خ، ٠ٚعت أْ رملُ اٌؾفؼبد رمل١ًّب ِزضٍضاًل.

  أْ ٠ىزت اٌجبػش ٍِؿؾب ثبٌٍغبد اٌضالس )اٌؼمث١خ، اٌفمٔض١خ، االٔع١ٍز٠خ(، ٠زقّٓ ػمفب ِٛظزا ِموزا

ٚ٘ففٗ ِٕٚٙعٗ ٚٔزبئعٗ، ػٍٝ أال ٠ىْٛ فممح ِعززأح ِٓ ِمفِخ اٌّمبي أٚ ٌّٛفٛع اٌجؼش ٚإعىب١ٌزٗ 

 غ١مٖ.

  ٓ١ّ٠ 0ٍٟصُ،  9صُ، أصفً اٌٛللخ 0.2صُ، لأس اٌٛللخ ٠2ضبل  صُ، 9٘ٛاِظ اٌؾفؼخ رىْٛ وّب ٠

 .صُ 06/97 ػعُ اٌؾفؼخ

ـّح اٌؼ١ٍّخ اٌؼمث١خ ثؿّل ِٓ ٔٛع  ٔمنخ ث١ٓ  91ثّضبفخ 07 ِمبصخ Simplified Arabicرىزت اٌّب

ِّب اٌفمٔض١خ أٚ اإلٔع١ٍز٠خ فزمّفَ ثؿّل ِٓ Simplified Arabic 15 Grasاألصنم، اٌؼٕٛاْ اٌمئ١ضٟ  ، أ

 .21 مقاسة Times New Romanنوع

 .رزؼفظ اٌّعٍخ ػٓ ٔغم ِمب١ٌٓ ٌّؤٌف ٚاػف فٟ اٌؼفـ قارٗ أٚ فٟ األػفاـ اٌّززب١ٌخ ٌٕفش اٌضٕخ 

 0٠زقّٓ اٌجؼش 

وٍّخ رزقّٓ رؼم٠ف ِٛفٛع اٌجؼش ٚرؼف٠ف إعىب١ٌزٗ، ٚث١بْ أ٘فافٗ  211رمً ػٓ 0 ال ِمفِخ-

 ٚاٌفلاصبد اٌضبثمخ، ِٕٚٙعٗ ٚػٕبؽمٖ.

٠مضُ إٌٝ ػٕبؽم ِمرجخ رمر١جب ِٕٙع١ب ِٕنم١ب، ٠َُفي ػ١ٍٙب ثؼٕب٠ٚٓ لئ١ضخ ٚأؾمٜ  ِزٓ اٌجؼش0-

 فمػ١خ.

وٍّخ، ٠كوم ف١ٙب اٌجبػش إٌزبئط اٌزٟ ؾٍؼ إ١ٌٙب، ٚاإلظبثخ ػٓ أصئٍخ اٌجؼش،  211ال رمً ػٓ  ؾبرّخ0-

 ٚاٌزٛؽ١بد اٌزٟ رضزغمف آفبق ثؼضٗ.

 ٍٟ٠0ماػٝ ػٕف وزبثخ اٌّمبي ِب ٠ 

 أْ ٠ىْٛ اٌّمبي ؾب١ًٌب ِٓ األؾنبء اإلِالئ١خ ٚإٌؼ٠ٛخ ٚاٌٍغ٠ٛخ. -



 0ؾالي ِٓ االٌززاَ ثمٛاػف فجل اٌىزبثخ-

 اػزماَ ِضبفخ ثفا٠خ اٌفمماد، ٚرعٕت اٌفمماد ٚاٌعًّ اٌن٠ٍٛخ ظفا.-

ػفَ رمن ِضبفخ )فماؽ( لجً ػالِبد اٌقجل إٌّفمـح وبٌٕمنخ ).( ٚاٌفبؽٍخ )،( ٚاٌفبؽٍخ -

إٌّمٛمخ )؛( ٚإٌمنز١ٓ )0( ٚػالِخ اٌزؼعت )!( ٚػالِخ االصزفٙبَ)؟( ٚرمن ِضبفخ ثؼف٘ب إقا ُأرجؼذ 

 من ِضبفخ ثؼف اٌٛاٚ )ٚ( اٌزٟ ر١ٍٙب وٍّخ.ثىٍّخ أٚ ٔؼ، ٚػفَ ر

٠ُكوم ِمح ٚاػفح فٟ اٌجؼش اٌّؾنٍغ اٌؼٍّٟ ٚأصّبء األػالَ ثبٌٍغخ اٌؼمث١خ ٚثعبٔجٗ اٌّؾنٍغ -

 ثبٌٍغخ اإلٔع١ٍز٠خ أٚ اٌفمٔض١خ ػٕف ٚلٚـٖ أٚي ِمح، ٠ُٚىزفٝ ثؼف قٌه ثىزبثزٗ ثبٌٍغخ اٌؼمث١خ.

فجنٙب ثبٌّغىً  وم٠ّخ، ٔؾٛػ عؼم٠خ، أصّبء أػالَ،٠ماػٝ فٟ األػّبي اٌّزقّٕخ0 آ٠بد لمآ١ٔخ -

 األػبـ٠ش ٚاألث١بد اٌغؼم٠خ. ٚرؿم٠ط

أْ رٛفغ اٌٙٛاِظ ٚاإلػبالد فٟ آؾم اٌّمبٌت مم٠مخ اإلـلاج ا٢ٌٟ، ِغ إـلاج لبئّخ ث١ج١ٍٛغماف١خ -

 ثبٌزمر١ت اٌٙعبئٟ.

 ثؼف إلمال ِنبثمخ اٌّمبي ٌمٛاػف إٌغم0 .2

ّٛي ػٛؽٍخ ِالػظبرّٙب ٌٍّؤٌف.٠مصً إٌٝ ؾج١م٠ٓ ِزؿؾؾ١ٓ،  . أ  ٚرؼ

 فٟ ػبٌخ رؼبلؿ اٌؿجمر١ٓ ٠ؼبي اٌّمبي إٌٝ ؾج١م صبٌش. . ة

 ػمف إٌغم.ػٕف لجٛي ٔغم اٌّمبي ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌّؤٌف إِقبء  . د

 ٚفٟ ػبٌخ ػفَ لجٛي اٌّمبي، ٠زُ إػالَ اٌّؤٌف ثممال ١٘ئخ اٌزؼم٠م. . س

 ال رضٍُ عٙبـح لجٛي إٌغم إال ثّٛافمخ ١٘ئخ اٌزؼم٠م إٌٙبئ١خ ػٍٝ ٔغم اٌّمبي. .7

 ال ٠ضّغ ثئػبـح ٔغم ِمبالد اٌّعٍخ إال ثّٛافمخ ١٘ئخ اٌزؼم٠م. .2

 رمصً اٌّضبّ٘بد ػجم اٌجٛاثخ اإلٌىزم١ٔٚخ ٌٍّعالد0    
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 اٌؼفـافززبػ١خ

 

     

، اٌّؼٍِٛخ  ؾالي اٌضٕخ ِٛاػ١ف٘بأػفاـ٘ب فٟ ٢ـاة ٚاٌٍغبد ِضزّمح فٟ رمف٠ُ ال رزاي ِعٍّخ ا  

رنّغ إٌٝ إصماء صبػخ  (9199)ظبٔفٟ ِٓ اٌّعٍّف اٌّضبِٓ ٚيٟٚ٘ إق رؾفل ٘كا اٌؼفـ؛ اٌؼفـ األ

ّٟ ثّب ٠ف١ف ِٓ أثؼبس ػ١ٍّّخ رزٕبٚي ِٛفٛػبد ِؿزٍفخ قاد اٌؾٍخ ثبألـة ٚاٌٍغخ  .اٌجؼش اٌؼٍّ

ػٓ  (9.16ٚلف ؽفل ٘كا اٌؼفـ ثؼف أْ ػظ١ذ اٌّعٍخ ثّؼبًِ رأص١م ظّف ِغعغ لّفل ثـ)      

 .ِؤصضخ ارؼبـ اٌعبِؼبد اٌؼمث١ّخ

اػزّبـ ِؼبًِ ألص١ف اٌّزٛافمخ ِغ اٌّؼب١٠م  ِؼب١٠موّب ػبند إٌعبح فٟ رؼم١ك       

 .9190(ٌضٕخ 1.1002ػظ١ذ ثّؼبًِ لفل ثـ)ِٓ صُ ، ٚاٌؼب١ٌّخ

خ ٚلبػفح فرُ إـلاظٙب فٟ لبػفح ث١بٔبد ارؼبـ اٌعبِؼبد اٌؼمث١خ، ٚلبػفح اٌّؼم ٚلف     

 إٌّظِٛخ..

اٌظفم ثزؾ١ٕف اٌّعٍخ اٌّعٍخ ٚ ثىً ظٙف ِزبح إٌٝ رمل١خ، ـِٚب  ،اٌّعٍخ رؼم٠م١٘ئخ  ٚرضؼٝ    

 فّٓ اٌّعالد اٌٛم١ٕخ ؽٕف)ج(، ٚص١ىْٛ قٌه ثؼٛي اهلل لم٠جب.

رجبلن ١٘ئخ اٌزؼم٠م ٌىً اٌّٙز١ّٓ ؽفٚل ٘كا اٌؼفـ ، رفػٛ إٌٝ اإلصٙبَ ف١ٙب ثىً إق ٚ     

ـّح اٌزٟ رؼزمَ عمٚك إٌغم اٌّؼٍٓ ػٕٙب.  اٌّٛفٛػبد اٌؼ١ٍّّخ األؽ١ٍخ ٚاٌعب

َ لفغ رؼفظبد اٌؿجماء، ٚلف ألثؼبس اٌزٟ ٌُ رؼظ ثبٌٕغم فٟ ٘كا اٌؼفـ ٌؼفٚٔؼزكل ػٓ ا     

  ِٕؼذ ٌُٙ اٌفمؽخ ٌزفالن قٌه.

. ٚإٌٝ اٌٍّزمٝ ِغ اٌؼفـ ؾجماء ٚثبػض١ٓ.ِٓ  ٔعفـ اٌغىم إٌٝ ِٓ أصُٙ فٟ ؽفٚل ٘كا اٌؼفـ.     

 (.9199اٌّعٍف اٌضبِٓ )ظٛاْ  19اٌمبـَ؛ اٌؼفـ

 

 ١٘ئخ اٌزؼم٠م                                                                                                 
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 القيمة العممية لمنظخية الخميمية الحجيثة

 -مقاربة لدانية -
The Scientific Value of Modern Khalilian Theory 

 - Linguistic Approach-  

 
 *2 دمة سيمينيب

 abasmahbasma@gmail.com الجدائخ،، جيجل، جامعة دمحم الصجيق بن يحي2
 10/01/2022تاريخ الشذخ:  30/07/2021تاريخ القبػل: 08/06/2020تاريخ االرسال: 

 
  امللخص:

غػؼ خاث الم  بسشطػر حجيث لمت  جة طخية الخميمية الحجيثة قخاءة ججيتسثل الش           
ة وبخاص   ،ابع لميجخةالعخبي لسا تخكو األوائل مغ العمساء العخب إلى غاية القخن الخ  

ذ عمع العخوض وتمسيحه سيبػيو. مغ ىشا مؤس  لسا تخكو الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ 
 األصيل غػؼ السػروث الم  ىحا خاءة حسان الحاج صالح إعادة قر عبج الخ  كتػ أخح الج  

ة ة عخبي  ة لداني  نطخي  في محاولة مشو إلعادة إحياءه في شكل لعخب غة العمساء الم  
دانيات ف مثل ىحه األعسال ضسغ مجال الم  ، حيث ترش  ومعاصخة حجيثة

بحيث  ،)العخبية( حػ العخبي القجيسةتعتبخ امتجادا لشطخية الش   ياألن  ذلظ  ،القصاعية
ة ىحه األعسال وما ولعطس ،فخوعو داني بكل  يسكغ اإلفادة مشيا في مجال البحث الم  
 مى اشكالية مفادىا:تشذجه مغ قيسة عمسية أردنا الػقػف ع

طخية الخميمية الحجيثة التي أفادت بيا الش   دانيةوالم   العمسية يتيامجػ أىس   ما
حػؼ حػية الحجيثة التي أفادت بيا السدتػػ الش  وماىي أىع القزايا الش  ؟ غة العخبيةالم  

                                                             
 المؤلف المخسل  *

mailto:abasmahbasma@gmail.comالالكتروني
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داني  العخبي رس الم  دانية لمج  الي فيع تتسثل قيستيا الم  وبالت  دانية العخبية؟ لمشطخية الم  
 .؟الغخبي دانيالم   رسالحجيث مقارنة بالج  

 .المدانيات الكيسة العمسية،، الخميميةالشطخية  الكممات المفتاحية: 
 

Summary: 
The modern Khalilian theory represents a new reading with a 

modern perspective on the Arab linguistic heritage of what the first Arab 

scholars left to the end of the fourth century AH, especially when Khalil 

bin Ahmed al-Farahidi, the founder of the science of performances and 

his student Sepoye, left it. Hence, Dr. Abd al-Rahman al-Hajj Salih took 

a re-reading of this authentic linguistic heritage of Arab linguists in an 

attempt to revive it in the form of a modern and contemporary Arabic 

linguisti theory,Where such works are classified within the field of 

sectoral linguistics, because they are considered an extension of the 

ancient Arab grammar (Arabic) theory, so that it can benefit from it in 

the field of linguistic research with all its branches, and the greatness of 

these works and the scientific value they seek. We wanted to find out 

about the problematic effect: How important is the scientific and 

linguistic significance that the modern Khalilian theory has benefited 

from the Arabic language? What are the most important modern 

grammatical issues reported by the grammatical level of the Arabic 

linguistic theory? Hence, what is the linguistic value of the modern 

Arabic linguistic lesson compared to the Western linguistic lesson?  
Key words: Hebron theory, scientific value, Arabic grammar. 

 

 تمهيج:
دست بيغ األصالة و ثسة نطخية لدانية ات  نراف العمسي القػل أن  و لسغ اإلإن        

قخونيا  في لسا كانت عميودانية العخبية طخية الم  أعادت االىتسام بالش   ،والسعاصخة
ججيجة  يا قخاءةإن   وإعادة بعثو مغ ججيج، ػؼ العخبي القجيعغخاث الم  مت  بقخاءة ل ،األولى

صبيقي لمعالج اآللي إذ يسكغ استغالل مفاليسيا في السيجان الت  حػ العخبي لمش  
مغ  وغيخ ذلظلحبدة وعالج السرابيغ بارػص وتخكيب الكالم االصصشاعي لمش  
 .غة العخبيةغػية في عمػم الم  صبيقات الم  الت  
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 ظخية الخميمية الحجيثة:الن   -2
ا يسي  يثة ألنيا تحسل اجتيادا عمسيا تكيت بالحجطخية الخميمية الحجيثة سس  الش          

خاث لسا تخكو الخميل بغ أحسج ػ إلى قخاءة ججيجة في الت  صجر في زمانشا أد  
في  ااعتسجو حيغ غػييغ ال  حاة والم  وتمسيحه سيبػيو ومغ جاء بعجىسا مغ الش    ،الفخاىيجؼ

افة إلى بعس بع اليجخؼ، باإلضبحػثيع عمى كتاب سيبػيو إلى غاية القخن الخا  
ييمي وعبج القاىخ الجخجاني ميا بعس العمساء مغ أمثال الد  تي قج  البحػث ال  

، ذلظ أن األقػال العمسية التي ذكخىا ىؤالء العمساء 1ضي االستخابادؼ وغيخىعوالخ  
طخية الخميمية في أغمبيا ىي لمخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ في كتاب سيبػيو. والش  

 ياضي، عمى أن  دان العخبي لتأسيدو عمى السشصق الخ  في قزايا الم   نطخية رياضية  
م ىحه الشطخية عشج مشاقذتو لمجكتػراه لدشة كتػر عبج الخحسان الحاج صالح قج  الج  

 ػربػن بباريذ عشػانيا:بجامعة الد   (2191)
 "Arabe et linguistique générale. Essai de méthologie al àraliyya 

linguistique". 
وكان الحاج صالح يجافع دوما عغ نطخيتو ليكسل ما قج بجأه الخميل وسيبػيو، وذلظ 

غة العخبية خاث العخبي القجيع خجمة لم  تي يحسميا الت  دانية ال  ة والم  لمكيسة العمسي  
 وعمػميا.

 المفاهيم األساسية لمنظخية الخميمية: -2-2
مغ  عبج الخحسان الحاج صالح، لع تبغ كتػرطخية الخميمية الحجيثة لمج  الش          

لػن فخاغ، بل بشيت انصالقا مغ أسذ لدانية محزة، عغ شخيق ما تخكو األو  
ن بعجه، لتكػن بحلظ ػ ابعغػؼ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ، والت  خرػصا العالع الم  

طخية خاث، ومغ ىحه السفاليع التي تبشتيا الشة الحجيثة قخاءة ججيجة لمت  الشطخية الخميمي  
 الخميمية الحجيثة لمتعامل مع التخاث المغػؼ العخبي نجج:

 
 مفههم االستقامة:-2-2 -2
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حميمي الحؼ كان يشصمق مشو الشحاة، فقج يقػم ىحا السفيػم عمى السختكد الت           
في جػانب أخخػ عمى  افي بعس الجػانب عمى المفع وحجه، كسا ركدو  ادو رك  

باعتبارات تخز السعشى فالتحميل ىا ىشا يشزػؼ عمى د فع إذا حج  السعشى، فالم  
فع دونسا اعتبار لمسعشى فالتحميل حميل عمى الم  تحميل معشػؼ، أما إذا حرل الت  

عمى أن الحاج صالح كان يقخر أن العخب كانت تسيد بيغ  2لفطي ونحػؼ 
التحميميغ. إذ يقػل سيبػيو: "ىحا مغ باب االستقامة مغ الكالم واإلحالة فسشو 

 3مدتكيع حدغ ومحال، ومدتكيع كحب ومدتكيع قبيح، وما ىػ محال كحب"
المة بسعشى الد   ،فالسقرػد باالستقامة ىي مػافقة التخكيب لقػاعج المغة العخبية

ىشالظ تخاكيب صحيحة نحػيا إال أنيا  أن  أؼ المة المفطية اجعة لمسعشى والد  الخ  
 حة نحػيا.خاشئة دالليا وىشالظ تخاكيب خاشئة دالليا وصحي

 
 : فظةالم   االنفخاد وحج   -2-2-2

حاة في ضبط تي كان يعتسجىا الش  خيقة ال  ا مفيػم االنفخاد فيحيل عمى الص  أم          
غة ذاتيا ال عمى شيء بخيخ ليا اعتسادا عمى الم  غة )ألفاضا وجسال( والت  وحجات الم  

يخاىا الحاج صالح فطة التي ا مرصمح الم  ػليجييغ، أم  مفتخض كسا ىػ الحال عشج الت  
دانيات، فتعشي الكمسة التي يسكغ انفخادىا مفيػما عخبيا خالرا ال وجػد لو في الم  

مكان نيابتيا عغ تمظ إالتي تخخج عغ بابيا مع و كسا تعشي الكمسة التي بمػاحقيا 
الكمسة السفخدة )في حكع السفخد(، فسثال االسع قج يكػن كمسة مفخدة وقج تجخل عميو 

 :دسا بدسة االنفرال واالبتجاء، مثلألنو يبقى مت   ،خجو عغ حج اإلسسيةزوائج ال تخ
فطة مكػنة مغ يذكل لفطة واحجة، وىحه الم   جل الكخيم الحي جاءنا البارحة(،)الخ  

 4يا ال تخخجو عغ بابو.مجسػعة كمسات لكش  
  :كممةالمهضع والعالمة العجمية ومفههم ال -2-2-3

"وعمى ىحا األساس فإن السػاضع التي تحتميا الكمع ىي خانات تحجد          
جريجية، يادة الت  فخيعية أؼ االنتقال مغ األصل إلى مختمف الفخوع بالد  حػيالت الت  بالت  
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فيكػن بحلظ السػضع ىػ  5حػيل )في ىحا  السدتػػ("يادة ىي نفذ الت  وىحه الد  
فيو عشرخ مغ العشاصخ التي يسكغ أن  يحل   حؼ يسكغ أنجخيجية ال  العالمة الت  

تؤثخ فيو، فإذا كان العشرخ مغ عالمة صفخية سسي عجميا، ومثمو مثل قزية 
العامل فقج يحكخ عامل لفطي وقج ال يحكخ تاركا السحل لعامل آخخ سسي بالعامل 
السعشػؼ. أما الكمسة عشج الشحاة األوائل فيي أدنى عشرخ تتخكب مشو المفطة، إذ 

دائسا  تد بالسػضع الحؼ تطيخ فيو داخل السثال، وعمى ىحا فالكمسة ليدتتحج
 حؼ يسكغ أنال ال  ما يشصق بو مسا يجل عمى معشى بل ىي العشرخ الج   مػرفيسا أقل  

جل( في كمسة )بالخ   كالححف لحخف الجخ ،فطة دون أؼ تغييخ لمعبارةالم  ن يكػ  
 خ في السعشى .فخخوجو ال يغي

 : العامل مفههم -2-2-4
كيبية يختبط العامل في الشطخية الخميمية الحجيثة بخبط تبعية البشية التخ         

سشاد إابط الحكيقي لتختيب عالقاتيا، و لمجسمة، فيػ السحخك الحكيقي لعشاصخىا والز  
خ وائج عمى اليسيغ تغي  الد   عخابية السشاسبة ليا، حيث الحع الشحاة "أن  الحخكات اإل

أثيخ في أواخخ الكمع كيب كالت  ع في بكية التخ  بل تؤثخ وتتحك   ،والسعشىفع الم  
ن أيزا مغ أعسجة وسصػر مثل مػا بحلظ عمى مثال تحػيمي يتكػ  عخاب(، فتحر  )اإل

 :6السرفػفة اآلتية
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø   قائم   زيج 
 قائم   زيًجا إن

 قائًما زيج   كان
 قائًما زيًجا حدبت

 قائًما زيًجا أعممت عمخا
2 2 3 
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 مفههم األصل والفخع:-2-2-5
حػ ىي قزية األصل والفخع، وليذ قزية التي يشبشي عمييا الش  ال أن   الشظ        

و غػؼ كم  طام الم  حػ فحدب بل عمػم العخبية كميا "وقج جعل الخميل وسيبػيو الش  الش  
حػيل، ويحرل ذلظ شيء مغ الت   فرػال وفخوعا، والفخع ىػ األصل مع زيادة أؼ  

  7بتفخيع بعس العبارات عغ عبارات  أخخػ تعتبخ أبدط مشيا وبالتالي أصػال ليا"
حػ الش   عغحػ العخبي د بيا الش  ة األصل والفخع ىي ميدة يتسي  لحلظ فإن خاصي  

بيشسا  ،قجيخؼ حػيل الت  حػ العخبي مشبشي عمى الت  الش   ألن   ،ػليجؼ لشػام تذػمدكيالت  
 حية.صحػيل بيغ البشية العسيقة والبشية الد  حػ التحػيمي يشبشي عمى الت  الش  
 ة بالحاسهب:ة الحجيثة وعالج العخبي  المجرسة الخميمي   -2

بسا أن الرياغة الحجيثة لمشطخية يسكغ أن تخسع عمى شكل شجخة         
ياغة العخبية في  الر   فخيعغ بيشيسا، فالت  غع مغ االختالف البي  تذػمدكي، عمى الخ  

ة الحجيثة ال طخية الخميمي  فخيع في الش  ، فالت  8مثل شجخة تذػمدكي ن كان تػليجياإو 
جدء إلى ما يشاسبو، بل ىػ تػليج لمعامل ومعسػليو،  يقػم عمى تجدئة الجسمة ثع كل  

/ 1ات حدب البشية التي تبشى فييا، ثع بيان لكل محتػػ تخكيبي )ع/ مر  والسخر  
تي يقػم بيا السعالج اآللي في ات ال  فخيع العسمي  ل ىحا الت  الي يدي  وبالت   9/ خ(2م

راسات الحجيثة الج   غة العخبية ومعالجتيا آليا في الحاسػب. إذ أن  ات ىشجسة الم  عسمي  
دت أيشسا استفادة مغ أنطسة الحاسػب باعتباره ميجانا نطخيا وتصبيكيا اقج استف
 مشيا:عخفية في التصبيقات الكثيخة بسا يستمكو مغ مجاالت عمسية وم ،بامتياز

صالح اآللي لألخصاء السصبعية غات بالحاسػب، واإلخجسة اآللية وتعميع الم  الت  
كيب االصصشاعي يق اآللي بالتخ  بصوالت   ،غات، والعسل الػثائقي اآلليوتعميع الم  

لألصػات المغػية وغيخ المغػية، وعمى الخغع مغ الصخيق الصػيل الحؼ وصفو 
إذ وجو بعس التػصيات في ىحا   الجكتػر الحاج صالح بأنو شػيل وشاق،

 :10السزسار مغ أىسيا
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ىحه البحػث تحتاج إلى أن يذتخك فييا أخرائيػن يشتسػن فييا إلى  أن  -
تخررات ومجاالت مختمفة مغ قبيل البحػث التي يدسييا العمساء في العرخ 

       (.interdisciplinary research) الحجيث
دانيات الحجيثة غيخ كافية خرػصا وأنيا ىحه البحػث التي تشبثق مغ الم   أن  -

 غات األوروبية خاصة.أمل في الم  يا مغ الت  انبدصت أىس  
لػن شيء وجج مفيجا ال سيسا بالشدبة لمدانيات حاة العخب األو  ما تخكو الش   أن  -

الحاسػبية التي تعتسج عمى الخياضيات والسشصق الخياضي. وىي إشادة عخيزة مغ 
اشخاك الباحثيغ المدانييغ في مختمف القصاعات إلى الحاج صالح إلى ضخورة 

 ،تكثيف الجيػد العخبية لمخقي بحػسبة المغة العخبية وجعميا في متشاول كل شخز
فيسا يدسى باألنتخنت العخبي أو الحخيخة العخبية بغية االستفادة مشيا في مختمف 

 السجاالت السحكػرة سابقا. 
حػ العخبي مغ خالل الحاج صالح مشصق الش  وقج استغل الجكتػر عبج الخحسان      

ياضي، مع القزايا التي خمفيا الخميل وسيبػيو وتكييفيا بسا جاء في السشصق الخ  
إثبات أن ما جاء بيا عمساؤنا في العرخ القجيع قج بشي عمى أسذ عمسية وعمى 

 حجيثة ياضي، مسا مكغ الحاج صالح مغ استغاللو في فتح أفقمشصقي ور تحميل 
 المغات عغ شخيق الحاسػب. لتعميع

 النحه العخبي:-3
 الجممة في كتاب سيبهيه: -3-2

كتاب سيبػيو ىػ أقجم كتاب وصل إليشا، وىػ أكبخ  ىػ معمػم لجيشا أن   اكس     
ة قبل وبعج سيبػيو، فػصفو الحاج صالح كتاب يحتػؼ عمى ما كان مغ قيسة عمسي  

 ة. ومغ أىع  في الغدارة العمسي  زػج، ولع يدبقو كتاب بأنو عسل ناضج تسام الش  
طخية العمسية في مفيػم االستشتاجات التي تػصل إلييا الحاج صالح مغ ىحه الش  

 الجسمة تمخرت في الشقاط اآلتية:
  في الكتاب:( جممة )عجم وجهد مصطمح -3-2-2
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في  (جممة)عجم وجػد كمسة بو أمخ غخيب أن  إلى ح الحاج صالح يػض         
بعج ( جممة )كسا ال نجج كمسة  ،(جممة مفيجة)جم وجػد كمسة وكحلظ ع ،الكتاب

يخ ح الحاج صالح إلى أن الذ  ويخج   11سيبػيو إال مغ خالل كتاب السقتزب لمسبخد
وقج يكػن األخفر )سعيج بغ مدعجة( تمسيح سيبػيو  ،السازني استعسميا ىػ أيزا

، فائجةل نحػؼ يدتعسل كمسة وأستاذ السازني ىػ الحؼ وضع السرصمح فإنو ىػ أو  
دانيات الخميمية عسادىا فالجسمة  والكمسة  في الم   12بسعشى العمع السدتفاد مغ الكالم

في الػقف واالبتجاء، فيي أقل ما يشصق بو مسا يشفرل فيدكت عشجه وال يمحق بو 
 ة قابمةوحجة لغػي   كل   شيء، أو يبتجغ ىػ صفة االنفخاد ومسا تججر االشارة إليو أن  

لفطة  ويذيخ الحاج صالح إلى أن   13ا قبميا أو ما بعجىا مغ الػحجاتلالنفرال عس  
ة اللة عمى مفيػم الجسمة السفيجة عشج سيبػيو وستبقى ىحه المفطة دال  كالم كافية لمج  

 ياق أن  عمى ىحا السعشى حتى عشج بعس الستأخخيغ، وتعشي الجسمة حدب ىحا الد  
 و جيمو.ع أن  السخاشب بذيء يحدب الستكم   ة تفيج إعالمالجسمة وحجة وضيفي  

 ة:غة العخبي  ة الم  ظخية الخميمية وتعميمي  الن  -4
ل عدخا بالغا اشقيغ بيا قج شك  خة لمش  ية في اآلونة اآلختعميع العخبي   إن            

شادة بالكيسة العمسية ألسباب عجيجة، ويخوم لشا ىشا اإل ع الجدائخؼ، وىحا راجعلمستعم  
غة العخبية في السجرسة الخميمية الحجيثة وسبل تػضيفيا في تخقية تعميسية الم  طخية لمش  

كتػر ة التي أثبتيا الج  طخية الخميمي  ة لمش  الجدائخية بشاًء عمى استغالل الكيسة العمسي  
ل الشطخية جد تتشد  ة، وفي ىحا الر  دستعج  عبج الخحسان حاج صالح في مجالدو ال

جكتػر عبج الخحسان الحاج صالح والحؼ استصاع الخميمية الحجيثة لراحبيا ال
غػؼ العخبي القجيع أن يعيج بعثو بيغ التأصيل باجتياده وقخاءتو وتسحيرو لمتخاث الم  

 غ مغ خالل ما يمي:فزل ىحه الشطخية عمى المغة العخبية ىػ بي   والسعاصخة، وأن  
 نقج الحاج صالح لمهاقع المغهي:-4-2

مبشية في جسيع األمع عمى ضخورة االنصالق مغ  إن فمدفة التعميع           
الػاقع المغػؼ، ذلظ أن عجم األخح بعيغ االعتبار الػاقع المغػؼ ىػ رىان عمى فذل 
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حؼ يشتسي إليو. مان والسكان ال  طخ عغ الد  بغس الش   ،عميسي أيشسا كانطام الت  الش  
ة تجريذ العخبي  البحث عغ حمػل لسذكالت  طخية الخميمية الحجيثة فإن  "وبحدب الش  

سيا في مختمف مخاحل التعميع  مغ االبتجائي إلى الجامعي يدتجعي االنصالق وتعم  
الحاج صالح في نطخيتو إلى  ا، لحلظ دع14مغ الػاقع المغػؼ الخاىغ لتعميسيا"

ي البحث السيجاني وجسع األسباب والعمل لمػقػف عغ السذاكل التي ضخورة تقر  
 ىي:بيا ه العخبية، ومغ أىع السذاكل التي شخحيا ونػ  تعتخض تعميسية المغة 

 دت المقامات: الفئات مهما تعج   وجهد مدتهى واحج من التعبيخ لكل  -4-2-2
عبيخ التختيمي ق ىشا الحاج صالح بيغ خصابيغ األول سساه بالت  ويفخ            

الحؼ يدتعسمو سسي ىػ التعبيخ الخ  ل فاألو   ،والثاني التعبيخ االستخسالي واإلجاللي
عميسي في السجرسة، جوات ولغة الخصاب الت  سسية والييئات والش  الفخد في السخاسيع الخ  

ع إلى وجػد وجييغ في تأدية يو لمستعم  ع أن يشب  حؼ البج مغ السعم  وىػ السدتػػ ال  
ع ى بسقام االنكباض ويعتشي فيو الستكم  تعبيخ يدتجيب لسا يدس  إذ ىػ األغخاض، 

أما الثاني وال يختدل شيئا مغ األلفاظ،  ،فائقة في تحقيق الحخوف السذافو عشاية
حؼ عبيخ ال  نذ، وىػ الت  ى بسقام األيدتجيب لسا يدس   ال حؼ التعبيخ االستخساليفيػ 

يق أو ابغ أو زوجة، وفيو يدتخسل فيو صاحبو ألنو يخاشب شخرا مأنػسا كرج
وغيخ ذلظ مغ سبل التخفيف، دغام واالختالس لمحخكات والححف لمكمسات يكثخ اإل

ع إلى وجػد وجييغ عمى األقل في تأدية األغخاض، وال و الستعم  "لحلظ عميشا أن نشب  
ة الفرحى في التعبيخ السشكبس  )السختل( الحؼ ال يرمح إال في يحرخ العخبي  
ويذيخ في ذلظ الجكتػر الحاج صالح إلى  أنو فريح وقج سسع  15،مقام الحخمة"

 ياية حاليا نطخا لكػنوىػ السدتػػ الحؼ تحتمو العام   16ق بعخبيتيعمغ العخب السػثػ 
 مغ السدتػػ الفريح. اغع مغ قخبيال تخزع لمقػانيغ الشحػية عمى الخ  

 غدارة في المفخدات مع خصاصة في مجلهالتها:-4-2-2
ا شة حج  اذ ال يسكغ لمستعمع أن يتجاوز أثشاء دراستو المغة في مخحمة معي  "        
يتمقاىا يشبغي  يروس التدرس مغ الج   مغ السفخدات والتخاكيب بل وفي كل  أقرى 
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السعايشة السيجانية  ذلظ أن    17،أصابتو تخسة ذاكخية" شة وإال  أن يكتفي فيو بكسية معي  
التي قام بيا الباحثػن في إشار الشطخية الخميمية الحجيثة والجراسة التي قام بيا 

 والحؼ ضع   ،المغػؼ الػضيفي في السغخب العخبي صيججسمة الباحثيغ في إشار الخ  
كتػر الحاج صالح، أثبتت دانييغ السغاربة مغ بيشيع الج  مجسػعة مغ الباحثيغ الم  

بميغية، فل ال تدتجيب لحاجات الصفل الت  األبحاث أن "السادة المغػية السقجمة لمص  
لمغػية ال يسكغ ية كبيخة ججا مغ العشاصخ افل غالبا كس  فسغ حيث الكع: تقجم لمص  

غػية بحال مغ األحػال أن يأتي عمى جسيعيا ولحلظ تريبو ما تريبو التخسة الم  
ىحا مغ  18وقج يكػن ذلظ سببا في تػقف آليات االستيعاب الحىشي واالمتثالي"

ومن حيث الكم خالل وجػد تشػع مفخداتي داخل الشز الػاحج مع غخابتيا، 
ع تمقيشيا تكاد تذتسل عمى جسيع األبشية : أؼ الكمسات التي يحاول السعموالكيف

ز الػاحج وىحا يدبب تخسة أخخػ ونالحع ذلظ أيزا في الش   ،التي تعخفيا العخبية
عػة الج   طخية الخميمية الحجيثة تع  لحلظ مغ خالل مذخوع الش   19عمى مدتػػ البشية"

وجػد ألفاظ ة كػن خاص   ،غة العخبيةية في تعميسية الم  إلى استثسار السفخدات العام  
غة التي يجب أن غة العامية ىي فريحة باألساس، وتع جسع ألفاظ الم  كثيخة في الم  

 ،خ في الكتب السجرسية والتي تتساشى والػاقع االجتساعي لمستعمع الجدائخؼ تتػف  
لحلظ  ،غة العخبية بصخيقة االستخفافع يجيل فشػن استعسال الم  ة كػن السعم  وخاص  
خ نطختو لمغة وذلظ مغ خالل العػدة إلى أساليب ال أن يغي  و  ع ىػ مغ عميو أفالسعم  

 عبيخ.غة التي تترف بالخفة واالقتراد في الت  خاشب اليػمي في ضػء الم  الت  
 الخالصة:

طخية الخميمية الحجيثة قج أفادت الش   وفي ختام ىحه الػرقة يسكششا القػل أن           
ىا في ميدة األصالة والسعاصخة والتي أقخ  داني العخبي مغ خالل ميدتيغ، البحث الم  

حػ العخبي لجػ الشحػييغ األوائل خاصة نحػ الخميل وتمسيحه سيبػيو. وتكسغ الش  
الكيسة العمسية لمشطخية الخميمية الحجيثة في أن الحاج صالح استثسارىا في مختمف 

وحػسبتيا. مجاالت المغة مغ بيشيا تعميسية المغات والسعالجة اآللية لمغة العخبية، 
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الحاج صالح اختبخ الرياغة الخياضية لمشطخية الخميمية الحجيثة ثع تع  لحلظ إن  
نتاج ومغ ثع استغالليا في اإل ،تذكيميا خػارزميا وإدخاليا عمى جياز الحاسػب

ة، وىحا يدتجعي بصبيعة الحال تجاخل االختراصات غة العخبي  خكيبي لم  فخادؼ والت  اإل
وخبخاء في  ،عالم اآللي واليشجسة المغػيةمغ بيشيا عمػم اإل لعمػم السختمفةومشابع ا

حػ العخبي األصيل لش  اساء المدان، كسا ربط الحاج صالح اليشجسة المغػية وعم
رس المداني السعاصخ مغ خالل إشادتو باالنفتاح عمى الشطخيات المدانية بالج  

خالل إحيائو لشحػ العخبي عمى أسذ متيشة مغ وبفزمو أعاد تأسيذ ا ،الغخبية
 .لشطخية العامل
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  ممخص:ال
مات التجاولية في مجال التخاشب والسحادثة، ما بحثو بػل ايسمغ أىع اإل

غخايذ في ما يدسى بسبجأ التعاون الحي ضل إسياما بارزا في الجراسات 
التجاولية، ىحا السبجأ الحي يحتػي عمى أربع مدمسات خصيا غخايذ تأسيدا 
إلشار تػاصمي، ُيْبَشى عمى التعاون بيغ الستحجثيغ بػية الػصػل إلى محادثة 

اجحة، وغيخ بعيج عغ بػل غخايذ، تزصمع الباحثة الفخندية روبغ الكػف ن
بالبحث في مبجأ آخخ ىػ مبجأ التأدب، إذ جعمت مغ مبجأ التعاون حجخ الداوية 

 النصالقيا في تأسيذ ما بات يعخف بسدمسات مبجأ التأدب. 
مبجأ التأدب عشج ابغ  عغ مقػماتالبحث مغ خالل ىحه الجراسة خوم ن

ىـ( في قريجتو السشفخجة، وذلظ انصالقا مغ التحميل 513ىـ/  433)الشحػي 
 .التجاولي لمقريجة وفق مقػالت غخايذ والكػف

  ؛بػل غخايذ؛ السشفخجة؛ ابغ الشحػي ؛ التجاولية؛ مبجأ التأدب الكممات المفتاحية:
 .روبغ الكػف

 

                                                             
 المؤلف المرسل *

mailto:mohcene.abada@univ-bba.dz


 محدن عبادة، زهر الدين رحماني

- 22 - 

 
Abstract:    

of the most important pragmatic contributions in the field of 

communication and conversation paul grice researched in the so-

called cooperative principle, which has remained a prominent 

contribution to pragmatic studies. This principle which contains four 

axioms was written by grice to establish a communication framework 

based on cooperation between the speakers in order to reach a 
successful conversation. Not far from paul grice the French 

researcher robin lakoff is researching another principle, the 

politeness principle which she established mainly on the cooperative 

principle. 

Through this study we want to search for the elements of the 

politeness principle in the poem of almunfarja by ibn alnahhawi 

(433/513) based on the pragmatic analysis of the poem according to 

the sayings of grice and lakoff.     
keywords: 
 Politeness principle; Pragmatic; Ibn Alnahhawi; Almunfarja; 

Paul Grice; Robin Lakoff.  

 
 _ مقدمة: 1

أفزى تصػر الجراسات المغػية، إلى وجػد تيار التجاولية الحي يدعى 
إلى مخاؾبة العسمية التػاصمية مغ جسيع جػانبيا، َفُعِشَي بأحػال الستكمسيغ 
وبدياقات الكالم وبمغة التػاصل، وكان بحلظ قج انساز عغ الشطخيات التي سبقتو 

يميام مػريذ لدبل في دراسة المغة، وقج ضيخت أول مخة في تقديع شارلد و 
التعامل مع العالمة فيػ يخى أن العالمة يسكغ الشطخ إلييا مغ خالل ثالثة 

 :(1)أبعاد
يشطخ إلى العالمة باعتبار قجرتيا عمى االنزػاء داخل  البعد التركيبي: .1

 مقاشع مغ عالمات أخخى وفق قػاعج تأليؽية.
ُيشَطُخ إلى العالمة في ىحا السجال باعتبار عالقتيا بسا  البعد الداللي: .2

 تجل عميو.
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إنَّ العالمة في ىحه الحالة تتحجد مغ خالل وضيفتيا  البعد التداولي: .3
األصمية واآلثار التي تحجثيا عشج الستمقيغ؛ أي الصخيقة التي يدتعسل فييا 

 الستمقي ىحه العالمة.  
اولية شيئا فذيئا مغ شخف مجسػعة ثع تبمػرت السقػالت والشطخيات التج

مغ السيتسيغ بالسشصق وفمدفة المغة وكان ذلظ خالل إلقاء محاضخات وليام 
جيسذ وكان مغ رواد ىحه السحاضخات الفيمدػف جػن أوستيغ صاحب نطخية 
أفعال الكالم التي تعتبخ أىع الشطخيات التجاولية ونطَّخ ليا في كتابو السػسػم بـ: 

(، وما صاغو How to do things with wordsبالكمسات ) كيف نشجد األشياء
بػل غخايذ ال يقل أىسية عغ مبحث أفعال الكالم، إذ اعتشى  بالسحادثة ودرس 
سبل نجاحيا وفذميا، وما يجب عمى الستحجثيغ االعتشاء بو أثشاء تخاشبيع في 

 ما سساه بسبجأ التعاون. 
روبغ الكػف التي  ومغ األعالم البارزيغ أيزا الباحثة الفخندية

استجركت عمى مبجأ التعاون بسبجأ آخخ سستو مبجأ التأدب، ىحا السبجأ الحي 
سشؽيس ؼيو الكالم في الفقخات اآلتية لشعخف بأىع مدمساتو وقػاعجه، ثع نكذف 
عغ شخيقة اشتغالو داخل السجونة التي نذتغل عمييا والستسثمة في قريجة ابغ 

 الشحػي السعخوفة بالسشفخجة.
 مبدأ التعاون عند غرايس: _2

يسثل مبجأ التعاون عشج غخايذ  حجخ الداوية الحي انصمقت مشو روبغ 
الكػف في صياغتيا لسبجأ التأدب، وألىسيتو ىحه نحاول أن نعخف بو تعخيفا 

 مػجدا كي نسيج لإلفاضة في شخح مبجأ التأدب الحي عميو مجار مجاخمتشا.
أن التػاصل الكالمي محكػم بسبجأ عام )مبجأ التعاون(  يخى بػل غخايذ 

 :(2)وبسدمسات حػارية، ويشيس مبجأ التعاون عمى أربع مدمسات
وتخز قجر كسية اإلخبار الحي يجب أن تمتدم بو  مدممة القدر: -1

 السبادرة الكالمية، وتشجرج تحتيا مقػلتان:
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 اجعل مذاركتظ تفيج القجر السصمػب مغ اإلخبار. - أ
 ال تجعل مذاركتظ تفيج أكثخ مسا ىػ مصمػب. - ب
ونريا: ال تقل ما تعتقج أنو كاذب، وال تقل ماال مدممة الكيف:  -2

 تدتصع البخىشة عمى صجقو.
وىي عبارة عغ قاعجة واحجة نريا لتكغ مذاركتظ  مدممة المالءمة: -3

 مالئسة.
ز تبتعج عغ المبذ وتتحخَّ اإليجا، تتكمع بػضػح بالشبخة السالئسة الجهة: -4

 والتختيب
 فإذا التدم الستخاشبػن بيحه القػاعج الستسثمة في:  

 أن يكػن الكالم عمى قجر معيغ. -
 أن نقػل ما يسكششا البخىشة عميو فقط. -
 أن ال نقػل ما نذظ في صحتو. -
 أن يكػن كالمشا مفيجا يتػافق مع السحادثة. -
 أن يكػن الكالم واضحا خاليا مغ المبذ و الغسػض. -

ضحة السقاصج، وغاية كل ذلظ عشج غخايذ ىػ تكػن السحادثة وا
ضسان فعالية عالية لمتبادل الكالمي، ومغ ثسة ال يكػن مجال لمتأويل 
واالستمدام وإذا تع خخق إحجى القػاعج الدابقة تحرل حيشيا ضاىخة االستمدام 

 الحػاري.
 _ تعريف التأدب:3
: التأدب مغ األدب، وقج جاء في معجع لدان العخب: " _ التأدب لغة1_3

َي َأَدًبا أَلَنُو َيْأِدُب الشَّاَس إلى  اأَلَدُب الِحي َيَتأَدُب ِبِو اأَلِديُب ِمَغ الشَّاٍس، ُسسِّ
وقػلو يأدب الشاس؛ أي يجعػىع إلى السحامج ( 3)الَسَحاِمِج وَيْشَياُىْع َعِغ الَسَقاِبِح"

ب تعمع األدب يقال: تأدب بأدب القخآن وأدب الخسػل أي ونبح السقابح، والتأد
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احتحاه وتسثمو، وآداب البحث والسشاضخة قػاعج تبيغ وتشطع كيؽية السشاضخة 
 .(4)وشخائصيا، والتأديب التيحيب

التأدب في الجراسات التجاولية ىػ السرصمح _ التأدب اصطالحا: 2_3
مجسػعة مغ القػاعج كمية ( وىػ عشج روبيغ الكػف politenessالسقابل لـ )

في شبيعتيا وعجدىا بحيث تأخح بيا مختمف السجتسعات البذخية كسا تأخح بيا 
مختمف الجساعات المغػية داخل السجتسع الػاحج أما ما نذاىجه مغ االختالف 
في التأدب بيغ ىحه الجساعات فال يتعمق إال بتختيب ىحه القػاعج ؼيفّزل 

 .(5)و عمى غيخه عشج ىحه الجساعاتبعزيا عمى بعس ويقّجم العسل ب
   _ مبدأ التأدب عند روبين الكوف:4

يعج مبجأ التأدب عشج الكػف استجراكا وإضافة عمى مبجأ التعاون الحي  
أن الباحثيغ لع ييتسػا بيحا السبجأ بذكل  صاغو بػل غخايذ وتخى الكػف

كاف بل اقترخوا عمى الجػانب الذكمية لمغة واالكتفاء بيا لمحكع عمى صحة 
. فراغت بحلظ (6)الجسل، وىحا ال يكفي لصخح تفديخ مقبػل لبعس التخاكيب

التأدب ليعزج مبجأ التعاون ىحا األخيخ الحي ركد عمى الػضػح في  مبجأ
 السحادثة ولع يعتغ بالتأدب فييا.

أما السبجأ الحي صاغتو الكػف في مقالتيا الذييخة مشصق التأدب سشة  
فيػ يشز عمى أن يكػن الستكمع مؤدبا أثشاء مخاشبة اآلخخيغ،  1973

يغ، وَيْشَبِشي مبجأ التأدب عمى قاعجتيغ واحتخام السدافة االجتساعية بيغ الستكمس
 :(7)ىسا
 كن واضحا. -1
 .كن مؤدبا -2

فالقاعجة األولى تشيل مغ مبجأ التعاون ومدمساتو األربع، أما القاعجة الثانية 
 فتتألف مغ ثالث مدمسات فخعية تتسثل في:
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: أي أن تتجشب ما قج يػحي لمُسخاَشب أنظ تكخىو، وال ال تفرض نفدك -1
 عل ما ضج إرادتو.تمدمو فقػل أو ف

وتشز في جػىخىا عمى ضخورة إتاحة مجال رحب مغ قدم خيارات:  -2
 الخيارات بجل حرخ السخاشب في الئحة محجودة مغ اإلمكانيات.

أي عمى الستكمع إضيار الػد، والبعج عسا قج يشفخ الُسخاَشب  أظهر الود: -3
مشو، وىحا مغ خالل عبارات وجسل تفرح عغ التقجيخ واالحتخام 

 اقة.والرج
ىحه السدمسات التي جاءت بيا الكػف إضافة إلى ما قجمو غخايذ تسكغ 
الستكمع مغ امتالكو لكفاءة تجاولية خصابية، ويسكغ تمخيز ىحه الكفاءة في 

 :(8)التخسيسة التالية
 
 
 
 
 
 
 

 
 التعريف بصاحب القصيدة:  – 5

صاحب القريجة ىػ أبػ الفزل يػسف بغ دمحم بغ يػسف السعخوف  
ىـ،  434ىـ وقبل  433جشػب القصخ التػندي عام   بابغ الشحػي، ولج بتػزر

ونذأ بيا وأخح العمع عغ الفؿيو أبي زكخيا يحي بغ عمي الذقخاشيدي التػزري، 
وروى البخاري عغ الفؿيو الذيخ أبي الحدغ المخسي... فابغ الشحػي عالسا 
بأصػل الجيغ والفقو أديبا بارعا يجيج نطع الذعخ في مختمف فشػنو، سافخ إلى 

 الكفاءة التداولية ) قواعد التأدب(

 روبني الكوف التأدب(كن مهذاب ) مبدأ  كن واضحا ) مبدأ التعاون(بول لغرايس

 _ مسلمة الكيفية
 _ مسلمة الكمية
 _ مسلمة املالءمة

 _ مسلمة اجلهة

 _ ال تفرض نفسك
 _ قد ِّم خيارات
 _ أظهر التودد
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سغخب وأقام بقمعة بشي حساد مجة، ثع إلى السغخب األقرى حيث أقام ال
ىـ ثع إلى فاس أيغ أقام بعا مجة، ليعػد بعجىا إلى قمعة بشي  494بدجمساسة 

ىـ، وكان شيمة حياتو  513حساد مصخودا، فاستقخ بيا إلى أن وافتو السشية سشة 
  .(9)وتخحالو شالبا لمعمع ومجرس لمعمػم

 دة:_ مناسبة القصي6
جاءت ىحه القريجة في معخض التزخع والذكػى هلل عد وجل، كتبيا ابغ 
الشحػي بعج ما انتيد والي تػزر غيبتو لسا سافخ إلى السذخق وشال غيابو، فقام 
بسرادرة مستمكاتو، ولسا عاد غبغ الشحػي إلى وششو مشع مغ مستمكاتو، 

تػن عمييا والقريجة ذات ؾيسة وعطية وبالغية جسة جعمت الذخاح يتياف
ويكذفػن أسخارىا البجيعة، فذخحيا أبػ العباس أحسج الشقاوسي، وأبػ عبج هللا دمحم 
بغ عسخ اليػاري الػىخاني، وأبػ الحدغ عمي بغ يػسف البػصيخي بجمذق، 
وشسذ الجيغ دمحم األلجي بسكة، وأبي يحي زكخيا األنراري صاحب األضػاء 

قال بأن القريجة مجخبة لكذف السشبيجة بسرخ. والقريجة مغ بحخ الخبب وي
  .(10)الكخب الحتػائيا عمى اسع هللا األعطع وإن ما دعا بيا أحج إال استجيب لو

 مبدأ التأدب في قصيدة المنفرجة:_ 7
 نص القصيدة: 1_7
 قج آذن ليـمظ بالبمج                 ي     _ اشتجي أزمة تشفخج1
 حتى يغذاه أبػ الدخج            خج          _ وضالم الميل لو س2
 فإذا جاء اإلبان تـج الخيخ ليا مصخ                   _ وسحاب 3
 لدخوح األنفذ والسيج           ل          _ وفػائج مػالنا جسـ4
 فأقرج محيا ذاك األرج             ـجا         _ وليا أرج محي أب5
 ر السػج مغ المججببحػ    _ فمخبتسا فاض السحيـا                   6
 فحوو سعة وذوو حػج       _ والخمق جسيعا في يجه               7
 فعمى درك وعمى درج     _ وندوليع وشمػعيـع                8
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 ليدت في السذي عمى عػج     ع                _ ومعايذيع وعػاقبي9
 ثع انتدجت بالسـشتدج            حكع ندجت بيج حكست _10
 خجـؼبسقترج وبسـشع          ت     _فإذا اقترجت ثع انعخج11
 قامت باألمخ عمى الحجج       ج         _شيجت لعجائبيا حج12
 جــفعمى مخكػزتو فع         _رضى بقزاء هللا حجا         13
 ـدائشيا ولجـفاعجل لخ       جى       _وإذا انفتحت أبػاب ى14
 خجـفاححر إذ ذاك مغ الع        يا          ــ_إذا حاولت نيايت15
 خجـما جئت إلى تمظ الف          اق إذا       _لتكػن مغ الدبـ16
 يج ولسشتـــيجـفمسبت          ـر وبيجتو        _فيشاك العي17
 فإذا ما ىجت إذن تيـج     ال إذا ركجت           _فيج األعس18
 جـتددان لحي الخمق الدس         ـيا        _ومعاصي هللا سساجت19
 مجـــأنػار صباح مشب         و وصباحتيا        ــ_ولصاعت20
 ـجـضفخ بالحػر وبالغش           يا   _ومغ يخصب حػر الخمج ب21
 تخضاه غجا وتكـػن نج       ا بتقى            _فكغ السخضي لي22
 ػت ؼيو شجـبر حدن    مب ذي               _واتل القخآن بق23
 فاذىب فيـيا بالفيع وج     يا             _وصالت الميل مدافت24
 يا ومعانييا                       تأت الفخدوس تشفـخجـ_وتأمم25
 ال مستدجا وبسستــدج     خىا             _واشخب تدشيع مفج26
 و ىجـوىػى متػل عش    جى              _مجح العقل اآلتيو ى27
 جرجـلعقػل الخمق بسش         ـو           _وكتاب هللا رياضت28
 وسػاىع مغ ىسج اليسج    ق ىجاتيع               ـ_وخيار الخم29
 تجدع في الحخب مغ الخىج    جام فال                 _وإذا كشت السق30
 فأضيخ فخدا فػق الذبج  جى                _وإذا ابرخت مشار ى31
 ػق السعتمجــألسا بالذ      جت         ا اشتاقت نفذ وج_وإذ32
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 وتسام الزحظ عمى الفمج   ـاحكة               _وثشايا الحدشا ض33
 خجــبأمانتيا تحت الذ       ج اجتسعت     _وعياب األسخار ق34
 يجـاليادي الشاس إلى الش     ـجي         _صمػات هللا عمى السي35
 يجـوفي لدان مقالتو الم       ـو          ـسيخت_وأبي بكخ في 36
 ـمجـفي قرة سارية الخ       ـخامتو          _وأبي حفز وك37
 السدتيجي السدتحيي البـيج ػريغ              _وأبي عسخ ذي الشـ38

 
 تجمي قاعدة الوضوح في القصيدة: 2_7

تتجمى قاعجة الػضػح في القريجة في مجسػعة مغ األبيات التي تحسل  
الصابع التعميمي الحجاجي، وىػ ما يعسل عمى تػضيح السقاصج مغ الكالم، 
ويؤنذ الستمقي، ليصسئغ لسا يقال عميو، وىحا ما تػضحو تفريالت قاعجة 
 الػضػح التي نججىا عشج بػل غخايذ فيػ لع يرخح بأشياء غيخ مػجػدة أو

كاذبة، بل بالعكذ مغ ذلظ تساما قجم أخبارا يجعسيا الشز القخآني وسشة نبيو 
عميو الرالة والدالم، وىحا ما يجخل في تػصيات الكيؽية عشج غخايذ، وقج 
أضيخ الذاعخ مقجرة رائعة في البخىشة والتعميل لسا يقػلو، وىحا أيزا مغ 

عتقج أنو كاذب، وال تػصيات غخايذ في مدمسة الكيؽية، أي أن ال تقػل ما ت
ترخح إال بسا تدتصيع البخىشو عميو، وجاء كالم الذاعخ في قريجتو مالئع 
لسػضػعيا وىػ الشرح واالرشاد والتزخع إلى هللا عد وجل ودعائو بالفخج، 
وبيحا حقق السالءمة التي يشز عمييا مبجأ التعاون، وقج جاء كالم الذاعخ في 

باإليجاز وبالتالي تكػن قاعجة الكسية جشذ الذعخ السعخوف عشو أنو يتسيد 
محفػضة، وبيحا يكػن مبجأ الػضػح الحي اعتسجتو الكػف في صياغتيا لسبجأ 

( 4( )3( )2ذلظ مغ خالل األبيات ) غُ ي  بَ محققا في القريجة، ويسكغ تَ  أدبالت
( وعجد 32( )29( )28( )20( )19( )17( ) 16( )12( )9( )8( )7)

 ( .34( )33)يغالبيت
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 تجمي قاعدة التهذيب في القصيدة: 3_7

نتػسل في ىحا بأسمػب اإلحراء، لشحجد السمسح الغالب ونجعمو محػرا 
لتحميمشا ليحه القاعجة، فالستسعغ في القريجة يخى مغ الػىمة األولى أنيا اشتسمت 
عمى كع كبيخ مغ صيغ أفعال األمخ، التي جاءت في معخض الشرح واالرشاد، 

ألمخ اإللدامي، فالقريجة احتػت عمى  خسدة عذخة فعل ولع تأت في معخض ا
أمخ سبق كل فعل مغ ىحه األفعال، تبخيخات وشخوح قجميا الذاعخ ليجعل مغ 
مخاشبو مخيخا فيػ لع يمدم أحجا بيحه األوامخ فالسدافة بيغ فعل األمخ الحي ورد 
 في القريجة في عجد البيت الخامذ وفعل األمخ في عجد البيت الثالث عذخ

قشاعية التي تجعل مغ متمقي فعل األمخ اإل احتػت عمى كع ىائل مغ الحجج
يجرك أن ما وجو إلو في صالحو وىحا ما يجخل في ما يدسى بالفائجة، 
والسخاشب ىشا لو حخية اختيار االلتدام بيحه التػصيات أو عجم االلتدام بيا، 

خاصة ما تعمق وىحا ما يبيغ أن مدمسات قاعجة التأدب محفػضة في القريجة، 
مشيا بتػصية ال تفخض نفدظ وقجم خيارات، أما عغ التػدد فشمسحو في آخخ 
القريجة عشجما دعا الشاضع ربو بجاه نبيو والرحابة الكخام فشجج األبيات أيزا 

 تحفظ ليؤالء ؾيستيع الجيشية واالجتساعية.
يسكششا أيزا أن نطيف أن ىشاك تأدب جع مع هللا عد وجل وىحا واضح 

خالل القريجة ألنشا ال نجج فييا اعتخاضا  عمى قزاء هللا وقجره، بل مغ 
بالعكذ مغ ذلظ تساما فيي مميئة بسا يجل عمى الربخ والخضا، وفييا أيزا 
إيحاءات كثيخة نمسحيا مغ أول بيت إلى آخخه تعكذ البعج الثقافي اإلسالمي 

 لمذاعخ فالذاعخ أيزا كان مأدبا مع ثقافتو.
 خاتمة: 

خاتسة ىحه الجراسة إلى القػل بأن مبجأ التأدب الحي اقتخحتو  نخمز في
روبيغ الكػف تجمى بذكل واضح في ثشايا القريجة، فالذاعخ حافظ عمى قاعجة 
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الػضػح وعمى مدمساتيا األربع، الكع والكيف والسالءمة والجية، وتستع الذاعخ 
سدمسيغ، إذ بأدب جع تجاه مخاشبيو سػاء كان خصابو هلل عد وجل أو لعامة ال

لع يفخض نفدو وقجم حجج وخيارات تسكغ الدامع مغ أخح الصسأنيشة لسا يقػلو، 
 .وكان الذاعخ أيزا مأدبا أمام ثقافتو وأمام رمػز ثقافتو وخاشبيع بتػدد

 اإلحاالت
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 :الممّخص
 السثالّيةالكيسة األخالقّية  في محاوراتو عمى يؤكِّجُ  كثيًخا ما كان أفالشػن            

 السثالّيِة. وكانفي جسيػريتِو عمى الّذعخاء جاّدة لحا راح يفخض رقابًة ؛ لمّذعخ
( )الفغّ مغ الّجعاة إلى وجػب االلتدام بفكخة   .األخالقيِّ

( أّول مغ أّسذ لشطخّية السحاكاة قػاعجىا مغ الفالسفة )أرسصػوكان         
ليع السختمفة، يخى بأّن الّذعخ )يحاكي( البذخ وأفعاكان القجماء؛ حيث اليػنانّييغ 

وال بّج مغ اّلحيغ يقّمجونيع أن يكػنػا: ، (أشخار أخياٌر، أو والّشاس في رأيو: )إّما
 إّما خيًخا مشيع، أو شخًّا مشيع، أو مثمشا.

ابغ )فيحا ، )ابغ حدم، وابغ بّدام(مثل:  العخب،أّما بالّشدبة لبعس الّشـّقاد     
 ؛لمّذعخِ  واألخالقّيةِ  والتعميسّيةِ  التيحيبّيةِ  يؤّكُج عمى الػضيفةِ  كان وىػ اّلحي؛ حدم(

 أشعار الغدلِ يجب تجّشب ، كسا والخيخِ  إلى الحكسةِ  جعػَ يرأيو أن الػاجب في و 
 )الّحخيخة( مغ قج أعفى كتابوف الحدغ عمّي بغ بّدامبػ أ وأّما .واليجاءِ  والترعمظِ 

                                                             

 . المرسل* المؤلف 
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شعخ اليجاء، ورّبسا يكػن ليحا السػقف السترّمب في نطخه ما يبّخره مغ القجح 
 .خخّية مشيعالّشاس وىتظ حخماتيع، والدّ  في أعخاض

 :ةـالمفتاحيّ  الكممات  
الػضيفة األخالقّية  – السحاكاة-الّذعخ  فغّ - األخالقيّ  الفغّ -الجسيػرّية السثالّية 

 .لمّذعخ
 

Abstract: 

     Plato often confirmed in his conversations the ideal moral value of 

poetry; so he imposed serious censorship on poets in his ideal 

republic. One of the advocates of the obligation to adhere to the idea 

(moral art). 

     (Aristotle) was the first to establish the theory of the imitation 

based on the ancient Greek philosophers. Those who imitate them 

in his systems to be in three forms: 

 A -Better than them. 

 B -Evil from them.  

C -Like us. 

As for some Arab critics, such as (Ibn Hazm and Ibn Bassam). 

. ـ  As for Ibn Hazm، he confirmed the moral and educational function 

of telling poetry while Ibn Bassam had a rigid attitude towards the 

verses of satire، but he did not mind saying the poems of praise and 

elegy. 

Key words: 

The ideal republic – the moral art – the art of the poetry - the 

imitation – The moral function’s poetry. 

. 

       :مقّدمة – 1      
قخاءَة التخاِث الشقجيِّ األدبيِّ يتصّمب وعًيا كبيًخا مغ القّخاء حّتى  إنّ             

ليحا التخاث السػصػل بالتاريخ القجيع؛ ذلظ أّن ىحه القخاءة  سالمةتكتسل بيا 
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ة في الػقت مثل ىحه األمػر وخاّص البديط في  القارئ  األمػر قج تتذابظ عمى
 بيغ الّشاس. وتختمف الترّػرات حي قج تتبايغ فيو األفكاروالّ  السعاصخ؛
ل في تحقيق ة تتسثّ ة ىامّ أن يقػم عمى ججليّ  األدِب  مغ وضائِف  وإنّ           

ة األدب ولحا فاألمخ ال يخمػ إذا مغ تحقيق جساليّ  والسشفعة،ة الستعة الفشيّ 
الجسيع تقخيبا في  تي يذتخكالقشاعة الّ إّن . و في ىحا السػضػعتو وأخالقيّ 

السالءمة  ضخورّية لتحقيق ي فكخةٍ إلى تبشّ  الّشـّقاد تي تجفع بيؤالءالّ  ىي مرجاقيتيا
ة بط بيغ الكيسة الجساليّ ة الخّ ومقتزيات األخالق، أي: عسميّ  الخصاب األدبيِّ  بيغ

 لو.ة الكيسة األخالقيّ و لألدب 
 أن: الذّ يا في ىحا تي يسكغ شخحُ الّ  ةُ واإلشكاليّ           

 مغ عخض في ىحا العخض الستػاضعيسػف فيسا نجج  كيف يسكغ أن -
 بيغمقاربة 

الخؤية األخالقّية لجى بعس الّشّقاد و لجى بعس الّشـّقاد اليػنانّييغ  الفمدفّيةِ  الخؤية
 السدمسيغ؟العخب 
 وىل ىشاك عالقٌة بيغ السػروِث األدبيِّ واألخالقي بيشيسا؟  -

كل الذّ يحا ب تيامعالجستـتعُّ ، ةىحه اإلشكاليّ عمى الغسػض  ولكي يشجميَ          
، وىحا األدبّية الطاىخة وتحميلاريخي االستعانة بالسشيج التّ  عغ شخيقاليديخ، 

داىع في ستتي الّ و  –يقال كسا-الحخوف الشقاط عمىى لشا وضع بعس يتدش  لكي 
ىحه السقاربة بيغ  وتحقيقالياّم والذّيق في الػقت نفدو إثخاء ىحا السػضػع 

 وال شّظ.الّذعخ القجيع  العخب مغ وبعس الّشـّقادأفكار بعس الّشـّقاد اإلغخيق 
فيسا يؤّكج بو يا مّخًة أخخى سيجج الكثيخ والكثيخ ولعّل مغ يحاول معالجتَ       
 رؤيتو.

 وهللا مغ وراء القرج.
 .  القدماء لدى بعض النّقاد اإلغريقلمّذعر المنظهر الفمدفيٌّ -2
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الدّباقة لسعخفة الكثيِخ مغ العمػِم  ىي السشصقة اليػنان القجيسة كانت         
؛ وفي ىحا السقام يتشاول ىحا السقال الستػاضع مػقف عسالقيغ والسعارِف والفشػنِ 

 )أفالشػن، وأرسصػ(. ؛ وىسا:يػنانّييغ كبيخيغ في الّشقج مغ الّذعخ القجيع
 .أفالشػن  : مػقف1 – 2

كثيخا ما يؤّكُج في محاوراتو عمى ق.م(  347:، و)تكان أفالشػن         
ره لالنفعاالت اّلتي تثيخىا قالكيسة األخال ّية لمفغِّ عشج محاكاتو، مشصمًقا مغ ترػِّ

، وتغمغميا في الّشفذ البذخّية تجريجيًّا حتى  تربَح شبيعة ثابتة الفشّيةُ  األعسالُ 
 (1)فييا. 

ومغ ىشا كان حخصو عمى إخزاع الّشرِء لمسؤثخاِت الفشّيِة الرالحِة           
وحجىا، واستبعاِد كلِّ فغٍّ يبعث في الّشفػس عديسًة خائخًة، أو يػّلج فييا صفاِت 

 (2)الجبِغ والغرِّ والخجاِع. 
فيػ يعتبخ رواية القرز اّلتي تدمظ فييا اآللية ويقّجم فييا  وليحا         

أمخا محطػرا عشجه، وىحا بعكذ تمظ اّلتي تدعى إلى  األبصال سمػكا ال أخالقيًّا
 لإلندان. تحقيق األخالق الشافعة 

وقج عسل ىحا الفيمدػُف اليػنانيُّ القجيُع بيحا االعتقاد في السثالًية        
رقابٍة صارمٍة، ليذ عمى الّذعِخ فحدب، بل عمى كلِّ  ضِ األخالقًية عمى فخ 

ونججه يؤكج في  يجعػ إلى تحكيقيا، الفشػِن في جسيػرّيتو السثالّية اّلتي كان
"ليذ عميشا أن نخاقب بأن و: محاوراتو في جسيػرّيتو، أي )جسيػرّية أفالشػن(، 

 وإال   أعساليع، الّذعخاَء وحَجىع، ونجفَعيع إلى التعبيخ عغ مطاىخ الخبخة في
ويشبغي  بل-جسيػرّيتو السثالية  يقرج-مشعشاىع مغ مسارسة عسميع في مجيشتشا 

أن نخاقب عسل بكّية الفّشانيغ، لشسشعيع مغ محاكاة الّخذيمة والتيّػر والػضاعة 
 (3)يخزعػا ألوامخنا مشعشاىع مغ العسل."  لع والخذػنة ...وإذا
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مغ ىحا أن بحث أفالشػن في مالية األدب ووضيفتو كان مشرًبا  يتبّيغو       
؛ أي: )أّنو يخّكد عمى السعزمة األخالقّية(  عمى بيان أثخه في الدمػك اإلندانيِّ

 ( 4)فقط، لحلظ راح يفرل بيغ الستعة والسشفعة، فاىّتع بالسشفعة وحجىا. 
لمفّغ(، ونادى بالفّغ ويسكغ أن نقػل بأّن أفالشػن رفس فكخَة )الفّغ           

شكاًل ومزسػًنا؛ فالقرائج اّلتي يقبميا ىحا الفيمدػف في  األخالقيِّ والسمتدم
فّزل أفالشػن السمحسَة، واعتبخ الفّغ  جسيػرّيتو، ىي القرائج الّجيشّية، وقج

، ألّن السمحسةَ  عمى حجِّ تعبيخه تثيخ  القرري  ىػ األفزل ال الفّغ التخاجيجي 
ب بأبصاِليا، أّما التخاجيجيا فإّنيا تثيُخ عاشفتْي الذفقة والخػف، عاشفة اإلعجا

وبالّتالي تجعل الّشاس أكثخ ضعفا، أّما رأيو األخيخ في الّذعخ فيتسّثل في أّنو 
ُيقخأ كذكٍل فّشيِّ وليذ عمى أساس أّنو ضاىخٌة عمسّيٌة، أو ليا عالقة  يجب أن

 (5)بالحكيقة. 
أّن أفالشػن كان مفتتًشا بالّذعخ ومعتخًفا بيحه وعمى الّخغع مغ             

والّذعخاَء باسع األخالق مّخة وباسع الحكيقة مّخة  الحكيقة، إاّل أّنو أدان الّذعخَ 
، وقج اىتّع )بالّشقج والّشقج الجساليِّ  أخخى، ويعجُّ أّول مغ مّيد بيغ الّشقج األخالقيِّ 

اعتبخ ىحا  السػاششيغ، وقجأي بتأثيخ الفّغ واألدب عمى سمػك  األخالقّي(؛
التأثيخ غيَخ صالٍح بذكٍل دائٍع، لحلظ اىتّع بصخد الّذعخاء مغ جسيػرّيتو السثالّية، 

 عطِ  لمّذاعخ مكانُتوليع ومخاقبِتيا، ولمدبب نفدو لع يُ فقج اىتّع بزبِط أعسا أّنو أو
 (6)كخجِل الحكػمِة ورجِل القانػِن. 

يقػلػا أّيَة قريجٍة تتعارض مع ما ىػ شخعيٌّ وال يجػز لمّذعخاء أن           
جىع قبل عخضيا عمى ا عمى قرائ، وال يجػز ليع أن ُيصمُعػا أحجً وما ىػ خيخٌ 

 (7)والقانػن. رجاِل القزاء 
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فالّذعخاُء مفدجون لمسثل العميا وألخالق الّشاس، لحلظ شخدىع مغ جسيػرّيتو      
، فقج أدخل البعَس مشيع مثل اّلحيغ الفاضمة، لكغ لع يذسل قخاره كل  الذعخاءِ 

 يتغّشػن باألبصال واآللية والعطام مغ السذاىيخ.

ومغ السالحظ أّن أفالشػن يكػن قج وجج معارضًة كبيخًة مغ شخف الكثيخ       
مغ الفالسفة اليػنانّييغ القجماء، مثل: أستاذه سقخاط، وأفمػشيغ، وحّتى مغ 

 أرسصػ. –تمسيحه  –شخف 
 .أرسصػ مػقف: 2 – 2

ق.م( كتابا في الّشقج األدبيِّ ُعخف بـ )فغِّ  322: ، و)ت كتب أرسصػ      
ا عمى ترّػرات أستاذه أفالشػن، وقج لقي ىحا الكتاب اىتساًما مغ  الّذعِخ( ردًّ
قبل الّشــّقاد والفالسفة العخب مشح القجيع، فقج ُتخِجع إلى الّمغة العخبّية مشح القخِن 

مى يج مت ى بغ يػنذ، كسا قام ابغ سيشاء والفارابي بذخحو، و الثالِث اليجخيِّ ع
قام  بعس الشّقاد والسفّكخيغ في العرخ الحجيث بإصجار تخجسات حجيثة لكتاب 
)فّغ الذعخ( ألرسصػ مثل تخجسة األستاذ: محّسج خمف هللا أحسج، واألستاذ: 

التخجسات عاشف سالم، وىحا خالل األربعيشيات مغ القخن الساضي، ثع تػالت 
 (8)لو بعج ذلظ .

ويعّج أرسصػ ىػ مغ أرسى لشطخّية السبادئ الشطخّية لمسحاكاة، والّذعخ          
عشجه يحاكي الّشاس وأفعاليع كسا ُىْع، أو بأسػِأ، أو بأحدِغ مّسا ىع عميو، وبسا 

 قدسان؛-أرسصػ-أن  الّشاَس كسا يخى 
 وىسا: 

 أشخار.                                         أناس-أ  
 أناس أخيار.                                                                          -ب  

                    وال بّج لّمحيغ يحاكػنيع في الّذعخ إّما:                                                                               
 ا مّشا.      يكػنػا شخًّ  أن-أ

 ا مّشا.        أو خيخً -ب 
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 (9)ا. مثمشَ  أو-ج 
كان أفالشػن قج تحّجث عغ الّذعخ مغ خالل اىتسامو أساًسا  وإذا        

بالبحث في الػجػد والسعخفة، فإّن تمسيَحه أرسصػ قج ضسغ كتاباِتو الفمدفّيَة 
والعمسّيَة الكثيَخ مغ آرائو الجسالّية. وانصمق أرسصػ مغ قشاعٍة، وىي أن  مػضػَع 

ورة بسكان، ِإم ا أن يكػنػا السحاكاة ىػ مغ أفعال البذخ، وىؤالء البذخ ىع بالزخ 
 (10)ذوي أخالق سامّية، أو ذوي أخالٍق وضيعٍة. 

ويعتبخ أرسصػ البصل التخاجيجي  إنداَن خيٍخ، وأن  الكػميجيا تحاكي         
األذكياء مغ البذخ، كسا يخى أّن السمحسَة الّذعخّيَة أدنى مغ التخاجيجيا ألّن 

 .  ( 11)تأثيخىا األخالقي ىػ أقلُّ
ع إرساء رؤاه الشقجّية، لع يتغاَض أرسصػ عغ وضيفة األدب،          وفي خز 

مغ وضائف السدخح )التصييخ(، فسحاكاة األفعال تثيخ فيشا  فقج اىتجى إلى أنّ 
انفعاالِت الذفقِة والخػِف، وتؤّدي بالّتالي إلى التصييخ، أي: )تصييخ الّشفذ مغ 

حاكاة والتصييخ السغدى األخالقي  شػائبيا(، ويتجّمى مغ خالل الّخبط بيغ الس
 (12)يكػلػجّيِة لمسدخح. القائع عمى استغالِل الػضائِف الفشّيِة والدّ 

تثيخ الفدَع يي اّلتي فالفػاجع اّلتي تحجث أمام السذاىجيغ لمسدخحّية؛ أّما و       
مّسا يعّسق مغ آثار ىحه السرائب والخػَف أو الّخحسَة أو الذفقَة في نفػسيع، 

 (13) ع ليػليا بعج فػات األوان.مقتخفييا، وإدراكيُ  جيلُ 
عُخ السمحسيُّ  وكانت الفشػن في نطخ أرسصػ كّميا          محاكاٌة؛ فالذِّ

، وكحا األناشيُج الّجيشّيُة، وما يؤّلف لمّرفيخ بالّشاي والّمعب  والتخاجيجيُّ والكػميجيُّ
 (14)، كّل ذلظ ىػ محاكاٌة. بالقيثارة
ويكػن االختالف بيشيا في الساّدة؛ واّلتي ىي األداُة السدتعسمة لمتعبيخ؛        

كالّمغة اّلتي يعتسج عمييا األدباء، أو الّمػن كسا ىػ الحال عشج الّخساميغ، والػزن 
 ،) ، أو الكػميجيِّ أو اإليقاع اّلحي يدتعسل في الّخقز، وفي السػضػِع )السأسػيِّ
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التخاشب )سخديٌّ وصفّي، أو حػاٌر بيغ  وأخيًخا في الصخيقة؛ وىي أسمػب
 (15) خرّيات(.الذّ 

ة يّسة الّذعخ تأّسدت عمى أساس ثشائيّ ومّسا ُذكخ نخمز إلى أن  مَ         
 أن مغ خرػصّيِة الخصاِب الّذعخيِّ أن يسّخر رسالةً  وذلظ )اإلمتاع واإلفادة(؛

 .ومعخفّيةً  أخالقّيةً 
يػ يدتخجم ىحا نػٌع مغ السحاكاة؛ ف أّن الّذعَخ ىػويخى أرسصػ          

السرصمح ذاتو اّلحي استخجمو أفالشػن مغ قبمو، لكّشو يسشحو مفيػًما ججيًجا 
متبايًشا عغ مفيػم أفالشػن اّلحي كان يخى أّن:" الّذعخ محاكاة لمسحاكاة " 
وبالتالي فيػ صػرة مدّيفة ومذّػىة عغ عالع السثل، أو الحكيقة الخالرة. وإن 

شػن قج عّسع مفيػم السحاكاة عمى كّل شيٍء في الػاقع، أو في العالِع كان أفال
، فإّن أرسصػ قج قّر  خ مفيػم السحاكاة عمى الفشػن فقط، كسا رفس الصبيعيِّ

، أو )مخآويٌّ عمى حّج -أفالشػن –رأي أستاذه  القائل بأّن السحاكاة نقٌل حخفيٌّ
ب حيغ ييخى بأّن األدان كّغ أرسصػ لسطاىخ الصبيعة، لكتعبيخه في جسيػريتو( 

فإّنو ال يشقل فقط، بل يترّخف في ىحا السشقػل، وذىب إلى أّن الّذاعخ  يحاكي
 ( 16)حيغ يحاكي فيػ يحاكي ما يسكغ أن يكػن، أو ما يشبغي أن يكػن. 

ياء ومطاىخ الصبيعة يحاكي األش اعخ حيغ يحاكي فيػ الالذّ ويخى أّن          
ىشّية وأفعال الّشاس وعػاشفيع، والسحاكي إّما الحّ يحاكي االنصباعات فحدب، بل 

 أرسصػ يعتبخ الّذعخَ  أقّل مدتػى، وىشا يتبّيغ أنّ ا، أو أن يكػن مثاليًّا عطيسً 
 (17)خرّية بحجِّ ذاتيا. محاكاة لفعل الّذخرّية ال لمذّ 

بصت ارتلكّشيا  ّباق إلى نطخّية السحاكاة،أفالشػن ىػ الديكػن  وبيحا       
                                                                                                                                                                                        بتمسيحه أرسصػ.أكثخ 

 .الّدينّية واألخالقّية لدى بعض النّقاد العرب المرجعّية-3
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العرػر الػسصى تقّجًما كبيًخا في مختمف العمػم  لقج حّقق السدمسػن في       
لعسػديغ  برجد مشاقذتو ىحا السقام ما نحغوىػ والّشقج... والسعارف كاألدب

 حدم، وابغ بّدام(. )ابغ ؛ وىسا:كبيخيغ مغ عمساء األنجلذ
 .مػقف ابغ حدم األنجلديِّ : 1- 3

األخالقيِّ في نقج الّذعخ كامو مالمُح السعياِر أحلعّل أبخَز مغ بجت في و       
يقػل في  ولحا نججه ىجخّية(؛ 456 :، و: ابغ حدم األنجلديِّ )تىػوالّذعخاء 

 و ثالثُة أقداٍم:عمع الّذعخ: "وأّما عمع الّذعخ فإنّ 
 " َلِئغ يستمئَ (:ملسو هيلع هللا ىلصه فيحا حخاٌم، ويبّيغ ذلظ قػلو )يكػن لإلندان عمٌع غيخ  أالّ -أ 

 (18)الّخجِل قيًحا فيخيو خيٌخ مغ أن يستمئ شعًخا." جػفُ 
قػِل لّشبػي  الّذخيِف مشقػصٌة بجليل ما جاء ويبجو أن  روايَة ىحا الحجيِث ا      

فظ أّول الحجيث، ىخيخَة ح هللا أبا)رضي هللا عشيا(:" يخحع أّم السؤمشيغ عائذَة 
( في نذخ الّخسالة ملسو هيلع هللا ىلص) يياجسػن الّخسػلإّن السذخكيغ كانػا ولع يحفظ آخَخه ف

خيٌخ لو مغ أن أحجكع قيًحا  جػفُ  ؛ فقال:" لئغ يستمئَ اإلسالمّية بيغ الّشاس
 (19)شعًخا مغ مياجاة رسػل هللا." الحجيث الّشبػّي الذخيف.  يستمئَ 

مشو، فمدشا نحّبو، وليذ بحخاٍم، وال يأثع السدتكثُخ مشو إذا ضخب  االستكثار-ب 
 في عمع ديشو بشريٍب، ولكغ  االشتغاَل بغيخه أفزُل.

( قج مععمشو بشريٍب، فيحا نحّبو ونحّس عميو، ألّن الّشبّي )ص األخح-ج 
شاعخه حّدان بغ ثابت األنراري  يشذج عمى مشبخه،  استذيج بالّذعخ، وتخك

وقال: "إّن مغ الّذعخ حكسا." وفيو عػن عمى االستذياد في الّشحػ والّمغة، وىحا 
 (20)السقجار ىػ اّلحي يجب االقترار عميو في روايتو الذعخ. 

 ، أي:يقػُل:" وإن كان ما ذكخناالتيحيبّيِة والتعميسّيِة؛ فعمى الػضيفِة  يؤّكجو        
)العمػم اّلتي ُيحّبُب تعميُسيا لمّرغار(، مثل: رواية شيٍء مغ الّذعخ، وال يكػن 

الِحكُع والخيُخ، كذعخ )حّدان بغ ثابت، وكعب بغ  ااّلتي بي إاّل مغ األشعار
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بغ عبج القّجوس ونحػ ذلظ...( فإّنيْع نعع  زىيخ، وعبج هللا بغ رّواحة، وصالح
 (21)غفمِتيا.  العػُن عمى تشبيِو الّشفِذ مغ

لغدل ومغ األشعار السحّخمة؛ واّلتي يشبغي تجّشُب نطِسيا وروايِتيا أشعاُر ا           
الترعمظ والتغّخب واليجاء، ويعتبخ ىحا األخيخ أشّج ضخوب الّذعخ وأشعار 

فو إفدادا في رأيو، ألّنو كسا يخى: "ُييّػن عمى السخء كػنو في حالة أىل الدّ 
خاض، وذكخ العػرات الشحالة والخداسة، وتسديق األعفاىة و الستكّدبيغ بالدّ 

 (22)وانتياك حخمة اآلباء واألّميات، وفي ىحا حمػل الّجمار في الّجنيا واآلخخة." 
مباحان لجيو لسا فييسا مغ ذكخ مشاقب فيسا شيئان  السجيح والّخثاءأّما و         

ومكخوىان ألّن أكثخىسا قائع عمى الكحب، وال خيخ في  السسجوح وفزائل السّيت،
 (23)الكحب. 

مباحيغ مكخوىيغ، وفي ذلظ يقػل:" فأّما أمخيغ  والّخثاءَ  السجحَ وَيـعتبخ        
فييسا ذكخ فزائل السّيت والسسجوح، وىحا يقتزي لخاوي ذلظ إباحتيسا، فألّن 

مّسا في ىحيغ  فإّن أكثخَ يسا الحال، وأّما كخاىيتُ  الّذعخ الخغبة في مثل ذلظ
 ."الّشػعيغ مغ الّذعخ الكحب، وال خيخ في الكحب

 عمى اعتباريغ اثشيغ؛ وىسا: قام حكسوأوقج        
صاحبيا وقارئيا مغ فداد في ما تجّخه ىحه الزخوب مغ الّذعخ عمى  وىػ-أ  

غ األخح بيا وبيغ أىمو وذويو والّدمػك، وما تفدج بو ما بي والخمق الجدج
 مرمحة ذاتّية.   يؤول إلى و، وىحا االعتباريختذوع
تمظ األشعار مغ فداٍد في الّجيغ وغزٍب مغ هللا، فكسا أن  السخَء  تجّخه وما-ب

يشطخ إلى مرمحتو في الّجنيا، أي: االعتبار الحاتّي، فعميو أن يتسّثل ما يؤول 
اإلندان إلى مرمحتو في اآلخخة، أي: )االعتبار اآلخخ(، حيث يكػن ما يكدبو 

 (24)اآلخخة. في الحياة الّجنيا لو حداب مغ ثػاب وعقاب في 
يشطخ إلى الّذعخ مغ زاويٍة ديشّيِة تخبػّيِة، ويحّس عمى  ويبجو أّن ابَغ حدم      

روايتو، إذ يداىع في تخبّية األجيال عمى الفزائل الكخيسة واألخالق الحسيجة، 
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األغخاَض الّذعخّيَة اّلتي  واآلخخة، ويدتكبحلّجنيا ويعػد الفزل فيو بالخيخ في ا
 تديج مغ ليجان الّشفذ فتقػدىا إلى فعل الذّخ وارتكاب اآلثام. 

مغ الّذعخ، يالحظ تقارًبا كبيًخا بيشو وبيغ ما  وإّن الستأّمل في مػقفو ىحا     
)الجسيػرّية، وفّغ الّذعخ.( عمى  ذىب إليو أفالشػن وأرسصػ في كتابييسا

غ محاسغ األخبار عمى تعّمع األشعار اّلتي تتزسّ  انحيث كان يحثّ  ػالي،التّ 
عغ الخػض في األغخاض الّدخيفة السفدجة لمصبائع  والفزائل، ويشييان

، وىػ  البذخّية، وال نعجب ليحا التػّحج في الخؤية ألّن الياجذ واحج لجى الكلِّ
الّشاس. اد أخالق محاولٌة إلصالح السجتسعات البذخّية مّسا قج تتعّخض إليو بفد

(25) 
 .مػقف ابغ بّدام : ـ2- 3

خالقي  في البيئة السشَحى األ شىَ بغ حدم الخجل الػحيج اّلحي تبّ لع يكغ او         
يشاك الكثيخ مغ الّذخرّيات اّلتي ححت ححوه، واّلتي كان ليا وزنيا ف، األنجلدّية

اد ىجخّية( كان مغ الّشـقّ 542)ت: عميٍّ بَغ بّدامٍ  في الّداحة الّشقـجّية، ولعّل أَبا
السذيج الّشقجيِّ عشج العخب قجيًسا،  بارٌز فيالستسّيديغ، واّلحي كان ليع دوٌر 

آنحاك، جعمو  األنجلذياسّيِة ألىِل فػعيُو بالحالِة االجتساعّيِة واألخالقّيِة والدّ 
حياة الّشاس.  سمًبا أو إيجاًبا في يتشب و لمّجور الخصيخ اّلحي يسكغ أن يؤّدَيو الّذعخُ 

(26) 
وإن مجاراة بعس الّذعخاء لسطاىخ االنحخاف عمى مدتػى نتاجيع        

، ىػ اّلحي دفع بابغ بّداٍم لمتأكيج عمى الربغة األخالقّية لَسيس ة الّذعخ،  األدبيِّ
اإلبجاعاِت الّذعخّيـَة، ثع يقػم بإصجار  يكيِّع وعمى ضػء السعيار األخالقيِّ راح
 (27)آراِءه الّشقجّيِة في ىحا السجال بعجئٍح. 
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ُيـقّخ مشح البجاية إعفاَء كتاِبِو )الحخيخة في محاسغ أىل  وىشا نججه        
الجديخة( مغ اليجاء قائاًل: "ولـّسا صشُت كتابي ىحا عغ شْيغ اليجاء، وأكبخُتو أن 

..."أجخيُت ىاىشا شخًفا مغ ممسح التعخيسيكػن ميجاًنا لمّدفياء 
(28) 

بغ ا قَ لقريخ والستػاضع أّن أخالفي ىحا العخض ا ومغ ىشا نرل        
ميسا كانت الطخوف بّدام، وعقيجَتو ال تدسحان لو بالقجح في أعخاض الّشاس 

لو ما  السترّمب مغ اليجاء عشجه كانّن ىحا السػقف والسالحظ أ، واألحػال
الّشاس وىتظ حخماتيع والّدخخّية مشيع  في أعخاض يبّخره؛ ذلظ أّن القجحَ 

  ألنّ  واألخالقّية؛ ه الّجيشّية مبادؤُ القيع، ىػ ما ال تدسح بو واالنتقاص مغ أخ
ـخخّيَة، والتشابـَد باأللقا في القخآن  ب تحخيًسا قصعيًّاىشاك ما يحّخم القحَف، والدُّ

غ َقْػٍم ﴿ :قػُلو تعالى الكخيع فيسا جاء في َيا َأيَُّيا ال ِحيَغ آَمُشػا اَل َيْدَخْخ َقْػٌم مِّ
ْشُيغ   َعَدى   غ نَِّداٍء َعَدى  َأن َيُكغ  َخْيًخا مِّ ْشُيْع َواَل ِنَداٌء مِّ َواَل  ۖ  َأن َيُكػُنػا َخْيًخا مِّ

يَساِن  ۖ  َتْمِسُدوا َأنُفَدُكْع َواَل َتَشاَبُدوا ِباأْلَْلَقاِب  َوَمغ ل ْع  ۖ  ِبْئَذ ااِلْسُع اْلُفُدػُق َبْعَج اإلِْ
ِئَظ ُىُع الط ا  (29)﴾.(11ِلُسػَن )َيُتْب َفُأولَ 

 

 :الخاتمــة
الّشقج  نقاط االلتقاء بيغ مغ خالل ىحا العخض القريخ تبّيغ لشات        

بيغ )الّذعخ القائسة في العالقة  اإلغخيقّي والعخبّي القجيسيغ؛ ويتسّثل األمخ
واألخالق(، وربصيسا في الػقت ذاتو بعاممي المّحة والسشفعة عشج اإلغخيق، 

والخمكّية لجى الفالسفة والّشـّقاد العخب السدمسيغ في العرخ  الّجيشّيةوالخمفّية 
 القجيع.
فقج  ؛ةالفكخة األخالقيّ خمفّيات أّن ىشاك اختالٌف بيشيسا في  إلىنذيخ و        
 و معخفّيةٍ  فمدفّيةٍ  عمى أسذٍ  القجماء ّقاد اإلغخيقـلجى الشّ  تمظ الخمفّيات  قامت

فقط  الػضعّيةتجعػ إلى تحقيق نػع مغ السثالّية في قالب الترّػرات البذخّية 
 جسيػرّيتو)أفالشػن في الفيمدػف اليػناني القجيع   إليو يجعػكان  مثمسا
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في  قجّيةِ والشّ  الفمدفّيةِ  -أرسصػ -تمسيحه  جاء في أفكار  مثل اّلحي(، و السثالّية
 ديشّيةٍ  عغ قشاعةٍ  قامت لجى الشّقاد العخبنجج أّنيا كتابو )فّغ الّذعخ(، بيشسا 

 كانت وال تدال ؛ واّلتيالقخآن الكخيع والّدشة الّشبػّية السصيّخة بحتة مدتسّجٍة مغ
باب وذكخ نبحَ تجعػ إلى  يقػم عمى  فاضلٍ  وتكػيغ مجتسعٍ ؛ ػراتوالع الدُّ

 .     خالق الحسيجةاأل
 :ىػ انّ السصاف  نيايةفي  ىحا السقال الستػاضع ز إليوخمُ والّذيء اّلحي       
السثالّية أفالشػن كان يؤّكج في محاوراتو عمى الكيسة األخالقّية   -

 ولحلظ لمّذعخ
اّلتي كان يجعػ  السثالّية توسيػريّ جصارمًة عمى الّذعخ والّذعخاء في  فخض رقابةً 

 إلييا.
السحاكاة قػاعَجىا؛ ّية أّما تمسيحه أرسصػ؛ فيعتبخ أّول مغ أّسذ لشطخ   -

 فكان يخى 
يحاكي البذخ وأفعاليع السختمفة؛ وىع في رأيو: )إّما أناٌس أخياٌر، أو  بأّن الّذعخ

 التخاجيجيا".إّن السمحسَة الّذعخّية ىي أدنى مغ " يخى:أناٌس أشخار.(، وكان 
أّما ابغ حدم فكان يؤّكج عمى الػضيفة التيحيبّية والتعميسّية واألخالقّية  -

 والّخثاء.مغ قػل شعخ السجح  يسانع الو لمّذعخ، 
ّن مخجعّيتو السدتسّجة مغ اليجاء؛ أل و صارٌم مغوأّما ابغ بّدام فسػقفُ   -

 القخآن
 ذلظ.عميو والّدشة الّشبػّية السّصيخة تأبى  الكخيع

وبيحا نرل في ىحه السقاربة الشقجّية البديصة إلى أّن ما كان يجعػ إليو         
بعس الفالسفة اإلغخيق؛ مثل: )أفالشػن، وأرسصػ( كان قائًسا عمى أساٍس 

أحياًنا أخخى بعكذ ما  فيو كسا قج يخصئان فيو أحياًنافمدفيٍّ معخفيٍّ قج يريبان 
كانا يجعػان ابغ بّدام(؛ والّمحيغ حدم و  )ابغكان يجعػ إليو العالسان األنجلدّيان 
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إلى إقامة شعخ يعتسج عمى الكيع األخالقّية العالية السدتسّجة مغ مبادئ الذخيعة 
       اإلسالمّية القائسة عمى القخآن الكخيع والّدشة الّشبػّية السّصيخة.

وشّتان بيغ ما كان قائسا عمى خمفّيٍة فمدفّيٍة ومعخفّيٍة مرجرىا الفكخ         
البذخّي؛ واّلحي قج يريب فيو صاحُب الفكخة اليجَف كسا قج يخصُئ، وبيغ ما 
ا مغ شخيعة سساوّية صالحٍة لكلِّ زماٍن ومكاٍن؛ واّلتي مغ مبادئيا  كان مدتسجًّ

 الّجعػة إلى الحقِّ والخيخ لكاّفة البذخ.
 :والمراجعالمرادر -

 .حفص عن عاصم الكريم بروايةالقرآن  -
 :الّنبهّي الذريف الحديث -
صحيح السخترخ )حيح الجامع الّر  البخارّي:محّسج بغ إسساعيل  -

مرصفى ديب )البغا(، كتاب: األدب )باب ما يكخه  البخارّي( / تحقيق
ه عغ ذكخ هللا والعمع حّتى يرج   )الّذعخُ يكػن الغالب عمى اإلندان  أن

ىج/ 1407: الّشذختاريخ ، لبشان-كثيخ، )بيخوتدار ابغ  والقخآن.(،
 .  2279مغ  5ج:  ،3، شبعة رقع: 5803حجيث رقع: م(، 1987

 :المقاالت -
)السفاضمة بيغ الّذعخ والشثخ الّشقجّي  مقال بعشػان :شخيف، راغب عالونة – 1

األنجلدّي(، مجّمة جامعة أّم القخى لعمػم الذخيعة والّمغة العخبّية وآدابيا، الجدء: 
تاريخ الّشذخ: ، (السسمكة العخبّية الّدعػدّية ،السكّخمة ، )مّكة37، العجد: 18

 .ىجخيّ  1427جسادي اآلخخ/ 
وز قخبػع: مقال بعشػان )قخاءة في خمفّيات الّخؤية عشج اليػنان والعخب(، عدّ  – 2

، 25، العجد: 11مجّمة جحور، السجسػعة:  -جّجة-، الّشادي األدبيُّ الثقافيُّ
 م(. 2007ىج/ 1428جار: السسمكة العخبّية الّدعػدّية، تاريخ اإلص

 :الكتب -



 عبد الّرحمــــن عيداوي ، قـّدور عبدّلي

- 47 - 

، لبشان-بيخوت- ،ثةفي نطخية األدب، دار الحجا شكخي عديد الساضي: – 1
 ، دون شبعة.م 1976: الشذختاريخ 

دار قانة لمشذخ األجشبّية )القجيسة واألوربّية(، اآلداب  :صالح لسباركيو- 2
 ، دون شبعة.م 2007 :الّشذختاريخ  الجدائخ.-باتشة- التػزيعو 

/ تحقيق: د، إحدان  رسائل ابغ حدم عمّي بغ أحسج بغ حدم، أبػ محّسج: – 3
، تاريخ لبشان –بيخوت - خالسؤّسدة العخبّية لمّجراسات والشذ، 04الجدء: عّباس، 

 .م، دون شبعة1983: الّشذخ
مّكة -قُج األدبيُّ القجيُع عشج العخبالشّ  :غ، إبخاليعـمرصفى عبج الّخحس – 4

م، دون 1998ىج/ 1319: الّشذختاريخ  الّدعػدّية.العخبّية  السسمكة-لمصباعة
 شبعة.

 :واإلحاالت مشالهها
                                                             

مجّمة جحور، )قخاءة في خمفّيات الخؤية عشج اليػنان والعخب(، وز قخبػع: مقال بعشػان عدّ   (1)
/ شيخ: ديدسبخ  ىجخيّ  1428ذو القعجة   :الّشذختاريخ ، 25، العجد: 11السجسػعة: 

  -بترخف-.ـ88السسمكة العخبّية الّدعػدّية، ص: -جّجة –الّشادي األدبّي الثقافيّ  م، 2007
  -بترخف-ـ  88سقال نفدو، ص: ال (2)
                                                                                                     –بترّخف  –. 88نفدو، ص:  السقال (3)
: الّشذختاريخ لبشان،  – )بيخوتدار الحجاثة  ، عديد الساضي: في نطخّية األدب،شكخي  (4)

  -بترّخف –26ص: ، 1الصبعة رقع: ، (م 1976
 .   29ص:  طخّية األدب،في ن شكخي، عديد الساضي: (5)

)–بترّخف  –. 29، عديد الساضي: في نطخّية األدب، ص: شكخي  ( 6( 
 .29شكخي، عديد الساضي: في نطخّية األدب، ص:  (7)
 . ـ بترخف ـ                                          31شكخي، عديد الساضي: في نطخّية األدب، ص:  (8)
                                                        -بترخف -. ـ34، 33شكخي، عديد الساضي: في نطخّية األدب، ص:  (9)
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. ـ 89)قخاءة في خمفّيات الّخؤية عشج اليػمان والعخب(، ص: مقال بعشػان : عّدوز قخبػع (10)

       بترخف ـ                                                                                                                      
                  .                                           89السقال نفدو، ص:  ( 11)

  11( 
                                                                                                                             -بترخف -89السقال نفدو، ص:  (12)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -بترخف - 89السقال نفدو، ص:  (13)
-باتشة-والتػزيعدار قانة لمشذخ  ألجشبّية )القجيسة واألوروبّية(،صالح، لسباركيو: اآلداب ا (14)

 -بترّخف –. 82ص: م،  2007تاريخ الصباعة:الجدائخ، 
 -بترّخف  –. 82صالح لسباركيو: اآلداب األجشبّية )القجيسة واألوربّية(، ص: ( 15)

 )16 –بترّخف  –. 33شكخي، عديد الساضي: في نطخّية األدب، ص:  (
-بترّخف –. 36شكخي، عديد الساضي: في نطخّية األدب، ص:  ( 17( 

(، الجامع الّرحيح السخترخ( / تحقيق: مرصفى، ديب محّسج، إسساعيل )البخاريّ  (18)
البغا، كتاب: األدب )باب ما يكخه أن يكػن الغالب عمى اإلندان الّذعخ حّتى يرّجه عغ ذكخ 

 ،م 1987ىج/  1407:الّشذختاريخ لبشان،  –بيخوت -دار ابغ كثيخهللا والعمع والقخآن(، 
 .2279، ص: 5، ج: 3شبعة رقع: -، 5803حجيث رقع: 

مرصفى عبج الّخحسغ، إبخاليع: الشقَج األدبي  القجيع عشج العخب، مّكة لمصباعة والشذخ،  (19)
 –. 63ص: دون شبعة، م، 1998ىج/ 1319: الّشذختاريخ السسمكة العخبّية الّدعػدّية، 

                                                                                      -بترّخف
 -. 92عّدوز قخبػع: مقال بعشػان:) قخاءة في خمفّيات الّخؤية عشج اليػنان والعخب( ص:  (20)

                                                                                                                                                                                                                     -بترخف
 -بترخف -. 92السقال نفدو، ص:  (21)
الجدء:  ابغ حدم/ تحقيق: د، إحدان عّباس،عمّي بغ أحسج بغ حدم، أبػ محّسج: رسائل  (22)

 ، الصبعةم 1983: الّشذختاريخ لبشان، -بيخوت-ّسدة العخبّية لمّجراسات والشذخ السؤ ، 04
 .68، ص: 01رقع: 

: )السفاضمة بيغ الّذعخ والّشثخ الّشقجّي األنجلدّي(، بعشػان مقال شخيف، راغب عالونة: (23)
، السسمكة 37، العجد: 18وآدابيا، الجدء: مجّمة جامعة اّم القخى لعمػم الذخيعة والّمغة العخبّية 

 .    04ص: ، ـىــ 1427: جسادي اآلخخ/ ذخالشّ العخبّية الّدعػدّية، تاريخ 



 عبد الّرحمــــن عيداوي ، قـّدور عبدّلي

- 49 - 

                                                                                                                                               
عّدوز قخبػع: مقال بعشػان: )قخاءة في خمفّيات الّخؤية عشج اليػنانّييغ والعخب(، ص:  (24)

 ـ-. ـ بترخف94
 . ـ بترخف ـ94السقال نفدو، ص:  (25)
          . ـ بترخف ـ                                                                                                                  95نفدو، ص:  السقال (26)
 . ـ بترخف ـ                                                             95السقال نفدو، ص:  (27)
                                                              –بترخف -. 95نفدو، ص:  السقال (28)
 .11الحجخات، اآلية:  (29)
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 ثخوت أباظةو  تناّص الجینی فی الخطاب الخوائی عنج سیج قادر ىیجایتیال بنیة

Intertextualitys Quran in novels  of Sayyed Ghader Hidayati & 

Tharwat Abazeh 
 

 *1یجهللا پذابادی
 y.pashbadi@uok.ac.ir ،إیخان ،جامعة کخدستان 1

 10/01/2022تاريخ الشذخ:  08/10/2021تاريخ القبهل:  11/03/2021ريخ اإلرسال:ات

 الملخص
کان أباضة. و و  ُیعَشی ىحا السقال بطاىخة التشاّص الجیشی عشج الکاتَبیِن ىیجایتی

ثخوت أباضة األدیب و  الکاتب الکخد السعاصخو  سیج قادر ىیجایتی األدیب
ناصیة المغة  نِ ایتسّمک ساقخآنیة جعمتيو  دیشیةمن تخبیة  االسرخؽ السبِجع بسا َلِؿی

 الخوائیةو  سا األدبیةبالشرهص القخآنیة فی کتابتي اقج تأّثخ و  ،سامشح نعهمة أضفارى
حاولشا فی  یات قخآنیة.بسا ؼیو من تجمِّ  أسمهب متساید ساليو  اتأّثخًا واسعًا. فأصبحَ 

التحمیمی دراسة ىحه الطاىخة فی  –ىحا البحث فی ضهء السشيج الهصفی 
مشاٍح و  لو مطاىخخاّصة فی أعساليسا الخوائیة و  فالتشاص عشجىساأعساليسا. 

فی  ال الشرهص الدابقة )أؽ القخآنیة(فی بعس األحیان بإدخ امتمّهنة؛ فإّنو قامَ 
عمیيا تغییخًا جدئیًا وفق  اتارة أجَخيو  ؛تغییخات جحريةدوَن نرهصيسا الحاضخة 

تارة ؛ و «تشاص االجتخار الستصهر»ىه  ىحاو  مقتزیات سیاؽ الشز الالحق؛
وىه  ة؛نرهصًا مصابقة لشرهص قخآنیة من حیث الریاغة الشحهي اأخَخؽ صاغَ 

 یدتخجماِن دالالت قخآنیة إلیفاد ما حیشًا نخاىساو  ،«تشاص االجتخار الشحهؽ »
فی نرهصيسا نرهصًا قخآنیة أخَخؽ  أدخالقج  ا. کسا کانیقرجاِن من األغخاض

 إال أن ىحا األمخ عشج سیج قادر قج انعکدت فی لباسدوَن أدَنی تغییٍخ الخوائیة 
  

mailto:y.pashbadi@uok.ac.ir
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إحجؽ  ح بححاقة بالغة عمی لدانُیرخّ  عشج ثخوت أباضة نخاه و  المغة الکخدیة 
تفاعالت مع و  یداتبسا ؼیو م يساأسمهب رأیشا أنّ قج و  شخریاتو بأنيا من القخآن.

 کالبشیان السخصهص.القخآن محکٌم 
 *المؤلف المخسل.

سیج قادر  القخآن الکخيم، التشاّص، التشاص القخآنی،الکلمات الجلیلیة: 
 ثخوت أباضة، الخوایات. ىیجایتی،

 
Abstract 

     Intertextuality has turned into a significant issue in literal and 

critical research, and has appealed to a large number of scholars, 

critics, and text researchers, who have developed rules and 

regulations for it, applied in a huge amount of literal text. 

Intertextuality is a critical technique based on the idea that all text is 

interwoven like a web, involving plenty of mutual effects, in the sense 

that each text contains part of a previous or simultaneous one—even a 

small part thereof. A transparent resource for literature, the Noble 

Quran has always been used as a rich, infinite reference for that 

purpose, instances from which have been employed in works by 

belletrists, poets, and authors. Enjoying religious education, 

contemporary Kurdish author Sayyid Qadir Hidayati and 

contemporary Egyptian author Tharwat Abaza have gained control 

over language ever since childhood and been influenced widely by 

Quranic education in their literary and narrative works, thus 

establishing a distinguished, magnificent style based on Quranic 

manifestations. This research seeks to investigate the phenomenon of 

intertextuality in the works by these two well-known authors with a 

descriptive-analytical approach. Intertextuality is manifested in a 

variety of dimensions according to them, particularly in their stories 

and narratives. They have sometimes included early text—Quranic 

text here—in theirs with no fundamental change, while applying a 

little structural change in other cases as required by the present text, 

referred to here as progressive interactive intertextuality. They have 

sometimes created narrative text based on the linguistic, particularly 

syntactic, structure of Quranic text, referred to as syntactic interactive 

intertextuality. Alternatively, they have employed Quranic 

implications in accordance with their own notions and purposes and 
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recreated them in novel forms. Where the two authors have included 

Quranic text in theirs with no change, Sayyid Qadir Hidayati has used 

Kurdish as a cover, and Tharwat Abaza has quoted an expression 

from the Quran as a citation by a character. It was found through an 

analysis of sample narratives by the two authors that they have 

established a persistent style in the field of fiction despite their distinct 

characteristics and interactions with the Quran in their writings. 

Keywords: Intertextuality, Nobel Quran, Sayyid Qadir Hidayati, 

Tharwat Abaza, Kurdish Novel, Arabic Novel. 

 المقجمة  -1
تقشیة و  اتجاىات مشّهعة؛و  إّن دراسة الشز األدبی أصبَح ليا مشاٍح کثیخة

عالقاتو بشرهص التشاّص ُتعشی بجراسة نّز من الشرهص األدبیة من حیُث 
األدب و  القخآن ؼیسا یخّز األدب العخبیو  .أو معاصخة لو أخخؽ سابقة عمیو

یشبهع ثخّؽ الیشزب  فی نطخة شاممة فی جسیع اآلداب اإلسالمیة،و  الکخدؽ
الکاتب حتی الیهم. کسا کان الذأن فی أعسال و  لشرهص فی ِحَقب تِمی ندولو

 الحان، لسرخؽ الُسبِجع ثخوت أباضةاتب االکو  الکخد السعاصخ سیج قادر ىیجایتی
زازيل عو تۆقیخاّصة روایة و  ساُقسشا بجراسة ىحا السهضهع فی شّیات روایاتي

ثخوت أباضة و  سیج قادرال شّک أّن و  .ىارب من األیام لثخوت أباضةو  لدیج قادر
الحق و  ،بآیات القخآن ساتخبیة قخآنیة، قج انصمق لدانيو  من نذأة دیشیة ابسا لِؿی

إّنو فی و  .الشذأة بالشدبة إلی ثخوت أباضة حجًا أعمیو  بمغت ىحه التخبیة یقال
رشُجه فی جهٍّ و  الحؿیقة امتمَک ناصیة المغة الشثخية مشح نعهمة أضفاره. فکان نسّهه

 مکتّس بالثقافة القخآنیة، ِمّسا جعَل الشرهص الجیشیةو  حافٍل بالذعهر الجیشی
إن کان سیج قادر أیزًا و  فی تخاثو الخوائی.رئیدّی و  خاّصة القخآن ليا دور ىامّ و 

 القخآنیة.و  الشذأة الجیشیةو  لو نریب وافخ من تمک التخبیة
 الجیشیةُیحاوُل الباحث فی ىحا السقال أن ُیدّمط الزهء عمی التجّمیات 

الخوائیة بػیة تبّین جانب من مسیدات  ینِ القخآنیة فی أعسال الکاتبخاّصة و 
ىا ءمن جّخاو  ساالتعّخؼ عمی ناحیة أخخؽ من أسمهبيو  أباضة المغهيةو  ىیجایتی
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السفاـیم الساورائیة لمتشاص القخآنی فی و  الشثخّية ساشیء من میدات لغتي نرل إلی
 .ساروایاتي
 إحرائیة الجراسةو  منيج البحث  -1 -1

 - إن السشيج الحؽ اتخحنا فی إجخاء ىحا البحث ىه السشيج التهصیفی
، ثّم ینِ الذهاىج من بصهن روایات السؤلفو  التحمیمی من جّخاء التساس الشرهص

ججیٌخ و  ضهابصو.و  قهاعجهو  إخزاع العیشات لتقشیات التشاص بعج تحجیج أنهاعو
زازيل، بالحکخ أّنا اختخنا من بین أعسال سیج قادر ىیجایتی الخوائیة روایة تۆقی عو

من بین و  آنیة أکثخ من أعسالو األخخؽ؛قخ و  عشاصخ دیشیةو  بسا فیيا من مؤشخات
إن کان التأثخ و  .أقجارو  آمالو  أعسال أباضة تصّخقشا إلی روایة ىارب من األیام

التشاص القخآنی فی جسیع أثاره مذيهدًا، فإّنو تخّبی فی بیئة و  بالشرهص الجیشیة
 دیشیة مسیدة.

 أسئلة البحث  -2 -1
 التحمیمی اإلجابة عن: ػػػػػػخالل إشاره التهصیفی من  البحثُیحاول ىحا 

ثخوت و  سیج قادر ىیجایتیفی أعسال  وأنهاعو  مکانتوو  ما ىه دور التشاص - أ
الشرهص  ا؟ ىل خزعَ سااآلیات القخآنیة فی روایاتيکیف استخجما و  أباضة

 ىا دون أؽ عسمّیة إذابةاتغییخات جحرّية؟ أم استخجمو  الدابقة إلجخاءات فّشّیة
 تغییخ؟و 

ثخوت و  سیج قادر ىیجایتیأ اقترَخ التأثخ بالشز القخآنی فی روایات  - ب
؟ أم ىشاک تأثخات أخخؽ قج بخَزت ساتهارد الشرهص ضسن روایاتيأباضة ب

 الخوائیة؟ سامرادیقيا فی شّیات نرهصي
من ضسشيا و  بتجوين مباٍن نطخيةلإلجابة عن األسئمة السصخوحة أعاله، قسشا 

، ثّم قسشا العخبیةو  تأثیخ القخآن فی الخوایة الکخدیةو  الجیشیإشارة إلی دور التشاص 
أجخيشا و  ینِ السعانی القخآنیة فی روایات الکاتبو  بعسمیة استخخاج الذهاىج القخآنیة

السقارنة کی نرل إلی نتیجة عمسیة محّکسة حهل و  عمیيا عسمیة التصبیق
 السهضهع.

 خلفیة البحث -3 -1
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من و  بحهث سابقةو  تبمهرت خالل دراساتمشاىجو قج و  أصهلوو  إّن التشاص
الذعخاء قج و  روایات کثیخة من الکتابو  أشعارو  وجهه مشّهعة؛ کسا کانت أعسال

فی ىحا السجال بحدبشا اإلشارة إلی و  اُتِخَحت کعیِّشاٍت تحت مجيخ تقشیة التشاص.
مدخحیة التشاص القخآنی فی »شیء من ىحه الجراسات حهل السهضهع: مقالة 

 ىػ ؛1434العجد الثانی،  ،آفاؽ الحزارة اإلسالمیةسشذهرة فی مجمة ال« أودیب
السعشهؽ من خالل و  ىسا المفطیو  فیيا کذف الباحثهن عن نهَعیِن من التشاصو 

لسشذهرة فی ا« التشاص القخآنی فی قّرة حی بن یقطان»کحلک و  قهاعج ثالثة.
تحکی عن نتائج البحث فیيا و  ش؛ 1390، العجد الخامذ، لدان مبینفرمیة 

أنهاع التشاص فی تمک القّرة، فکانت ىشاک تشاصٌّ من القدم الجیشی، 
کسا و  ىحا السباشخ. غیخو  من تشاص الخفاء، السباشخو  الطاىخؽ،و  الخارجی،

الخوایة حهل مهضهع التشاص القخآنی فی  ةإجسالی یبجو لشا من خالل دراسة
عمی بحث عمسی مشذهر السیسا فی روایات سیج قادر ىیجایتی لم نعثخ و  الکخدیة

فإّنی قج نذخت بحثًا فی مؤتسخ ثخوت أباضة،  أما بالشدبة إلی روایاتو  إلی اآلن.
ىاؽ بیانی قخآن کخيم در بازتاب سبک  وشیهه»األدب العخبی، عشهانو و  القخآن
 تصّخقُت ؼیو إلی استخخاج العبارات القخآنیة الستشهعة، «ىاؽ ثخوت اباضةرمان

عمی سهاه عثخنا و  1ماىّیتو فیيا.و  ل إلی مهضهع التشاّص تشدیقيا دون الجخه و 
 بحَثیِن اثشیِن کالىسا ُعِشی بعالقات التشاص فی إحجؽ من روایات ىحا الکاتب

روابط بیشامتشی دیشی در رمان »البحثان ىسا و  ؛«شیء من الخهؼ»ىی روایة و 
شیء عالقات التشاص الجیشی فی روایة »یعشی « ثخوت أباضة شئ من الخهؼ

خالقیت بیشامتشیت در رمان شیء من »اآلخخ ىه و  ؛«لثخوت أباضة من الخهؼ
فکسا ىه ضاىخ «. شیء من الخهؼإبجاعیة التشاص فی روایة »یعشی  «الخهؼ

إن کان قج و  بقیت روایاتو األخخؽ غیخمدبهقة ببحث مشيجی من وجية التشاص.
 اسة برمة.أعساُلو األدبیة من جهانب أخخؽ ال یسّت بيحه الجر و  ُدرَس ىه

 

                                                             
 ألف.1390،ىای ثخوت اباظو"ىای بیانی قخآن کخیم در رمانبازتاب سبک وشیههپذابادؽ،  . 1
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 ثخوت أباظةو  سیج قادر ىیجایتیتعخیف مهجد بالکاتبین  -2
 سیج قادر ىیجایتی -2-1

سیج قادر ىیجایتی روائّی من الجیل الحجیث بین الخوائیین الکخد. حیاتو:  -2-1-1
یقهل الباحث الکخد ىاشم أحسجزاده  1976.1./ش 1355ولِّج فی مجیشة بهکان سشة 

 –]لدیج قادر ىیجایتی[، لم أتسالک نفدی  )خهار الثهر( بۆڕگابعج أن شالعُت روایة »
أحسجزاده أن روایة  یخؽ  2«.تهقی عدازيلروایتو األخخؽ لقخائة  –رغم مذاغمی الکثیخة 

 ؛استؿبااًل أشسلو  نالت تهؼیقًا أکثخبدشهات التی نذخت بعج روایة تهقی عدازيل  بۆڕگا
بة الکاتب الال و   3.یشزبىحا یحکی عن وفخة یشبهع مـه
 «: صهت الشقصةدەنگی نوختو»من أعسال ىحا الخوائّی  آثاره:و  أعمالو -2-1-2
: گابۆڕ»، (1394/2012) «: شهؽ العدازيلتۆقی عوزازیل»، (2003/ش.1382)

 «مجسهعة مقاالت ،بوردێک لو بوردێک»و ،(1398/2015) «الثهر خهار
گۆڕانی و  نوسری کوردی»کتاب حهل تصهر الشثخ الکخدؽ عشهانو: و  (1397/2019)

: گۆڕەشار»أحجث روایتو و  ،(1397/2019) «تحهل الرهرةو  الشثخ الکخدؽ :فۆرم
ىاشم أحسجزاده أن سیج قادر ىیجایتی اقتحم یعتقج  .(1399/2020« )ضغط القبخ

 ساحة الکتابة الدخدیة الکخدیة بشذخه صهت الشقصة، ثّم بشذخه روایتی خهار الثهر
صیتًا عمی و  أثبت لشفدو اسساً و  األدب الکخدؽ شهؽ عدازيل نال تهؼیقًا دائسًا فیو 

 4ناصیة الخوایة الکخدیة.
الکّتاب الخوائیین الستججد فی األدب و  یعّج سیج قادر من األدباء :أسلهبو -2-1-3

خصا بالخوایة الکخدیة خصهات واسعة إلی األمام. فقج استخجم تقشیات روائیة و  الکخدؽ.
 غیخ مباشخة.و  تقجیم شخریاتو بصخؽ مباشخةمتشهعة فی روایاتو. یتصّخؽ إلی و  حجیثة
اعتبخ و  بدصهة سیج قادر عمی زمام األمخ فی کتابة الخوایة. 5أشاَد ىاشم أحسجزادهفقج 

                                                             
 .1398، گابۆڕىیجایتی،  1
 .111، ص1397 ،گێڕانەوەناسیئوحمودزاده،  . 2
 .112نفدو، ص . 3
 .109-108نفدو، صز  . 4
 .101نفدو، ص . 5
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 1.تصهيخىاو  الثهر( أنسهذجًا مثالیًا فی حقل تکهين الذخریات روایة گابهر )خهار
المغة و  2بخوما األثخية.شهؽ عدازيل سخدًا یحکِّخنا التسثیل اإلیسائی فی روایة نهاجو 

التزّخع أمام الذیهخ، کامشًا و  األمثالو  الجعاءو  الدخدیة فی ىحه الخوایة ىی لغة الجیخ
 3الذعًا.و  تمک المغة نقجًا مزسخاً فی شیات 

 ثخوت أباظة -2-2
یم  حیاتو: -2-2-1 ىه ثخوت دسهقی أباضة ابن الخجل الدیاسی الذيیخ إبخـا

. بجأ حیاتو األدبیة فی شخخ شبابو ىخةالقافی م. 1927سشة دسهقی باشا أباضة؛ ولِّج 
 «الثقافة»یهم کان ال یعجو عسخه ست عذخ سشة، بکتابة مقاالت فی مجالت 

قج نال شيادة و  کان ثخوت أباضة رغم أّنو من خخِّيجی حقل الحقهؽ  4.«الخسالة»و
 إلی مشحیً  ،بل جّخه الذهؽ إلی األدب 5«.لم یکن قج ُخِمق لمهکالة»الهکالة، لکّشو 

ابن »ىی روایة و  األنطار ،قج لفَتت أولی روایة لو ُنذَختو  ىه الکتابة.و  آخخ أال
من غجه أصبحت و  6.، ما لبثت أن دّوت فی البمج1954 التی ضيخت سشة« عسار

ىارب من »قج ناَلت روایتو و  الخوائیة تدداده صیتًا فی اآلفاؽ.و  أعسالو القرریة
کان ثخوت قج حرل عمی  7.أولی جائدة تذجیعیة من الحکهمة (1958« )األیام

أصبحت قررو ُتجرَّس فی  1960فی سشة و  السجامع.و  عزهية کثیخ من األنجیة
صار ىه نفدو رئیذ التحخيخ فی مجمة و  8.لیجزم المغات الدامیة فی جامعة قد
 2003قج کاَن إلی آخخ یهم حیاتو فی سشة و  9؛1974سشة « التمفديهن و  اإلذاعة»

                                                             
 .102نفدو، ص . 1
 .114نفدو، ص. 2
 .1399 ئم لە گۆڕەشار!، ،ڕەحیمیان . 3
 ، ص أ.1، ج 1993 ،المؤلفات الکاملةأباضة،  . 4
أحادیث فی األدب مع تهفیق الحکیم، نجیب محفهظ، إحدان عبجالقجوس، ثخوت ذوادؽ،  . 5

 .68، ص1986، أباظة، وآخخین
 ، ص ب.1، ج1993، المؤلفات الکاملة. أباضة، ثخوت،  6
 ، ص ج.1. نفدو، ج  7
 ، ص ج.1نفدو، ج  . 8
 ىػ، ذیل ثخوت أباضة. 1425، المهسهعة العالمیة العخبیة . 9
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ثخوت أباضة من األدباء کان و  کخئیذ التحخيخ.« األىخام»یذارک فی تحخيخ صحیفة 
أصبح و  فی مرخ،« اتحاد الکتاب»مداعجات وفیخة لتأسیذ و  الحین أبجوا مداىسات

 1.م رئیدو الثانیبعج األدیب الکبیخ تهفیق الحکی
القارغ، کسا أّنو و  قاعجة عاّمة بین األدیب ةج أیّ جَ ه من وجيات نطخ أباضة أّنو ال ت

کان یعتقج أیزًا أّن ثخوة إندان تسثُل فی و  2.ال شیء یدّج عالقتيسا بعزيسا ببعس
کان کمسا یجّخه مدخؽ الحجیث إلی ىحا و  إیسانو السصمق بالخب البارغ العطیم.

إجسال و  3.[21]الحاريات،  «وفی أنفدکم أفال تُبِرخون »یة: السهضهع، یتحکخ ىحه اآل
من ِقَبل ذلک و  أساس تخبیتو.و  القهل أّنو کان قج شّکل القخآن عساد حیاة ىحا الکاتب

فی الحؿیقة یسکششا و  السعارؼ القخآنیة حیِّدًا واسعًا فی أعسالو،و  تأثیخاتوو  یذغل القخآن
معانیو من أىّم و  یةأسالیبو البیانو  التشاص القخآنی بألفاضوو  أن ندعَم أّن التأثخ بالقخآن

 میدات کتابة ثخوت أباضة الخوائیة.
بِقی من ىحا األدیب السرخؽ الحائع الریت مجسهعة ضخسة روایاتو:  -2-2-2

 مئة قرة قریخة،و  من األعسال الستمّهنة األنهاع؛ یذتسل عمی حهالی عذخين روایة،
 األدبیة،الجراسات و  عذخات آخخ مابین البحهثو  مدخحیتیِن،و  سبعین تسثیل إذاعیة،و 
 5أّما روایاتو التی تُيسُّشا بخاّصة ىشا ىی کاآلتی: 4.السقالةو  التخجسةو 

(؛ ثّم 1958) (؛ قرخ عمی الشیل1956) (؛ ىارب من األّیام1954ابن عسار )
 (؛ شیء من الخهؼ1964) (؛ الّزباب1960) (؛ لقاء ىشاک1959) تذخؽ الذسذ

 (؛ أوقات خادعة1975) ء(؛ جحور فی اليها1971) (؛ أمهاج بال شاشئ1966)
(؛ خیهط من 1979) نحاسو  (؛ نقهش من ذىب1975) (؛ خائشة األعین1975)

                                                             
 .149، ص1995 ،أشيخ األسخات األدبیة فی مرخ . تهفیق، 1
یخة الحاتّیة. شخؼ،  2  .154، ص1992،أدب الدِّ
إحدان عبجالقجوس، ثخوت أحادیث فی األدب مع تهفیق الحکیم، نجیب محفهظ، ذوادؽ،  . 3

 .75، صأباظة، وآخخین
 ، ص د.1، جالمؤلفات الکاملة. أباضة،  4
بخرسی تطبیقی وتحلیل شخریت در آثار داستانی ثخوت أباظة وشیخزاد حدن از . پذابادؽ،  5

 .24ص ب،1390، شناسی ونقج ادبیدیجگاه روان
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 (؛ لؤلؤ1983) (؛ أحالم فی الطيیخة1982) (؛ شائخ فی العشق1981) الدساء
 (.1986) (؛ الشيخ الیحتخؽ 1984) أصجاؼو 
کان لو و  کان ثخوت أباضة کاتبًا واقعّیاً : فی الکتابة الخوائیة أسلهبو -2-2-3

 قج ضّسَن قرروو  أعسالو األدبیة.و  سیاسیة قج تبمهرت فی آرائوو  میهٌل دیشیة
بمغة خاّلبة و  الجیشیة فی أسمهب رصینو  الدیاسیةو  روایاِتو، السزامین االجتساعیةو 

فی ( عن نطخه 1995) نجیب تهفیق فی أثخه التحؿیقیقج أعخَب الباحث و  فرحی.
، فکأنسا کشتم جالدین عشج مهسیقار عشجما تدتسعهن إلی ثخوت أباضة: قالو  ذلک،

فی آخخ رّقة و  ُيغشِّی ألحانًا مشّهعة؛ ُتحّدهن فی أحجىا زاللیة الرهفی،و  حاذؽ یعدؼ
ما ذلک إلی ألّنو و  صمرمة الدالح؛و  فی الثالث أصهات صخب السشاضلو  الذاعخ،

سات الحؿیقة؛ أیشسا رأؽ الحّق یبعث إلی الداحة تمک الکمو  یقهُم دومًا بجانب الحق
حیثسا یخؽ الباشل، ُیدمِّط عمیو زوبعة ىالکة من و  العحبة الداحخة لتجحب العیهن إلیيا،

نزالو إزاء الباشل، یمتدم و  ىه فی ذوده عن الحقو  کّل ذلک یحجثو  ألفاضو؛
 للحلک نخؽ إقجاماتو ضج الذیهعیة حافاًل بآثار الججو  إحداساتو العسیقةو  بأخالؾیاتو

بخاّصة لجؽ و  أباضة عشج تهصیفو لذخریاتو القرریةإّن ثخوت  1.الشزالو 
ِمسا یيّم و  تهصیفيا الباششیة، یعتسج أکثخ ما یعتسج عمی ما ُیطِيخ بهاشن الذخریات؛

 الجیشیةالسعارؼ و  مدألة مکانة التعالیمو  الکاتب من ذلک بیئة الذخریات التخبهية
 2.القمهبو  يُعّج ذلک ُمجمِّیًا لألذىانو  القخآنیة فی کشو الذخریاتو 

 التعاریفو  األسذ النعخیة -3
 التناّص  -3-1

التقشیات الحجیثة فی و  عشجما نجرس نّرًا من الشرهص، تحت مجيخ العمهم
مجال دراسة الشّز، نالحع أّن الشز فی الحؿیقة لیذ ذاتًا مدتقّمة، بل نذاىُج 
أّن ؼیو شیئًا ما من الشرهص بأشکال مختمفة، فالشّز أّؽ نّز ىه فی الهاقع 

                                                             
 .143-4، صز 1995 ،أشيخ األسخات األدبیة فی مرخ . تهفیق، 1
بخرسی تطبیقی وتحلیل شخریت در آثار داستانی ثخوت أباظة وشیخزاد حدن از  . پذابادؽ، 2

المؤلفات ؛ وانطخ مثاًل تهصیفو فی: أباضة، 246ب، ص1390 ،شناسی ونقج ادبیدیجگاه روان
 .44و 32، ص1999 ،آمال وأقجار؛ کحلک أباضة، 387، 194، 177، 1، جالکاملة
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ىحا ىه مهضهع تقشیة و  من العالقات الستذابکة بالشرهص األخخؽ.سمدمة 
صمًة ضخسة ال إّن الشّز األدبی یذبو التشاّص؛ فبشاء عمی قهاعج ىحه التقشیة 

فالتشاص ىه العالقة  مؤشخات من نّز آخخ.و  فی باششو آثارو  یشتيی تقذیُخىا،
الباحثین فی أغمب و  1.إلنتاج نز الحق نز حاضخو  التفاعمیة بین نز سابق

 2.رهص ؼیسا بیشياىحا السجال عمی أّن التشاص ىه حهار الش
و فی أرضیة السهضهع عشج دراسة التشاص التاريخیة، عشجما نتصّخؽ إلی 

فی األدب العخبی نخؽ أّنو مرصمح حجیث  (intertextuality)مفيهم التشاص 
اىخة تجاخل إذ إّن ض 3أشِمَق عمی ضاىخة أدبیة قجیسة العيج باألدب العخبی؛

 4.دب العخبیالشرهص کانت میدة جهىخية فی األ
إذابة الشز فی التخکیب الججیج ِمسا ُیعصیو و  تخکیبو  إّن التشاص یقهم بسدج

تشذأ و  بعجًا داللیًا آخخ کسا ُیعصی دورًا آخخ لمشز الغائب فی تخکیبتو الججیجة،
یِن تبجأ باإلشارةو  عالقة وشیجة إحاشة القارغ » تشتيی عشجو  حسیسة بین الشرَّ

قج و  5.«إعادة البشاءو  هُم عمی التفّککبسشاخ داللّی تجفع بو نحه قخاءة تأويمیة تق
بشاء عمیو ال یهجج نّز و  ،«مالئسات بین الشرهص»سّساه الذکالنّیهن الخوس 

 قة بین نرهص سابقةإن کّل نّزٍ تشاّص یمعب دور عالو  ذو کفایة ذاتیة؛
 6نرهص الحقة.و 

الشز الحاضخ أو »تسیید أجداء ثالثة من کّمّیة التشاص؛ ىی: ؼیسکششا إذن 
بالشدبة إلی و  7.«القات التشاصیةالع»و «الشّز الغائب أو الدابق»، «الالحق

                                                             
 .75، ص1991، األدبیة ونعخیة التناصفکخة الدخقات  . مختاض، 1
 .56، ص2000 ،أدوات النّص  . تحخيذی، 2
، أدونیذ منتحاًل دراسة فی االستحهاذ األدبی وارتجالیة التخجمة یدبقيا: ماىه التناصجياد،  . 3

 .13، ص1993
 .5، ص1390، التناص القخآنی فی شعخ معفخ النهابآباد، ومحدشی،  . 4
 .7-6نفدو، صز  . 5
 .1276، ص2، دانذشامة ادب فارسی، ج مناسبات بینامتنیصفهؽ،  . 6
 .168، صالمدبار فی النقج االدبيجسعو،  . 7
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ُیجِخل السدتهؽ الجاللی »التشاّص یسکششا أن نقهل إّنو و  عالقة دالالت الشز
اإلبجاعّیة لمشرهص  ىه الحؽ یبیِّن القّهةو  عشرخًا فاعاًل فی تحجیج ىهّية التشاص،

 من مشطخ آخخو  1.«عزيا عمی بعسيبیِّن أیزًا مجؽ اعتساد بو  الستجاخمة،
کأّنو و  لمشز عشج دراستو من وجية عالقاتو الستذابکة بالشرهص األخخؽ یبجو

الشرهص  نز وىسّی ألّنو فی أجدائو لیذ سَهؽ مجسهعة من آالؼ»
 تدتعسل فی التشاص قهاعج أخخؽ و  ال شّک أّن ىشاک آلیاتو  2.«الدابقة

البعس من و  لکّشو الیيّسشا فی ىحا السقال.و  3«اإلیجاز»و «التسصیط»دراستو، کػو 
إذا كان المیث عبارة عن » األسج، ؼیقهلهن و  تذبیيًا بین الشز یخون من الباحثین 

فإن الشز  4،يزهمة عمى حج تعبیخ "بهل فالیخؼ"مجسهعة من الخخاؼ الس
مجسهعة من أقهال اآلخخين ونرهصيم، قام  األدبي، أیًا كان جشدو، ىه أیزاً 

تحهيميا، فال وجهد لكمسة عحراء الیدكشيا صهت و  تسثمياو  الشز الججیج بيزسيا
من ىحا كمو تتأكج حؿیقٌة و  5.«ا یخػ باختیناآلخخين، باستثشاء كمسة آدم، كس

أن التشاص ضاىخة النرادُفيا في نّزٍ واحج بعیشو، وإنسا ىي قانهن »مفاُدىا: 
 6.«الشرهص جسیعاً 

ىه کیؽیة تعامل الکاتب مع و  و ىشاک مهضهع آخخ یشبغی التصّخؽ إلیيا،
قانهن »عها تقشیة التشاص تحت قهانین ثالثة: الشز الغائب، فی ىحا السجال خّز 

. ُیذیخ القانهن األول إلی أّن 7«قانهن الحهارو  االجتخار، قانهن االمتراص
الکاتب إّنسا أتی بالشز الدابق من و  الشز الالحق استسخار لمشز الدابق،

قانهن االمتراص ُیجّلشا عمی التغییخ الحؽ أجخاه الکاتب و  خالل الشز الالحق.

                                                             
یم، ص 1  .30. إبخـا
 .20عبهد، ص . 2
 .40، صالتناص أنماطو ووظائفو فی شعخ دمحم رضا الذبیبیمتعب جاسم،  . 3
 .19، صاألدب المقارن غشیسي ىالل،  . 4
 .53ص ،فـــي األدب والنقــــــجقخاءات  العاني، . 5
 .47،  صمذكلة التناص في النقج األدبي المعاصخ؛ وانطخ أیزًا: دیهان، 53. نفدو، ص 6
 .55، صفی الذعخ العخبی الحجیثمهسی،  . 7
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قانهن و  ىحا التغییخ ال یعجو السدتهؽ الطاىخ من الشز.و  عمی الشز الدابق
ترخؼ بحیث قج و  الحهار یذیُخ إلی أّن الشز الدابق قج أجِخيت عمیو عسمّیة نقج

التقشیات التشاصیة یختمف کلٌّ و  ن خاللو نّز آخخ ججیج. ىحه القهانینانتِذَل م
 1.التی قج یدداُد بيا الشز الحاضخ الخوعةو  مشيا عن اآلخخ بالشدبة إلی الحیهية

 فالتشاص کسا رأیشا ُیعجُّ من أبخز التقشیات الفشّیة الحجیثة التی ُعِشی بيا الُشقاد
القخآنیة أصبحت و  الجیشیةالتفاعل مع الشرهص و  التشاص الجیشیو  دارسه األدب؛و 

من و  شعخًا.و  مشح عرهر ساحقة من التقشیات التی حفل بيا األدب العخبی نثخاً 
الذعخاء الحؽ و  أىّم یشابیع األدباءو  جانب آخخ ال شّک أّن القخآن من أعطم

إّنسا قرجىم من ذلک و  األدبیة،و  أعساليم الذعخيةو  یدتميسهن مشو فی آثارىم
 بالغة أسَسی.و  ال الجالالت الستعجدة بمغة أرَقیإیر

 التناص القخآنی -3-2
لمتشاص القخآنی میدات أخخؽ تختّرو دون سائخ الشرهص؛ إذ کان و  ىحا

حتی اآلن ىه األسمهب األمثل فی المغة و  األسمهب القخآنی من أقجم عرهر
من األدباء و  الکّتاب کثیخ من الحؽ احتحاه و  فی جسیع اآلداب اإلسالمیةو  العخبیة
 تهشیحيا.و  رغبة مشيم فی تجسیل معصیاتيم غیخ العخبو  العخب

إن سیج ثخوت أباضة، فبهسعشا أن نقهل و  سیج قادر ىیجایتیأما بالشدبة إلی 
 نذئتو الجیشیة عمی شخریتوو  أثَّخت تخبیتوو  قادر نذأ فی بیئة دیشیة إسالمیة

إّنو أقبَل إلی أباضة  ثخوتو  تجّمی کل ذلک فی عّجة أعسالو األدبیة.و  فکخهو 
کسا کان و  التشاص القخآنی بهصفو مؤّشخًا ذؽ تأثیخاٍت بالغة فی إلقاء أغخاضو

نًا ىاّمًا من مکّهنات شخریة اإلندان السؤمن السّترف  الشز القخآنی لجیو مکهِّ
ليحا فإّنشا النخؽ التأثیخات القخآنیة السختبصة بالتشاص فی و  بسکارم األخالؽ.

 التحؿیؿیة کسا سشخؽ و  فی مقاالتو األدبیةفحدب، بل ىشاک قررو و  روایاتو
 شهاىج کثیخة لمتشاص بأنهاعو السختمفة. ىشاکو 

                                                             
 .194، صالتناص الجینی فی قرص علی حجازی القریخةوانرارؽ،  . جسذیجؽ 1
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فی استخجام اآلیات  ینِ مناىج الکاتبو القخآنی  -الجینی مدتهیات التناص   -4
 القخآنیة

البحث عن و  ىه الجراسةو  صمیسهضهع األمو ىحا ىه مجال التصّخؽ ل
 لدیج قادر ىیجایتی زازيلعو تۆقیروایة  تجّمیاتو فیو  القخآنی -الجیشی التشاص 

 أنهاعوو  الکذف عن مطاىخ التشاصو  لثخوت أباضة ىارب من األیامروایة و 
 ینِ . حتی نبیِّن من خالل البحث مجؽ تأثخ الکاتبفیيا مدتهياتو السحتسمةو 

الخوائیة. ثّم نخؽ کیؽیة  سافی أعسالي اکیؽیة تسثميو  ةالقخآنیالجیشیة  هصبالشر
نخؽ کیؽیة تبمهر الشز الدابق فی الشز و  سا مع الشز الدابق، کساتعاممي

 الالحق وفقًا لمقهانین الثالثة السصخوحة آنفًا.
أباضة الخوائیة یتبّین لشا  ثخوتو  سیج قادر ىیجایتی عشجما نجرُس أعسال

مدتهيات و  ت القخآنیةاآلیاو  الخوایات الجیشیةو  األحادیثفی استخجام  سامشيجي
 التشاص القخآنی فیيا؛ فشخؽ ىحه التقشیة تبمهَرت فی مدتهيات عجیجة وفق ما یمی.

 القرصو  مدتهی وقهع التناص من نهع االجتخار فی أسماء الخوایات -1 -4
فشفذ عشهان ىحه السدتهيات ضيخت فی عشاوين األعسال األدبیة؛ واحج من 

ناحیة لدیج قادر ىیجایتی ُیيیِّج فی أنفدشا مفاـیم انحجرت من  زازيلعو تۆقی
التخهيف؛ فعدازيل اسم أو کسا ىه أصّح لغة و  لتخىیبالتعالیم الجیشیة السذهبة با

ىه العشرخ الحؽ أخحت مشو لغة « الصهؽ »و أخخؽ لعدرائیل ممک السهت؛
جاء و  1«بالذیءما استجاَر »خب أن الصهؽ فشقخأ فی لدان الع الکخدیة؛« تۆق »

ما أحاط بذیئ خمقًة کل و  کل شیئ مدتجیخ»فی السعجم الهسیط أن الصهؽ 
قهن ما بخمها بل ىه شّخ ليم سیص﴿ :التشديل العديد فی جاءو  2«.کصهؽ الحسام هَّ
عداه صاحب المدان إلی حق الفقخاء فی و  ،[180]آل عسخان، ﴾بو یهم الؿیامة

امتثل و  3.أعشاقيم کصهؽ نارؽ یهم الؿیامةأمهال مانعی الدکاة الحؽ یجعل فی 
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َقو من سبع أرضین" من غرَب جاَره شبخاً بالحجیث " ، أؽ ُجعل من األرض ُشهِّ
ر السرصمح فی شیات الخوایةو  .1لو شهقًا فی عشقو  2.قج تکخَّ

؛ بحیث تمسُع عبارات فالسهضهع أثخؽ بکثیخ ثخوت أباضةأما بالشدبة إلی 
قج جعميا و  ال مخاء فی أّنيا انحجَرت من نّز اآلیاتمميسة من اآلیات القخآنیة 

وإن کّشا نقرج إلی دراسة روایة ىارب من الکاتب عشاوين ألعسالو الخوائیة. 
أقجار؛ و لکّن األمخ فی کتباتو األخخؽ من روائیة و غیخروائیة ال و آمو  األیام

روایة فسن ذلک  نقترخ اإلشارة إلی عشاويشيا فحدب؛ تمسع لسعانًا واضحاً 
أما روایة ىارب من األیام  4.«ألعینخائشة ا»روایة و  3؛«عشقشائٌخ فی ال»

جاء « ىخب»فاألمخ فیيا یختبط بالسعشی السمَيم من القخآن أکثخ من المفع. فساّدة 
من سهرة الجّن: ﴿وأّنا ضشّشا أن لن ُنعجد هللا فی األرض و لن  12فی آیة 

 و العجد عشو مصخوؽ فی القخآن، نعجَده ىخبًا﴾؛ فسهضهع اليخب من أمخ هللا
من « یهم»و مفخدىا « األیام»وکمسة  استخجمو ثخوت أباضة بسدیذ من اإلليام.

. بعس مشيا یختبط أکثخ الکمسات الستدعسمة فی القخآن و ليسا دالالت عجیجة
﴿تمک األیام نجاوليا بین الشاس﴾ ]آل بسجلهليا فی نّز ثخوت أباضة؛ مشيا 

 عشهان الخوایة األخخؽ آمال و أقجار کحلک تأثخات و فی [.140عسخان: 
مذيهدة؛ فساّدة األمل جاَءت فی القخآن مّخَتیِن؛ إحجاىا فی مقام التعخيس بيهاة 

[ و األخخؽ فی مقام تذجیع الرالحین و 3الجنیا و السشذغمین بيا ]الحجخ: 
فی سیاؽ ﴿سشة  نخاىا «أقجار»مفخد  «َقَجر»و ماّدة [. 46السحدشین ]الکيف: 

فقج  .[38هللِا فی الحین خَمها من قبُل و کاَن أمخ هللا قجرًا مقجورًا﴾ ]األحداب: 
ن فخأیشا أ .استخجميسالسح الکاتب نطخة القخآن فی استخجام ىاتین الکمسَتیِن و 

اختیار الکاتَبیِن لعشاوين روایاتيسا متأّثخ بالسفاـیم و السزامین و األسساء و 
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. وجاء ذلک نتیجة عن تخبیتيسا الجیشیة و القخآنیة و احتفاظ آنیةالعبارات القخ 
 بیئتيسا عمی اآلداب و األخالؽ الجیشیة.

 مدتهی التناص من نهع االمتراص -2 -4
و االمتراص بو أثشاء نّر و  أکثخ سیج قادر ىیجایتی من أخح الشز القخآنی

-نئوو بڕياره خاوە»المغة کخدیة؛ کالعبارة التالیة:  الخوائی، إال أّنو ألبدو لباس
شوو یان و  بهون بو دوو تاقسی ڕۆژو  باوەڕؽ لو یوک جهێ کخدەوهبێو  باوەڕ 

 الشاعسینو  الکافخينو  فیيا إشارة إلی آیات تقدیم السؤمشین 1،«تاريکیو  ڕووناکی
 األعسیقل ىل یدتهؽ ﴿: من سهرة الخعج 16؛ کالحؽ نخؽ فی آیة السغبهنینو 
. فسن جانب قّدم الشاس إلی أعسی ﴾الشهر؟و  الطمسات البریخ أم ىل تدتهؽ و 

نهر. کسا نخؽ أیزًا فی سهرة و  من جانب آخخ قّدم الجّه إلی ضمسةو  بریخ
، فتقدیم ﴾مشکم مؤمنو  م کافخىه الحؽ خمقکم فسشک﴿ التغابن اآلیة الثانیة:

بهسعشا تسثیل السهضهع  .مؤمن، صّخح بو الکاتب أول عبارتوو  الشاس إلی کافخ
 ىکحا:

 
 فی نّز سیجقادر قهالبوو  (: مدیخ تشاص االمتراص1الذکل )

بأسمهبو الستأثخ بالشرهص  سبقت اإلشارة إلی تسدکوفقج أما ثخوت أباضة 
غیخىا. ففی مهضع من و  القرریةو  القخآنیة فی أغمب کتاباتو من الخوائیة

 السشصق ثقافة.و  الخأؽ مشصٌق،و  و الکاتب رأٌؽ،»محکخاتو نالحع ىحا الشز: 
إن حاوَل الکاتب أن یدتغِشی عن ىحا جسیعًا و  عشاء،و  بحثو  الثقافة جيجو 
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باّدعاء الثهرة عمی مجتسعو، أو بالتطاىخ بخفس کّل ما ىه مدتقّخ من ؾَیم 
أن َیخبَه مشو  ما یلبثأمتو، فإّنو قج یذتيخ أمخه بین الشاس حیشًا ثّم و  جساعتو

حتی ُیربح بین الشاس أضحهکة. أو ُیربح  ضحاىاو  عذّیةال الزهء فسا ىی إ
« ضحاىاو  إال عذّیة» فی ىحه الفقخة نخؽ أّن عبارةو  1.«َندیًا َمندّیاً عمی األقّل 

( من 46أنيا ترجر من آیة )و  فاَضت من یشبهع ثخوت أباضة الثخّؽ القخآنی،
َیمبثها إاّل عذّیة أو ونيا لم کأّنيم یهَم یخ ﴿سهرة الشازعات التی جاء فیيا: 

من نفذ « ما یمبث»َيّتزح من اآلیة أخح الکاتب عبارة و  کسا نَخؽ و  .﴾ضحاىا
من جانب آخخ، و  «.یمبث ام» «:ما»مع أداة و  قج جاء بيا بریغة السفخدو  اآلیة

إّن التخکیب الهصفی فی نيایة عبارة الکاتب ُیحکِّخنا بالتخکیب نفدو فی سهرة 
کشُت ندیًا و  قالت یا لیتشی ِمتُّ قبل ىحا﴿التی جاء فیيا:  23یة اآلمخيم 
 اإلعخابی.و  ، فأَتی بو الکاتب مع حفع سیاقو الشحهؽ ﴾مشدّیاً 

 
 (: مدیخ تشاص االمتراص وقهالبو فی نّز ثخوت أباضة2الذکل )

فشخؽ فی نّز الکاتَبیِن أخحىسا من القخآن بسفيهمو و ألفاضو و قج تجمَّی 
 سفيهم عشج سیجقادر و فی األلفاظ عشج ثخوت أباضة.ذلک فی ال

 خارمدتهی التناص من نهع االجت -3 -4
ىا اأقحسَ و  نرهص قخآنیةو  بعباراتٍ  اقج أَتی ینِ و فی مدتهؽ آخخ نَخؽ الکاتب

ضبط ىحا الشهع من العالقات و  يسکن تقدیمو  الخوائیة. سافی شّیات نرهصي
 ؼیسا یمی:ل ثالثة، نقهم بتبییشيا التشاصّیة فی أشکا
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التفاعالت و  ضيَخ بعس التجاخالت مدتهی االجتخار الحقیقی: -4-3-1
التشاصیة فی اإلتیان بالشّز القخآنی الکامل دوَن إجخاء أّیة عسمّیة فّشیة عمیو أو 

عشجما نصالع روایة شهؽ عدازيل لدیج مع إجخاء مدیذ من التعجیالت عمیو. 
 القخآنیة تدیل فی شیات الشزالعبارات و  قادر ىیجایتی، نمسذ ؼیزات اآلیات

األمثال من ذلک و  .قج نقترخ عمی نسهذج مشياو  قج انتثخت فی جسیع أنحاءهو 
الجراسة اإلتیان بشساذج؛ کعبارة: و  تتهّفخ بکثخة فی ىحه الخوایة؛ بحدب البحث

فيحا السعشی مصخوح  1؛«ىور بۆ الؽ ئوو دەچیشووهو  ىور ئی خهاین شئێسي»
؛ إال أن الکاتب [156]البقخة:  ﴾راجعهن  إنا إلیوو  ا إنّ ﴿فی اآلیة الذيیخة: 

 ججیخ بالحکخ أن اختار الجسمة الفعمیة عمی االسسیة فی القدم األخیخ من اآلیة.
 ألدیبتخجسة القخآن إلی الکخدیة لعن سیج قادر اقتبذ تخجسة ىحه اآلیة  

 ش.(1369)ؼ  الذاعخ الحائع الریت عبجالخحسن شخفکشجؽ ىژارو  الکاتبو 
گوڕانووەؽ »قج تکّخر ذلک السعشی مّخة أخخؽ فی عبارة: و  اقتباسًا شباقًا.

لکن ىشاک آیة قخآنیة و  ىه نفذ السهضهعو  2؛«ىومهومان ىور بۆ الؽ خهدایو
إلی هللا مخجعکم ﴿ىه آیة: و  بین عبارة الکاتب مصابقة الشعل بالشعل،و  بیشيا

الکاتب قج لسذ الشز الدابق ىشا نخؽ و  ؛[4؛ ىهد: 105، 48]السائجة: ﴾جسیعاً 
فی نز  – إلی الستکمم -فی اآلیة  – لفت بالزسیخ من السخاشبو  لسداً 

یسکُن اإلشارة إلی استخجام اآلیة فی نز ثخوت أباضة من ىحا الشهع و  .الخوایة
قج أجَخؽ الکاتب ىحه اآلیة و  ( من سهرة غافخ التی سبقت اإلشارة إلیيا؛19)

 هللا سبحانو و»؛ ىکحا: «أقجارو  آمال»ایة عمی لدان أحج من شخریات رو 
السحّجد أعاله القدم و  3.«ما تخفی الرجورو  األعین یعلم خائنةتعالی ىه الحؽ و 

فقج حّمل الکاتب الشز الدابق و التحّسو فی  من اآلیة القخآنیة السحکهرة. مأخهذٌ 
 نّرو الخوائّی و قج ارتَقی بحلک مدتهؽ الشّز بذکل مخمهؽ.
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 اأجَخي نخؽ الکاتبینِ  فی شهر آخخو  االجتخار المتطهر:مدتهی  -4-3-2
ذاک التحهيل و  ىحا التغییخو  ليا، ساتحهيل فی اآلیة عشج استعساليو  عسمیة تغییخ

. من شّز الحاضخالفی جسمة الإّنسا حجثا من جّخاء اقتزاءات یصمبيا سیاؽ 
هدا ىیچ خ»: -ؼیو نساذج کثیخة و  - فی نز سیج قادر ىیجایتی أمثمة ىحا الشهع

قج و  فالسفيهم ضاىخ االقتباس من التعالیم الجیشیة. 1؛«کارێک لو خۆڕا ناکا
 ﴾أفحدبتم أنسا خمقشاکم عبثًا؟﴿ انعکَذ فی آیات کثیخة، بهسعشا اإلشارة إلی آیة:

یعادل أسمهب الشفی فی عبارة سیج  ؛ إذ فیيا استفيام إنکارؽّ [115]السؤمشهن: 
 .فی الشز الغائب« عبثاً »تجمَّی فی کمسة « لو خۆڕا»معشی عبارة و  قادر،

، عشجما نقخأ آخخ ليحا الشهع من التشاص عشج سیج قادر مثالٌ حدب السهضهع و 
دەروێشی خۆدۆڕاوی لو دین وەرگوڕاو »فی عبارة:  حجیث نفذ الخاوؽ الئسًا نفدو

 2؛«لو ؾیاموتیر ئازارؽ بوژانو بوشیو  بێ گهمان لو دنیا بوشی سهوکییو... 
فسا جداء من ﴿ العحاب قج أّکج عمیو القخآن بأشکال مختمفة، مشيا:و  الخدؽ ذلک و 

أشّج  يهم الؿیامة یخّدون إلیو  یفعل ذلک مشکم إال خدؽ فی الحیهة الجنیا
 «الخدؽ فی الحیاة الجنیا»قج أخح الکاتب عبارَتی و  ؛[85]البقخة:  ﴾العحاب

 .استخجَميسا لغخضوو  خجخَّىسا إلی نّرو الحاضو  «أشّج العحاب یهم الؿیامة»و
ئازارؽ »و ،«جداء»عهضًا عن « بوش: نریب»جاء بػػػو  قج مّذ الشز الغائبو 

 نخؽ أیزًا عشج ثخوت أباضةو  .«أشّج العحاب»بجاًل من « بوژان: العحاب األلیم
)عبجالحسیج(،  عشجما یخاشُب أحج من الذخریات« أقجارو  آمال»فی روایة 

 الرجاقةو  الحؽ قج ذاَع صیتو بین الجسیع باألمانة شخریة أخخ )أبهسخيع(
فأنا لم أجئ إلیک إال أن ذاَع صیُتک أّنَک تخدُّ األماناِت إلی »يقهل لو: و 

ال شّک أّن من قخأ ىحه العبارة، یخصخ ببالو ذکخ الشّز القخآنی و  3.«أىِميا...
قج جاء ىحا السغدؽ فی سهرة و  رّدىا إلی أىميا،و  الحؽ یجعه إلی حفع األمانات
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. [58]الشداء:  ﴾إّن هللَا یأمخکم أن ُتؤّدوا األمانات إلی أىميا﴿الشداء، إذ یقهُل: 
رّدىا و  إّن التغییخ الحؽ نّفحه الکاتب فی الشز الحاضخ، ىه صخؼ الکمسات

« تؤّدوا»إبجال الفعل و  من صیاغة الجسع إلی السفخد مع إبقاء صیغة الخصاب،
فی الشز الخوائی. فعسمیة التشاص فی ىحا السقصع جائت « تخدّ »ی فی اآلیة إل

عشجما « ىارب من األیام»فی روایة و  بتغییخات جدئیة فی بشیة الشز الدابق.
فإّن کسااًل »أحج الذخریات األصمیة فی الخوایة، یقهُل: « کسال»یتحّجث عن 

يشيی عن و  السعخوؼنطخه إلی الدساء داعیًا هللا. نعم. هللا الحؽ یأمخه بو  یشرخؼ
إّن ﴿ذلک ُممَيم من اآلیة التی جاء فیيا: و  1.«شا نّتقیيعطشا لعمّ و  البغیو  السشکخ

البغی یعُطکم لعّمکم و  السشکخو  يشَيی عن الفحذاءو  هللا یأمُخ باإلحدان ...
إّنسا قاَم الکاتب بعسمیة تغییخ جدئی شبقًا لسا یقتِزیو و  .[90]الشحل:  ﴾تحّکخون 

بجاًل « االّتقاء»اإلتیان بفعل من جحر و  األفعالو  ترخيف الزسائخنّرو ىه فی 
 تغییخ الزسیخ عن شخيق االلتفات من السخاشب إلی الستکمم.و  «تحّکخون »من 

فی بعس األحیان نخؽ الکاتب الترخیحی:  ـــالمدتهی اإلشاری ـ -4-3-3
قخآنیة، ثّم ُیرخِّح عمی  اً نرهصو  ُیجِخؽ عمی لدان شخریاتو الخوائیة آیات

ذلک نخاه و  من کالم الخّب.و  لدان إحجؽ الذخریات أّن ىحا الشز نّز قخآنی
الترخيح فی خصابو و  تأتی اإلشارةو  عشج سیج قادر جاء بذکل غیخ مباشخ

 خودا ىومیشو توکیو ئاوەدان»؛ مثل ما نخؽ: الکشایةو  الخوائی فی لباس التمسیح
 الجیخ: عّسخ هللا لقی لو توشقی ئاسسانوو  اکهتاوهڕەگی قایم دسوقامگیر بکا؛ و 
فال مخاء فی أن القدم األخیخ من  2؛«فخعو فی قّسة الدساءو  أثَبتو؛ أحکَم أصموو 

 ﴾الدساء فخعيا فیو  کذجخة شیبة أصميا ثابت﴿ نّز الکاتب مأخهذ من آیة:

یم:   تعجیل ، انجمجت ؼیو اإلشارة بالترخيح بسا أورَد ؼیو الخوائّی من[24]إبخـا
فی أول العبارة الحؽ یقهم مقام « خهدا: هللا»اکتفی باإلتیان باسم و  تصهيخو 

 پۆشاکیان قوتخانی ڕەش بێ»کسا نخؽ فی عبارة أخخؽ لو: و  .الترخيحو  اإلشارة
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 سخابیميم من قصخان﴿ىی تعجیل نحهؽ آلیة: و  1؛«ڕوويان بو ئاگخ داپۆشخێ و 
یم:  ﴾وجهىم الشار تغذیو  ىه و  ألفَت الخصاب من الخبخ إلی الجعاء ،[50]إبخـا

لکّن األمخ عشج ثخوت أباضة أکثخ صخاحة، کسا و  .نهع من الخصاب اإلنذائی
أما لصفی، لقج أصبح کسا قّجر أبهه ىه الُسذخؼ عمی »نخؽ فی ىحه العبارة: 

أمهاليا مشح مات أبهىا بعج أن ضّل فتخة ُیرّجؽ عمیو قهل السشتقم و  أرض سعجّیة
 فالعبارة األخیخة بالزبط ىی نّز قخآنی 2؛«﴾ال یحیاو  ال یسهت فیيا﴿الجّبار: 

إّنو َمن یأِت ربَّو »من سهرة شو حیث یقهل:  74قج جاء مّخَتیِن؛ مّخة فی آیة و 
من سهرة  13؛ ومّخة فی آیة «ال َیحییو  ُمجِخمًا فإّن لو جيّشم ال یسهت فیيا

 ﴾ال َیحییو  الحؽ یرمی الشار الکبخؽ. ثّم ال یسهت فیيا﴿األعمی حیث یقهل: 

ػ أن الکاتب صخَّح ػػػػػکسا أشخنا آنفًا و  ػػػػػػ. أّما یشبغی أن نحکخ ػ[13-12]األعمی: 
َأشباىيا، لم یکن من و  ترخيحًا ضاىخًا عمی أّن الشز السحجد فی ىحه األمثمة

إلی أّنو من کالم رّب « ُیرّجؽ عمیو قهل السشتقم الجّبار»أقهالو، بل أشاَر بقهلو 
مع إحجؽ الذخریات « نبهية» عشجما تتحّجث« أقجارو  آمال»ایة فی رو و  العدَّة.

تؤنِّب أباىا بأّنو لم یکن یشبغی لو أن و  «زردؽ»أبیيا عن الدواج بخجل ُیجعی 
کّل من و  ه له لم یکن ذلک لقتل زردؽ ىهیجعيا تتدّوج بجلک الخجل. ؼیقهل أبه 

ولکّن هللا یقهل: »الحیاة إّنسا بیجهللا. یقهل أبهىا: و  معو. فُتجیب نبهية أّن السهت
فالکاتب کسا رأیشا فی ىحه العبارة یذیُخ  3.﴾م فی التيُمکةو ال ُتمقها بأیجیک﴿

سهرة البقخة،  نحن نقخأ ىحه العبارة فیو  أیزًا إلی أن الکالم من الشز القخآنی.
]البقخة:  ﴾ُتمقها بأیجیکم فی التيُمکة الو  و أنِفقها فی سبیل هللا﴿حیث یقهل: 

159]. 
عبجالحسیج الحؽ قتَل  ؛ کقهلعجیجة شهاىج لحلک« أقجارو  آمال»و فی روایة 

أنا حین قتمُت کشُت أعخؼ مریخؽ، أنا »أبا سخيع، عشجما یقهل فی االستجهاب: 
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أحِفُع و  الشاس،و  أعخؼ أن القتل ىه أعطم جخيسة عشج هللاو  رجٌل أحفُع کالم هللا،
إّنو من قتل نفدًا بغیخ نفذ أو فداٍد فی األرض فکأنسا قتل ﴿قهلو تعالی: 
أنا مدتعّج لو. أما جدائی فی اآلخخة، و  ، فجدائی فی الجنیا أعخفو﴾الشاس جسیعاً 

أبهسخيع قج کان و  ،﴾أو فداد فی األرض﴿فأعتسج عمی قهل الغفهر الخحیم: 
مفدجًا فی األرض، فإن لم یکن ىشاک أدّلة ألىل األرض عمی فداده، فاهلُل 

قج سبقت اإلشارة و  1؛«ما تخفی الرجورو  الخقیب الحدیب یعخؼ خائشة األعین
فی  .32رقسيا و  الدابقة فيی من سهرة السائجةإلی ىحه اآلیة األخیخة؛ أّما اآلیة 

أ ُیحبُّ ﴿سیاؽ نّرو بآیٍة من القخآن: یأِتی الکاتب فی « خیهط الدساء» روایة
القخآن یشَيی »؛ ثم یدتصخُد قائاًل إّن ﴾أحُجکم أن َیأُکل لحَم أخیو میتًا فکخىتسهه...

الجاللة عمی أّن و  الحؽ یُيّسشا ىشا ىه  اإلشارة إلی اسم القخآنو  2؛«کّل لّحةعن 
 ىحا الشّز مشقهل عشو.

بذکل و  الترخيح ضسشیاً و  سیج قادر ىیجایتی یأتی باإلشارة فخأیشا أن الکاتب
من التشاّص السحکهرة السهارد  فیو  غیخمباشخ، أما ثخوت أباضة یأتی بيا مباشخة.

الشرهص القخآنیة فی تقشیة فّشیة لصیفة عمی ألدن  الکاتبان کالىسا أجَخؽ 
مأخهٌذ من  إلی القارغ أن الشّز  افی الهقت نفدو ألَؿیو  الخوائیة، ساشخریاتي

 الشرهص القخآنیة.
 المدتهی النحهی  -4 -4

ثخوت أباضة مشيج آخخ إلدخال الشرهص الغائبة فی و  لدیج قادر ىیجایتی
 فی بشیة الجسالتو  ذلک یتسثل غالبًا فی أسمهب کتابتيساو  نّريسا الحاضخ؛

لو و  فاخخ فی البیانو  األسیقة الکالمیة. ال شک أّنو کان لمقخآن أسمهاب متسایدو 
أسمهبیة فی نرهصو، فإذا ما شاىجنا شیئًا من تمک األسالیب فی أعسال  میدات

نّجعی أّن ذلک الکاتب و  کاتب أو أدیب ما، فبهسعشا أن نعديو إلی الشز القخآنی
آیاتو. فسن ذلک ما نتحدذ فی و  أو األدیب متأثخ فی أسمهبو بشرهص القخآن
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یکوش خۆؽ لو ىوتاوؽ وەستا خوسخەو بو لورزەلورز ىونگاوێکی د»ىحه العبارة: 
نودەبهو: و  مخيجالوێن نديک کخدەوه، تا ڕادەیوک کو نێهانیان دوو ىونگاو دەبهو

ب  األستاذ خدخو اقتخَب بخصًی متدلدلة من الذسذ )یقرج الذیخ( السخحِّ
فالتشاّص حرل ىشا من  1؛«بسخيجیو، حتی إذا صاَر بالقخب مشو بخصهة أو أدنی

بشیتو الشحهية، فتأثخ الشحه فی و  لشز الحاضختجاخل الشحه القخآنی فی سیاؽ ا
]الشجم:  ﴾ثّم دنی فتجلَّی فکان قاب قهسین أو أدنی﴿القدم األخیخ من العبارة بػػػ

التی ىی نفذ تخکیب « کخاوشویتانی ڕەجم»فی مکان آخخ نخؽ تخکیبة و  .[9
 ، إذ نطخ الکاتب إلی اعتبار الشحهيین کمسة[36]آل عسخان:  «الذیصان الخجیم»
ليحا أتی فی و  ،«الخجیم = السخجهم»صفة مذبة بسعشی مفعهل، أؽ « الخجیم»

الحطشا فی و  2.«کخاوڕەجم»ىه و  باسم السفعهل عمی ؾیاس نحه المغة الکخدیة
ذلک فی قهلو: و  أسمهب ىیجایتی التشاّص الشحهؽ فی مدتهؽ التأکیج،

إلی هللا ﴿ىحا مأخهذ من اآلیة: و  3،«گوڕانووەؽ ىومهومان ىور بۆ الؽ خهدایو»
لکّن ما یججر العشایة ىه و  [4؛ وىهد: 105، 48]السائجة:  ؛﴾مخجعکم جسیعاً 

فی عبارة الکاتب، مع تبیین « مهوىو»ىه و  «جسیعاً »اإلتیان بسقابل لکمسة 
 إضافتو إلیو.و  ضسیخه
فی روایات ثخوت أباضة، جسمة  من شهاىج التشاص فی السدتهؽ الشحهؽ و 

إذ اسُتخِجَم ىحا األسمهب «. ىارب من األیام»فی روایة « و ما ىه عششی ببعیجٍ »
أداة الشفی + السدشج إلیو + »فی القخآن کّخات کثیخة. فمدیاؽ جسمة متکّهنة من 

، یسکن اإلشارة إلی اآلیات «)الخبخ( مجخور+ الباء الدائجة + السدشجو  جار
و أّن هللا لیَذ ِبطالٍم ﴿؛ [89]ىهد:  ﴾ِمشکم ببعیجٍ  ما قهُم لهطٍ  و﴿التالیة: 

 و... . [10؛ الحج: 51؛ أنفال: 182]آل عسخان:  ﴾لمعبیج
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 أباضة فی الشحه فی جسالتو  من حیث األسمهب و قج نخؽ التأثیخات القخآنیة
ال َیدَتهؽ »تکهين جسالت شبقًا ألشباىيا فی الشز القخآنی، کسا نخؽ فی جسمة 

من مجسهعة « و إن کشُت َتعبتُ »ذلک فی قرة و  ،«َمن ال ُیججِّؼو  َمن ُیَججِّؼ
فبشاء الجسمة َیِذی بالتأثخ عن الجسمة القخآنیة. فيشاک فی  1«.و َبقی شیء»

 قل ىل َیدتهؽ الحین َیعمسهن ﴿القخآن جسالت من ىحا الدیاؽ کثیخة، نحه آیة 
 ىحه اآلیات ،أباضة فی أسمهبو . فاحتَحؽ ثخوت[9]الدمخ:  ﴾الحین ال َیعمسهن و 
مدتسّجًا بتقشیة االستبجال، إذ استبجل  حاَک عمی مشهاليا جسالٍت من عشج نفدوو 
« ىل یدتهؽ ». فی ىحه اآلیة استفياٌم إنکارؽ؛ فعبارة «یججفهن »بػ« یعمسهن »

« ال یدتهؽ »التی جاءت فی اآلیة أصبحت بتغییخ داللی من جّخاء تبجیل األداة 
 ، دون أن یصخأ عمی معشاىا تغییخ داللی.فی جسمة أباضة

 المدتهی الجاللی -5 -4
استقریا داللتيا استخجامًا و  جاء الکاتبان بإیساءات إلی قرز األنبیاء 

د مفيهم عجد الدبع الهارد فی قّرة  ألغخاض روایاتيسا. فشخؽ سیج قادر ججَّ
لو خووەکودا »تفدیخه لخؤيا عديد مرخ؛ إذ نقخأ فی نّز الکاتب: و  یهسف

 رێ ىوڵگ حووت دەنک جۆو  اماژەؽ کخد ىورچی زووتخه... حووت دەنک گونمئ
سبعة من و  : أشار فی رؤياه أن لُیدخعها فی تحزیخ سبعة حبات من القسح...

قّرة ىحه الخؤيا یحکخنا بقرة رؤيا عديد مرخ فی أن  فال شکّ  2؛«الذعیخ ...
یأکميّن سبع  قال السمک أّنی أرؽ سبع بقخات سسانٍ ﴿، إذ فتخة الشبی یهسف

الدشبالت الدبع و  .[43]یهسف:  ﴾أخخ یابداتٍ و  سبع سشبالٍت خزخو  عجاؼ
قج استفاد الکاتب الخوائی من داللة و  یدتجّل مشيا القسح أو الذعیخ ال محالة.

نخؽ نفذ و  .استجّج فی استعسالياو  الذعیخو  داللة کمسة القسحو  عجد الدبع
إذا نطخنا فی األمخ عشج ثخوت و  3یة.مّخة أخخؽ فی إشار الخواتکّخر السصمب قج 
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أباضة نجج أّنو ضّسن بعس عباراتو دالالت مأخهذة من قرز قخآنیة؛ کالتی 
 نخؽ من أمشیة مخيم أم عیدی فی أن کانت تسشَّت أن تسحَه من وجو األرض

و الکاتب »قج استخجَمو ثخوت أباضة فی ىحه الفقخة: و  «ندّیًا مشدیاً »تکهن و 
إن حاوَل و  عشاء،و  بحثو  الثقافة جيجو  السشصق ثقافة.و  مشصٌق،الخأؽ و  رأٌؽ،

الکاتب أن یدتغِشی عن ىحا جسیعًا باّدعاء الثهرة عمی مجتسعو، أو بالتطاىخ 
أمتو، فإّنو قج یذتيخ أمخه بین الشاس و  بخفس کّل ما ىه مدتقّخ من ؾَیم جساعتو

ضحاىا حتی ُیربح و  حیشًا ثّم ما یمبث أن َیخبَه مشو الزهء فسا ىی إال عذّیة
فاستغّل مفيهم العبارة  1.«بین الشاس أضحهکة. أو ُیربح عمی األقّل َندیًا َمشدّیاً 

عشج  قج ألفیشا شهاىج عجیجة من ذلکو  استداَد بو ثخاء نّرو الحاضخ.و  القخآنیة
قرة فی تشاّص وقع يِن؛ أحجىسا آخخ  ینأن نأتی بشسهذجليحا رأیشا و  سیج قادر،

لو تخسی ئووەؽ وەک ئوو »قیل ليم کهنها قخدًة خاسئین:  ذلک القهم الحین
 نوبشو الؽ دەستمو  پڕ الؽو  کوسانوؽ پێیان وتخا ببشو مویسهونی تڕۆکخاو، کهت

ففی القخآن إشارة إلی ذلک فی مهاضع ثالثة؛ األولی  2؛...«دەستی مویسهون و 
 عشو هللامن ل﴿ الثانیة:و  ،[65]البقخة:  ﴾فقمشا ليم کهنها قخدة خاسئین﴿ىی: 

فمسا عشها ﴿الثالثة: و  ،[60]السائجة:  ﴾الخشازيخو  جعل مشيم القخدةو  غزب عمیوو 
فحرل التأثیخ  .[166]األعخاؼ:  ﴾عن ما نيها عشو قمشا ليم کهنها قخدة خاسئین

اآلخخ و  أفخغو الکاتب فی سیاؽ داللی ججیج.و  الجاللی فی الشز الحاضخ
الکاتب ؼیو بین مفيهم فی المغتیِن، معشهؽ قارَن  –انعکذ فی تشاّص داللی 

 3؛«: بمَغت الخوح رأس أنفيمڕۆح ىاتبهوه سور کهنولهوتیان»حیث یقهل: 
فالتشاّص فی ىحه العبارة تجمَّت فی السعشی االصصالحی، إذ بعج شیئ من 

بمغت القمهب  و  اغت األبرارو إذ ز ﴿التجقیق یطيخ لشا أّنو تأثخ بػآیة و  التفکیخ
ىحا السعشی فی المغة الکخدیة ُیعَخب و  فحلک السفيهم .[10]األحداب:  ﴾الحشاجخ
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فی و  الزیق بأمٍخ ما،و  ، أؽ نيایة الخهؼ«بمهغ الخوح إلی رأس األنف»عشو بػػ
 المغة العخبیة ُیجّل عمیو بسا نخؽ فی اآلیة.

 عنج سیج قادر ىیجایتی أنهاُعوو  نماذج التناّص ( 1)ججول  
 نهع التناص النص الالحق النص الدابق

قهن ما  بل ىه شّخ ليم سیصهَّ
)آل عسخان:  بخمها بو یهم الؿیامة

180) 

ئووانوی باسی نيێنییوکانی ئوو خانودانو 
بۆ  دەگێڕنووه بو تۆقی عوزازیل لو ملووه

 ىوتاىوتایو لو توونی جوىوننومدا بسووتێن

 
 االمتراص

البریخ أم و  قل ىل یدتهؽ األعسی
 16) الشهر؟و  ىل تدتهؽ الطمسات

/ىه الحؽ خمقکم من سهرة الخعج(
التغابن: ) مشکم مؤمنو  فسشکم کافخ

2) 

باوەڕؽ لو یوک بێو  باوەڕ ئوو بڕياره خاوەن
 بهون بو دوو تاقسی ڕۆژو  جهێ کخدەوه

 تاريکیو  شوو یان ڕووناکیو 

 
 االمتراص

)البقخة:  إنا إلیو راجعهن و  إّنا 
156) 

ىور بۆ الؽ ئوو و  ئێسو ىور ئی خهاین
 «دەچیشووه

 االجتخار
 الحقیقی

)السائجة:  إلی هللا مخجعکم جسیعاً 
48 ،105) 

 االجتخار گوڕانووەؽ ىومهومان ىور بۆ الؽ خهدایو
 الحقیقی

 أفحدبتم أنسا خمقشاکم عبثًا؟ 
/فسا جداء من (115)السؤمشهن: 

یفعل ذلک مشکم إال خدؽ فی 
يهم الؿیامة یخّدون إلی و  الحیهة الجنیا
 (85)البقخة:  أشّج العحاب

/دەروێشی خهدا ىیچ کارێک لو خۆڕا ناکا
بێ گهمان خۆدۆڕاوی لو دین وەرگوڕاو ... 

لو ؾیاموتیر و  لو دنیا بوشی سهوکییو
 ئازارؽ بوژانو بوشی

االجتخار 
 المتطهر

فخعيا و  کذجخة شیبة أصميا ثابت
یم:  فی الدساء /سخابیميم (24)إبخـا
 تغذی وجهىم الشارو  من قصخان

یم  (50: )إبخـا

سوقامگیر و  خودا ىومیشو توکیو ئاوەدان
لقی لو توشقی و  ڕەگی قایم داکهتاوهبکا؛ 

أثَبتو؛ أحکَم و  ئاسسانو: عّسخ هللا الجیخ
فخعو فی قّسة الدساء/پۆشاکیان و  أصمو

 ڕوويان بو ئاگخ داپۆشخێ و  قوتخانی ڕەش بێ

االجتخار 
-اإلشاری 

 الترخیحی

ثّم دنی فتجلَّی فکان قاب قهسین أو 
 / الذیصان الخجیم(9)الشجم:  أدنی

 (،36)آل عسخان: 

وەستا خوسخەو بو لورزەلورز ىونگاوێکی 
دیکوش خۆؽ لو ىوتاوؽ مخيجالوێن نديک 

کخدەوه، تا ڕادەیوک کو نێهانیان دوو ىونگاو 
 کخاونودەبهو/شویتانی ڕەجمو  دەبهو

االجتخار 
 النحهی 
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)السائجة:  جمیعاً إلی هللا مخجعکم 
48 ،105) 

االجتخار  مان ىور بۆ الؽ خهدایو ىومهوگوڕانووەؽ 
 النحهی 

قال السمک أّنی أرؽ سبع بقخات 
سبع و  سساٍن یأکميّن سبع عجاؼ

 أخخ یابداٍت و  سشبالٍت خزخ
 (43)یهسف: 

لو خووەکودا ئاماژەؽ کخد ىورچی زووتخه... 
حووت دەنک جۆ و  حووت دەنک گونم

 ىوڵگرێ 

المدتهی 
 الجاللی

  قخدة خاسئین فقمشا ليم کهنها
 (65)البقخة: 

لو تخسی ئووەؽ وەک ئوو کوسانوؽ پێیان 
 پڕ الؽو  وتخا ببشو مویسهونی تڕۆکخاو، کهت

 دەستی مویسهون  و  دەستم نوبشو الؽو 

المدتهی 
 الجاللی

 
  ثخوت أباظة عنج أنهاُعوو  نماذج التناّص  (2) ججول

 نهع التناص النص الالحق النص الدابق
یخونيا لم َیمبثها إاّل عذّیة کأّنيم یهَم 
قالت  /(46الشازعات: ) أو ضحاىا

کشُت ندیًا و  یا لیتشی ِمتُّ قبل ىحا
 (23مخيم: ) مشدّیاً 

ثّم ما یمبث أن َیخبَه مشو الزهء فسا ىی 
ضحاىا حتی ُیربح بین الشاس و  إال عذّیة

أضحهکة. أو ُیربح عمی األقّل َندیًا 
 َمشدّیًا.

 
 االمتراص

ما تخفی و  األعین ةیعمم خائش
 (19غافخ: ) الرجور

تعالی ىه الحؽ یعمم خائشۀ و  وهللا سبحانو
 ما تخفی الرجور.و  األعین

 
 االجتخار
 الحقیقی

البغی و  السشکخو  و یشَيی عن الفحذاء
 (90الشحل:) یعُطکم لعّمکم تحّکخون 

يشيی عن و  نعم. هللا الحؽ یأمخه بالسعخوؼ
 نّتقی.يعطشا لعّمشا و  البغیو  السشکخ

 االجتخار
 الحقیقی

إّن هللَا یأمخکم أن ُتؤّدوا األمانات إلی 
 (58نداء: ) أىميا

فأنا لم أجئ إلیک إال أن ذاَع صیُتک 
 أّنَک تخدُّ األماناِت إلی أىِميا... .

االجتخار 
 المتطهر

االجتخار  و ما ىه عششی ببعیجٍ  (89ىهد:) و ما قهُم لهٍط ِمشکم ببعیجٍ 
 النحهی 

الحین و  َیدتهؽ الحین َیعمسهن قل ىل 
 (9زمخ:) ال َیعمسهن 

ؼ ؼو  ال َیدَتهؽ َمن ُیَججِّ االجتخار  َمن ال ُیججِّ
 النحهی 

أکثخ ما استخجم  اثخوت أباضة استخجمو  یِن سیج قادر ىیجایتیفشخؽ أّن الکاتب
الحؽ نذاىجه فی و  مجؽ التشاص اوّسعَ  ساالحؽ یمیق بالحکخ أّنيو  تشاص االجتخار؛
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 «تشاص االجتخار الستصهر»الکتابی یجعُمشا نصِمق عمیو عشهان  ساأسمهبي
قدسًا  ااستخجمَ  ساأّني ، بسعشی«التشاص الجاللی»و «تشاص االجتخار الشحهؽ »و

بأسالیب القخآن الشحهية،  امن جانب آخخ تأثخ و  من الشز الدابق من جانب،
 .سااىا فی کتاباتيیاحتحو  وراءىا افجَخي

 النتیجة -5
ثخوت أباضة و  اتبیِن سیج قادر ىیجایتی الکاتب الکخد السعاصخرأیشا أن الک

ن فی میادین السجتيجیو  من الکتاب السمتدمینُیعّجاِن الکاتب السرخؽ السعاصخ، 
إّن سیج قادر بسا أن لغة کتابتو ىی الکخدیة یتجّمی  .األخالؽو  الثقافةو  االجتساع

يسکن تقدیسو إلی أقدام تالیة: تشاص و  التشاص عشجه فی المغة الکخدیة
 من الشّز الدابق أو الغائب فی مجؽ المغاتؼیو االمتراص، الحؽ استفاَد 

تشاص و  العبارات التی إذا أنذئت بالمغة العخبیة یطيخ مشيا تأثیخ القخآن.و 
االجتخار الحؿیقی، الحؽ ضّسَن العبارة القخآنیة فی بیانو الکخدؽ، بحیث إذا 

 ،إال إّنو ألبدو لباس المغة الکخدیة ّز الغائب وججناه مصابقًا لورجعشا إلی الش
أدخل فی و  ىه الحؽ نّساهو  تشاص االجتخار الستصّهر،و  الذهاىج ليحا کثیخة عشجه.و 

عشجه و  التعجیل لکی یالئم غخضو الخوائی.و  التغییخ ًا منالشّز الغائب مدید
 القخآنیة فی إنذاء الجسل ؽ، بحیث حاَکی المغةأیزًا التشاص فی السدتهؽ الشحه 

 کسا استفاد من السدتهؽ الجاللی بإیفاده من دالالت األعجاد تخکیبيا الشحهؽ.و 
األمخ عشج ثخوت أباضة یذابيو إال أّنو و  األشخاص لتبیین األغخاض الخوائیة.و 

تهسعتو إلی و  فی تشسیة أنهاع التشاّص  يفهؽ سیج قادرَ و  یخمه من فارؽ المغة
وإن کان أمخ  اجتساعیة.و  مقاالت فکخيةو  قرریةو  روائیة جسیع کتابابتو من

االلتدام بالؿیم و  .آمال و أقجارو  ىارب من األیّامالجراسة ىشا اقترَخ عمی روایة 
احتحؽ فی عسجة بشیة أسمهبو الکتابی ححو األسمهب أبخز. و و  الجیشیة عشجه أوفخ

تجّمیات واسعة فی و  تأثیخاتو لو دور ىامّ و  ليحا نخؽ التشاص بأنهاعوو  القخآنی
 أعسالو الخوائیة.

ثخوت أباضة ضيخت فی أشکال و  التشاص عشج الکاتبین سیج قادر ىیجایتی
اسسًا  سالخوایاتي متجّمیًا فی عشاوين األعسال الخوائیة إذ اختارامختمفة؛ فتارًة نخاُه 
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 سايالشز القخآنی فی شّیات کتابات نِ ُیجِخال ساتارة نخاىو  مأخهذة من نّز القخآن؛
بو فی غزهن  اعمی الشز القخآنی تغییخات جدئیة ثّم یأتی اتارة ُیجِخيو  الخوائیة؛
إلی تغییخ  انِ یعسج سافی بعس من ىحا التشاص نخاىو  الخوائیة، سانرهصي
قج و  األفعال دون أن َیشأؽ األسمهب ِمّسا کان فی الشز الدابق،و  الزسائخ

 فی بعس األحیان نججو  ؛«تشاص االجتخار الستصهر»أشمقشا عمی ىحا اسم 
جساًل مقارنة  ُيشذئانِ و  ِن بسثمويستثالو  إلی أسالیب القخآن البیانیة انِ یعسج الکاتبینِ 

کسا «. تشاص االجتخار الشحهؽ »ىحا ما سّسیشاه بػو  لسا فی اآلیات القخآنیة،
أضف إلی ذلک  استخجماه فی إشار ججیج.و  استخجما البعج الجاللی فی القخآن

لکّشو یذیخ عمی لدان و  ة فی بعس األحیان یأتی بشرهص قخآنیةأّن ثخوت أباض
فی الختام یسکُن القهل و  أحج من شخریاتو الخوائیة أّن ىحا الشز من القخآن.

ثخوت أباضة فی  أسمهبو  شهؽ عدازيلخاّصة فی روایتو و  سیج قادر إّن ُأسمهب
 الکخدالخوایة من أقخب األسالیب من بین أسالیب الخوائیین  کثیخ من کتاباتو

  ب إلی األسمهب القخآنی.العخ و 
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 انمهخص

       ، يطلُّ اإلنداُف وما أنتجو مشح نذأتو مثار تأمُّل ودراسٍة ِمْغ ِقَبل كثيخ ِمغ العمـػ
عات التي يشتسي إلييا اإلنداُف في الذكل والمػف حتى أصبحت االختالفات بيغ السجتس

 -والِعْخؽ والعادات والتقاليج والجيانات والفشػف وغيخ ذلظ ِمغ َمطاىخ الحياة اليػمية 
مرجَر ثخاء الحزارة اإلندانية، وال ُيشكخ أحٌج اختالؼ الخرائز الثقافية ِمغ مكاف 

ع الذعػب واألمع ُيَذكِّل ثخاًء آلخخ، حتى داخل البمج الػاحج في بعس األحياف؛ فتشػُّ 
 ًخا لمبذخية.كبيًخا مدخ  

وسيمًة دال ًة عمى عطسة االختالؼ،  -في كل الحزارات-وقج شكمت التخجسُة      
بيغ األمع والثقافات،  الثخاء واالغتشاء، وَمْعَبًخا واصاًل إلى  ىادًيا وروعة التشػُّع، وسبياًل 

ا لكلِّ جغخافية الػجػد اإلنداني، ومكاًنا جامًعا لكل حيًِّدا مثبتً  -وما زالت-وقج كانْت 
لغاتو وأعخاقو وتشػُّع أشيافو، عمى امتجاد الدماف؛ باعتبارىا نذاًشا إندانيًّا، ذلظ الِجْدخ 
السحفد لمتػاُصل والتفاعل بيغ المغات، ورحمة في الثقافات والحزارات السغايخة؛ سعًيا 

 جػد وُىػيات متشػعة ومختمفة. نحػ ارتياد آفاٍؽ ججيجٍة، وأسئمة و 
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 م بهصفه فاتًحاالسترج    في ترجسة االستذراق إلى العربية االختالف والسجاَندة
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مبخيالية خز إدوارد سعيج مقجمة لمتخجسة العخبية لمكتاب، في كتابو الثقافة واإل      
 عغ الرجػ الباىت لكتاب االستذخاؽ في العالع العخبي عمى عكذ ومتدائاًل  مدتاءً 

الدبب كذف عغ تحاوؿ ىحه الػرقة ال ضيخ في الغخب. يجابي الحؼالتفاعل اإل
كساؿ أبػديب في سمػب الحؼ اتبعو األ يكسغ فيالحؼ  ،التداؤؿالخئيدي وراء ىحا 

بديصة.  اأبػديب أعصت لمكتاب حجودً  إسياماتف إتخجستو لكتاب االستذخاؽ، حيث 
ثيخ التخجسة مغ أعغ مجػ ت زيف رؤية ججيجةأف نحاوؿ نىحه الػرقة سغ خالؿ ف

في تخجسة أف تكذف بعس السذاكل  اأيًز  ه الػرقةىح تحاوؿثقافة. كسا إلى  ثقافة
 مقارنة جراسة تفريميةك ،تخجسة أسمػب إدوارد سعيج باألخزالشز السعخفي الثقافي و 

  . بيغ تخجسة أبػديب وتخجسة دمحم عشاني
 

التقخيب ػ التغخيب ػ ػ  االستذخاؽ تخجسةتخجسة االستذخاؽ ػ إعادة : الكمسات السفتاحية
 الشز الثقافي.ػ  لػرانذ فيشػتي

Abstract 
    Humanity, what they have produced since his inception remain the 

subject of contemplation and study by many sciences, until the 

differences between the societies to which they belong have become. 

Human in shape, colour, race, customs, traditions, religions, arts, and 

other aspects of daily life - the source of the richness of human 

civilization. No one denies the difference in cultural characteristics 

from one place to another, even within the same country, sometimes 

the diversity of peoples and nations constitutes a great wealth for 

humanity. Most translators with no doubt wish to see their role in     
such a positive way: “opening a window” for TT readers, in order to 

illuminate for them an unfamiliar culture. 

Edward Said in his book Culture and Imperialism devotes the 

introduction to the Arabic translation. He claims that the fading echo 

of Orientalism in the Arab world is unlike the positive reflections of its 

counterpart elsewhere in the world. The probable reason behind his 

inquiry would be that the translation method in translating Said's 

book contributed to the book having the limited impact which Said is 

referring to. The paper adds new insights to the body of theory and the 

effectiveness of the performance of translation from culture to culture. 

It presents a survey that can provide the reader with an overview of 

Said's Orientalism and the two Arabic translations of the book. It 
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investigates some of the problems of translating cultural texts, more 

specifically translating features of Said's style in compare with Arabic 

translations by Abu Deeb and Enani.  

Keywords: Orientalism Translation, Retranslation, Domestication, 

Foreignization, Cultural Text.  

 

 :مقدمة :1.1
العمساء والباحثػف عمى عسمية التخجسة أوصاًفا كثيخًة مشيا: العشف والخيانة،  أشمق     

واألسخ والتحػيخ، وإذا ُقرج ِمغ الػصف السجيح ال الحـ، فيكػف ذلظ بشكخاف عسمية 
نز "ع بالقػؿ بأنو نز ُيسكغ قخاءتو وكأنو الستخجَ  "الشز"عمى  والثشاءالتخجسة 

 ."أصمي
العشف إلى  فيًّا تكخاًرا لإلشارةتخمع ف الستخجِ ػْ ؿ كَ ػْ تاب لػرانذ فيشػتي حَ ففي ك    

 "إرغاـ"الثقافي الحؼ ُتَسثِّمو عسميُة التخجسة، وتذجيًجا عمى أف اليجؼ مغ الكتاب ىػ 
البحث عغ إلى  الستخجسيغ والقخاء عمى التفكيخ مميًّا في ىحا السػضػع، وَدْفعيع

 بالخرائز المغػية الثقافية لمشرػص األجشبية. خاءة ُتِقخُّ أساليَب أخخػ لمتخجسة والق
أما الستخجع الخائغ فتكثخ األمثمة عميو، واإلشارات إليو، ولعل أكثخىا رواًجا: السثل 

سو جػرج كخ   اإليصالي الحؼ يداوؼ بيغ الستخجع والخائغ، ومشيا كحلظ: عشػاف كتابٍ 
غ األدب الخفيع والخيانة الدوجية، وكأف مػناف لمتخجسات الخائشة، ويجسع في مجلػلو بي

 الشز األصمي ىػ الدوج، والتخجسة ىي الدوجة الخائشة!
إذف تعجُّ التخجسُة بسثابة الكيسة السزافة في كل لغة أو ثقافة مدتقبمة، وىي بحلظ     

 نذاٌط إندانيٌّ يحقِّق فػائَج َجس ًة تتشػع بيغ حزارية وتجاولية، وقج تسكشت التخجسُة ِمغ
اقتحاـ شتى مياديغ العمـػ بفخوعيا؛ لتتبػأ فييا السكانة الخفيعة التي تدتحقيا، كسا 

إيجاد الدُبل الكفيمة لمشقل ِمغ إجخاءات إلى  سعى السشطخوف ليا والسذتغمػف بيا
وتقشيات وإستخاتيجيات متشػعٍة، في محاولة مشيع لحل السعزالت السترمة بسا ىػ 

و"التغخيب"،  ""التقخيب يِ يغ ىحه اإلستخاتيجيات: إستخاتيجيتَ ونجج مغ ب متعح ٌر تخجسُتو.
Domestication and Foreignization المتيغ أدرجيسا لػرانذ فيشػتي؛ حيُث يعشي ،

باألولى: مجػ تكييف الدياؽ الثقافي، أو مرصمحات ثقافة محجدة، بيشسا يذيخ 
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ِمغ حيُث السكػناُت السرصمح الثاني إلى: الحفاظ عمى الدياؽ الثقافي األصمي، 
 السحيصة بو.

لػانذ فيشػتي  يْ ستخجاـ إستخاتيجيتَ امغ ناحية أخخػ، سػؼ تحاوؿ ىحه الجراسة      
في تخجسة الشز الثقافي وعمى الخرػص  ا"التقخيب" و"التغخيب ومجػ فعاليتيس

ية أييسا أندب ستخاتيجإلداورد سعيج، وسػؼ نخػ مغ خالؿ ىحه اإل االستذخاؽتخجسة 
 خجسة مثل ىحه الشرػص.  في ت

 :الخرهصية الثقافية والتسركز اإلثشي: 1.1.1
أف فيشػتي إلى  تجُجر اإلشارة ىشا ،نطخية لػرانذ فيشػتي تفكيظقْبَل الَخْػِض في     

 Friedrich Schleiermacherمقالة فخيجرير شاليخماخخ إلى  استشج في نطخيتو
ـ؛ حيث أشار شاليخماخخ 1913ة" عاـ السعشػنة بػ: "األساليب السختمفة في التخجس

"عمى الستخجع إم ا أف يتخؾ الكاتب بدالـ...، أو أف يتخؾ  وأنإلى  في ذلظ السقاؿ
عبخ الثقافة األجشبية، مع  القارغَ  القارغ بدالـ"! إذ يعشي باألوؿ: أف يأخح الستخجعُ 

قة مألػفٍة جعمو يذعخ بالفخوقات المغػية، بيشسا يقرج بالثانية: صياغة الشز بصخي
 .(1)لمقارغ في ثقافة اليجؼ مقارغ؛ بسعشى آخخ: جمب الثقافة األجشبية لتربح أقخبَ ل

"التقخيب والتغخيب" مغ الشػاحي االجتساعية والدياسية  ناقر فيشػتي ىحيغ األسمػبيغ
الشاحية التاريخية، ناقًجا لحخكة التخجسة في العرػر إلى  ػلػجية، إضافةيواأليج

ستخجـ فيشػتي مرصمح )اختفاء الستخجع(؛ لػصف حاؿ الستخجع وقج ا الدابقة.
ونذاشو في الثقافة األنجمػ أمخيكية السعاصخة، فيػ يخػ أف مغ األسباب السعتادة ليحا 

في المغة  Fluencyاتِّباع مشيج الدالسة إلى  االختفاء ميَل الستخجسيغ أنفديع
لمقارغ،  مستعةً تكػف جميدية و اإلنجميدية؛ إلخخاج نرػٍص تتفق مع مرصمح المغة اإلن

وكأنو قج  سكغ مذاىجتو في التخجسة، حيث يقخأ الشز  سل عمى أؼ أثخ واضح يُ توال يذ
تب ِمغ ِقَبل الكاتب األصمي، وُتْدِيع ىحه الدالسة في إخفاء دور الستخجع، وىشا يػلج كُ 

أو المصيفة في التغييخات العشيفة إلى  وىحا الػىع ىػ إشارة .(2)مرصمح: "وىع الذفافية"
لغة التخجسة التي يمجأ إلييا عادًة الستخجع؛ لإليياـ بأف تخجستو ندخٌة شفافة مغ الشز 

صمق عمييع تدسية: )اختفاء الستخجع(، يُ  غم عع، وىحا الشػع مغ الستخجسيغ ىالستخجَ 
ييع بػ: دسِّ نػع آخخ مغ الستخجسيغ يُ إلى  لكغ لػرانذ فيشػتي يشحاز في كتابو
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الحيغ تتحج قجراتيع، ويخخجػف عغ دائخة األعساؿ السخكدية، ويختاروف  (8))الستسخديغ(
ا ىامذيًّا، ويعتسجوف عمى التجخيب  ا ُيَعجُّ في ثقافة المغة التي يتخجسػف إلييا نرًّ نرًّ
في تخجستيع، وىػ ما يدسيو بػ: )األمانة السديئة(، ويتسدظ فيشػتي بشطخيتو تمظ في 

 خ!بذِّ بالخبط بيغ الستخجع والسُ  -كسا يعتخؼ ىػ-عالقة  التخجسة، حتى وإف كانْت ليا
؛ 1885عغ تخجسة ريتذارد بيختػف لػ)ألف ليمة وليمة( عاـ  يدػؽ فيشػتي مثاالً 

لتػضيح أف لمتخجسة أثًخا أخالقيًّا، ويطيخ ذلظ في وصف إدوارد سعيج لتخجسة بيختػف 
ِمغ إنجمتخا  تػف انتقاداتٍ بأنيا سجل لالستذخاؽ بكل معانيو وتجمياتو، وقج واجو بيخ 

الفيكتػرية عمى الكع اليائل مغ الجخأة الفاضحة في التخجسة التي اختارىا، فيي تخجسة 
 .(3)أميشة، لكشيا غيخ ميحبة عمى اإلشالؽ

يجيػلػجي االستذخاقي لمستخجع والحؼ يثيخ الذكػؾ كحلظ يخػ فيشػتي أف التػجو األ    
ؤكج فعالية تخجسة بيختػف لػ)ألف ليمة وليمة( في ، يحدغٌ  وٌ ىػ في الػقت نفدو تػجُّ 

 فيشػتي أنو ال يشبغي تجخيع )ألف ليمة وليمة( عمى أساسٍ  ػ نقس الشفاؽ األخالقي، ويخ 
أخالقي؛ ألنيا في إشاراتيا الجشدية تذبو بػاكيخ اآلداب الحجيثة التي تقجرىا أوروبا 

عغ تخجسة الخرػصية  -آلخخ لدبٍب أو-ويستشع العجيج مغ الستخجسيغ  التقجيخ. ل  جُ 
ى: بػ)بالتسخكد دس  تُ  األجشبية لمعشاصخ الثقافية الجخيمة؛ إذ يختاروف لتخجستيا شخيقةً 

خقية، وىػ أف يعتقج خقي، أو السخكدية العِ االستعالء العِ  ، أوEthnocentrismاإلثشي( 
ىا اتداًقا مع الحؼ يشتسي إليو أحدغ األجشاس، وأكثخ  و أو الجشَذ تَ م  اإلنداُف أف  أُ 

االختالفات  ، ومغ َثع  يحاوؿ الستخجع تفديخ الشز تفديًخا جدئيًّا، أو إقراءَ (4)الصبيعة
تػصيميا؛ حيث ُتْدِيع ىحه السسارسة مغ العشف إلى  ى التخجسةالجقيقة التي تدعَ 

مػجػدة في  عٍ وقيَ  وتفديخاتٍ  خقي في إعادة صياغة الشز األجشبي شبًقا لسعتقجاتٍ العِ 
 ع إلييا.ة الستخجَ المغ

ولكغ  التخجسَة التغخيبي َة تدعى لمحجِّ ِمغ العشف العخقيِّ في التخجسة، كسا ُيشطخ     
إلييا عمى أنيا بسثابة تجخل ثقافيٍّ إستخاتيجيٍّ ُيَػض ف ِمغ ِقَبل أولئظ الحيغ ييتسػف 

ية الستفاوتة؛ بقزايا العالع، ويخوج لو ضج ليسشة الجوؿ اإلنجميدية والتبادالت الثقاف
بحيث ُيْسِكُغ استحػاذ اآلخخيغ عمى عالسيع؛ يقػؿ فيشػتي عغ التخجسة التغخيبي ة أو 

"ىػ اختيار نز أجشبي وابتجاع شخيقة في التخجسة تقـػ عمى  :األجشبيإضفاء الصابع 
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، وىحا ىػ السشيج الحؼ (5)أسٍذ ال تتزسشيا الِكَيع الثقافية الدائجة في المغة السدتيجفة"
مو يُ  االبتعاد عغ الكاتب قجر إلى  حيُث يتحجث عغ اتجاه الستخجع شاليخماخخَفزِّ

ف  َنْيج التغخيب ُيَسثِّل ضغًصا عمى الِكَيع أأؼ  الصاقة، وتقخيب القارغ مغ ىحا الكاتب.
خقي، وبتدجيمو لالختالفات الثقافية والمغػية الثقافية السدتيجفة، بتخمِّيو عغ شابعيا العِ 

ية )نيج ستخاتيجتباع ىحه اإلاو الخارج. إلى  بي، حتى يخسل القارغَ لمشز األجش
خقية كػَف في المغة اإلنجميدية كشػع مغ أنػاع السقاومة ضج العِ يُيسكغ أف  التغخيب(

والعشرخية والميبخالية وثقافة حب الحات، لسرمحة العالقات الجغخافية الدياسية 
مغ  سة، فكأنسا ُيػاجو القارغ مقاومةً ويعشي بالسقاومة: انعجاـ الدال ،الجيسقخاشية

الشز، يبخز فييا جيج الستخجع والصابع األجشبي لمشز، ومغ َثع فإف  ىحا الشػع مغ 
التخجسة يجؿُّ عمى االختالؼ في الشرػص األجشبية، وذلظ مغ خالؿ تعصيل الذفخات 

ج التسخكد يا شكل مغ أشكاؿ الكفاح ضالثقافية في لغة اليجؼ، والشطخ إلييا عمى أن  
 .(6)اإلثشي والتسييد العشرخؼ والشخجدية الثقافية

ؼكمشا نت ِفق عمى أف  الثقافات تختِمف كثيًخا في جػىِخىا؛ مس     السباَعجة بيغ إلى  ا يؤدِّ
الحزارية؛ مثل تمظ االختالفات التي ُتَفخِّؽ بيغ الذخؽ والغخب في وْصِف  عػاِلِسيا

حيػانات؛ فاآلسيػيػف مثاًل يعجوف أف  الخِّيح الطػاىخ الصبيعية، أو في وصف ال
الذخقية تجؿ عمى قجـو الخبيع، ويفيسػف أف الخِّيَح الغخبية ريٌح باردة، لكغ األوروبييغ 

االختالفات إلى  األمخ ِمغ ِوْجَية نَطخ ُمغايخة، والدبب في ذلظ راجعٌ إلى  يشطخوف 
دتًقى مغ التخاث الكػرؼ أو نز مُ وإذا ُتخجست الخيُح الذخقية الػاردة في  الجغخافية.

الريشي بالخيح الذخقية في المغة اإلنجميدية مباشخة، فديذعخ القارغ األوروبيُّ بػجػد 
عمى -وإف أراد متخجع عخبيٌّ  .(7)لْبٍذ؛ ألف خمفيتو الثقافية مغايخة تساًما لتمظ السفاليع

إلى  (love me love my dog) :السذيػرة أف يشُقَل السقػلة اإلنجميدية -سبيل السثاؿ
المغة العخبية، فدػؼ يزع في حدبانو سَمًفا أف الثقافة العخبية اإلسالمية تكخه اقتشاء 
الكالب، أو مراحبتيا، إال  ألْجِل الحخاسة أو الريج، كسا أف الشْقَل الحخفي ليحه 

ؼ السقػلة كأف نقػؿ مثاًل  فال أؼ معشى، إلى  في تخجستيا: )أحبشي أحب كمبي( ال يؤدِّ
ُيسكشو إذف أف يحتفع بكمسة )كمب( التي ال تػحي لمقارغ العخبي بشفذ ما تػحي بو 

تكييف األصل اإلنجميدؼ مع ُأفق انتطار إلى  لمقارغ الغخبي! وسيزصخ الستخجع إذف
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ـ مخج عيػف(! كخَ يُ  يغٍ ا لعَ القارغ السدتقبل العخبي؛ ليربح السقابل عشجىا )إكخامً 
والحؼ يتحق ق مغ خاللو  العخبيةآخخ يشبع مغ جحور ثقافتشا  ويسكششا أف نتخجسيا بذكلٍ 

ترػيخ الُبعج الثقافي نفدو القائع عمى تمظ العالقة الستيشة التي تخبط مجتسًعا ما 
ما يسثمو إلى  يا بعيخؼ(، لشذيخناقتَ  شي، ويحبُّ حبُّ بيا وتُ حِ بحيػاف أليف كأف نقػؿ: )وأُ 

ى بو في بيئتو البجوية الرحخاوية ِعَػًضا غش  )الجسل( بالشدبة لمخجل العخبي الحؼ يت
وتجؿ كلُّ ىحه األمثمة عمى صعػبة التخجسة التي تشذأ بدبب الفػارؽ  عغ )الكمب(!

الثقافية، وتبقى التخجسُة الدػي ة ىي التي ُتْدِيع في تزييق االختالفات الثقافية بيغ 
َفْيع الشز وخمفياتو  ى ألؼ قارغٍ المغات، مغ خالؿ شخيقة "التقخيب"، حتى يتدش  

التغخيب في وكسا أشخنا في الدابق بأف  ية، بجوف أؼ جيج ُمْزٍغ.يجيػلػجالثقافية واأل
خ لكي كِ ذار إليو بالسقاومة، وُيَعجُّ أسمػًبا شاذًّا في التخجسة، وقج ابتُ التخجسة دائًسا ما يُ 

 شز اليجؼ.لميجعل حزػر الستخجع مخئيًّا عغ شخيق التأكيج عمى اليػية الغخبية 
 

 :االستذراقوترجسة  االستذراقإدوارد سعيد بين : 2.1.1
 :بوتُ لة في كُ مغ خالؿ السشاقذات العسيقة والسصػ   اتأثيخ إدوارد سعيج واضحً  يطل    

العالع "(، 1981) "سالـتغصية اإل"(، 1980) "مدألة فمدصيغ"(، 1978) "االستذخاؽ"
عساؿ (، والعجيج مغ األ1993) "يةخيالمبالثقافة واإل"(، 1983) "والشز والشاقج

ج في العالع العخبي ضاىخ في الشجاح الحؼ يالقيو سعيأضف عمى ىحا أف  خخػ.األ
عغ  ادفاعً "صالح  ؼ ست لفكخه، عمى سبيل السثاؿ كتاب فخخ عساؿ الكثيخة التي كخ  األ

 كتاب دمحمو ، "شائخ القجس السياجخإدوارد سعيج: "، وكتاب مازف صباغ "إدوارد سعيج
مرابيح أورشاليع: "بجر  ي، وكتاب عم"في عالع الثقافة أسفارإدوارد سعيج: "شاىيغ 

. وليحا يسكششا القػؿ بأف حزػر سعيج في العالع العخبي يػازؼ "رواية عغ إدوارد سعيج
خجع خجست لمعخبية، والبعس مشيا تُ حزػره في العالع الغخبي. الكثيخ مغ أعسالو تُ 

   خخػ. إلى المغات األمغ و ت اتخجساللظ أكثخ مغ مخة، أضف عمى ذ
ع ىحا خجِ ، وقج تُ كثخ ججالً األ الكتابَ  (1978)ذخ في عاـ الحؼ نُ  "االستذخاؽ"يعتبخ 
(، والثانية 1981في عاـ ) ديبأبػ كساؿ ل بَ ولى مغ قِ العخبية مختيغ، األإلى  الكتاب

خبي، في العالع الع ا واسعً اب ججالً (. وقج أحجث الكت2006عشاني عاـ )دمحم ل بَ مغ قِ 
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 ،االستذخاؽتحجثت عغ لكتب  مشيا مخاجعاتٌ  ،عجيجةضيخ في صػر الحؼ ىحا الججؿ 
 الجوريات العمسية الستخررة.في  ذختنُ وورقات عمسية ، ومقاالت في الرحف

لمدمصة،  ستذخاؽ كخصابٍ لالشقاشو عغ العالقة بيغ الدمصة والسعخفة، ودراستو ف
 25أكثخ مغ  شػيمةٍ  النتقادات كثيخة لفتخةٍ  "سعيج"ومعالجتو ألمػر عجيجة أوصمت 

أنتجت الكثيخ مغ االنتقادات، عمى الخغع  "االستذخاؽ"لكتاب  ديبأبػ تخجسة و . اعامً 
تيع ءبقخا اكتفػ االتخجسة العخبية، بل  العالع العخبي قخأ ليذ كل الشقاد في وأنمغ 

واحتػت عمى  ،اإلسيابِ  كثيخةَ  ديبأبػ ية. كانت تخجسة نجميد مكتاب في ندختو اإلل
ضيخ  حيثالمغة العسيقة والسعقجة إلى  باإلضافة السرصمحات الصشانة،الكثيخ مغ 

 :ع في ىحا الرجديقػؿ صبخؼ حاف. في األوساط الفكخية العخبية اىً مذػ   سعيجكتاب 
دالسة الشز األصمي لمفتقخ ع إال أف الشز الستخجَ  برخؼ الشطخ عغ حجتو الخائعة

ل الطل، قَ مغ الخكاكة المغػية والفطاضة العقمية وثِ  نيا أضافت إليو شبقةً كسا أ ،وجسالو
 ."اولػالىا لكاف تأثيخ الكتاب في الثقافة العخبية والسثقف العخبي كبيخً 

أف يتجشب استخجاـ التعابيخ والكمسات الالتيشية التي عمى  اجاىجً  ديبأبػ  عسل     
يؤسفشي القػؿ إف االستكباؿ  :عيجفي العخبية، حيث يقػؿ إدوارد س ةىي مدتخجم

ذلظ تجاىل  -ديبأبػ رغع التخجسة السخمػقة التي قاـ بيا - "االستذخاؽ"العخبي لػ 
البعس مغ  الحؼ استسجهالػششي،  الحساس شأف الجانب مغ كتابي الحؼ أقمل فيو مغ

ا. يًز ية أمبخيالالستػفخة في اإل نقجؼ لالستذخاؽ، والحؼ قخنتو ببػاعث الييسشة والديصخة
إنجاز رئيدي ىػ التفادؼ التاـ لمتعابيخ إلى  الجاىجة قج سعت ديبأبػ كانت تخجسة 

البالغة الكالسيكية لمتخاث العخبي في حالة إلى  بة، وذىب الستخجععخ  الغخبية السُ 
، حيث Simulacrum "السحاكاة"و  Discourseالسرصمحات الفشية مثل "خصاب" 

  .(8)"داخل تخاث اكتسل تذكيمو زع كتابيأف يإلى  كاف يخمي بحلظ
  كاماًل تسثياًل  الشز الستخجع ما أسساه تسثيلَ إلى  تقييج نفدو شػاعية ديبأبػ ر قخ  

في  ديبأبػ بجأ وبالتالي،  .د الخسالة الفكخية فحدبال مجخ   لخرائرو البشيػية،
 ليذ فقط في تخجستو بل أيزا في قخاءتو.صعػبة كتاب إدوارد سعيج إلى  شارةاإل
غ في الرعػبة تكسُ فعجيجة.  بل تحت أبعادٍ  عج واحجٍ رعػبة ال تشجرج تحت بُ الغ كسَ مَ و 
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ف، أضف عمى ذلظ قجرة سعيج عمى التعامل في وضع المغة العخبية اآل غتكسُ قجر ما 
  .(9)مع المغة بجسيع مدتػياتيا التحميمية العسيقة

 ذخلع يُ لمكتاب  وجستر بيا عشاني تخ مغ خالؿ السقجمة التي صج   مغ جية أخخػ،    
عمى  عشاني مباشخة حيشسا تحجثغيخ ليو بصخيقة إ، ولكغ أشار باالسع ديبأبػ إلى 

مغ وجية نطخؼ أف الستخجع ىػ بالجرجة  قائاًل  :االستذخاؽلتخجسة ختاره االسشيج الحؼ 
لغة العرخ الحالي، إلى  الفكخة خيفدِّ خ، وبالتالي وجب عمى الستخجع أف فدِّ ولى مُ األ
 الصخح يدتباف مغ ىحا. (10)مغ مفيـػ الذخح افديخ مغ وجية نطخ عشاني قخيب ججًّ والت
 ٍب ػ بل أتت بأسم ،لع تحاكي لغة العرخ ديبػ أبتخجسة عشاني حاوؿ أف يقػؿ بأف  أف

وال يدتصيع القارغ االستسخار في قخاءتيا  ،بوشخ  اعميي الجىخ أكل ومفخداتٍ  وسياؽٍ 
بأف ميستو في ي قػلو نويػاصل عشايع ثشايا الشز. أو ف ستستاع في إدراؾٍ و حتى االأ

إدوارد سعيج ميسا كمفو،  إيزاح فكخةوؿ ىػ األ :غيْ تشحرخ في أمخَ  االستذخاؽتخجسة 
أما ذف العخبية. حتى لػ أعاد صياغة بعس التخاكيب الدياقية حتى تدتديغيا األ

عمى  -زخرحجود أعخاؼ الفرحى السعاصخة دوف الفي -حفاظ اليػ فمخ الثاني األ
في العخبية كسا ىػ متسيد  اسمػب سعيج حتى يطل أسمػبو عمسً السسيدة أللدسات ا

ف إ :يسزي عشاني في شخحو لسشيجو في التخجسو بالقػؿ .(11)يةنجميد بأسمػبو في اإل
ىي دفع القارغ لمسعشى، أؼ اليجؼ مغ ذلظ ليذ تقجيع صػرة  ةشخيقتو في التخجس

العكذ، ولكغ تقجيع   مغاليدار بجالً إلى  مغ اليسغ أقخ ت بحيثصمي مشز األل مقمػبة
التخجسة لمكتاب  قارغ ب قخِّ يُ  حتىفكار في صيغة أسمػب عخبي، صػرة دقيقة مغ األ

 باستخجاـ مفخدات عخبية واضحة.فيع الشز وذلظ بجوره لو ى ليتدش  
 

 :مدــار التحميـــل :1.2

 سد نطاق البشيهيةوراثة السعشى من الداخل ل :1.1.2

لتعامل مع ا فينتيجو ا لسا تحميميةٍ  عمى مقجمةٍ  االستذخاؽلػ  ديبأبػ تزسغ تخجسة ت
 دةً سمسا كانت عسمية التحميل كم   وأنفي  ديبأبػ  يتبمػر رأؼسعيج. حيث إدوارد نز 
 :في مقجمتو بالقػؿ ديبأبػ يدتصخد و  ىحا يعشي أف عسمية التخجسة ستكػف أفزل.فإف 
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لخرائرو التخكيبية، وتسثيمو في لغة قادرة  اشز شبقً ف عسمية التخجسة ىي تسثيل الإ
  .(12)عمى تجديج ىحه الخرائز بقجر السدتصاع

أخخػ، بل إلى  نقل الخسالة الفكخية مغ لغة تليد ديبأبػ ف عسمية التخجسة لجػ إ    
 حيث يقػؿنساط التخكيبية لمجسمة(. لمجسمة )األ الذكمي   خح في االعتبار التخكيبَ أ

نساط التخكيبية والفكخية أللبقجر السدتصاع  و مغ التخجسة ىػ التجديجُ ىجفَ  فإ :ديبأبػ 
ة لمغة اليجؼ بيوالسداىسة في تػسيع البشية التخكي تأثيخؼٍّ  خصابٍ  تذكيلُ  سكغحتى يُ 

بالتفجيخ والسغامخة  إالنساط التخكيبية األ ىحه سكغ تجديجوال يُ  الخصاب. التدتديغ ىح
اىا العسيقة شَ ، عمى بِ االعالع وحدب بل عمى المغة أيًز الخائجة عمى نقل الفكخ مغ 

إنجاز إلى  والدصحية وعمى مكػناتيا الرػتية والسػرفػلػجية، جخأة تيجؼ في الشياية
  .(13)جػىخؼ ىػ تػسيع المغة

يحاوؿ بأقرى جيج أف يصبق الشطخية البشيػية  ديبأبػ ، يتزح أف ىحا الصخحوفق     
حياء المغة العخبية أو ربسا يجعل مغ إل ديبأبػ ى دعَ إذا يفي تخجستو لشز سعيج. 

الفكخية مغ خالؿ الشيج البشيػؼ. إف تصػر  لتججيج الجراسات اىجفً ىحا مذخوعو 
 بتصػر المغة، وىحا التصػر في نطخه ال والً أمذخوط  ديبأبػ الحزارة مغ وجية نطخ 

وبصبيعة . (14)والحزارؼ عج المغػؼ لعسمية التغيخ والتصػر الثقافي يحجث إال بتفجيخ البُ 
ىػ تغييخ في  :ديبأبػ  تغيخ المغة أو السجتسع، بل يقػؿالبشيػية ال تعشي فإف الحاؿ 

 ديبأبػ استشاد يخجع سبب ومجػ فيسيسا.  (المغة والسجتسع)غ يشخيقة عالقة االثش
ى ججيجة تشبع مغ ضخورات التصػيخ والتعبيخ شً ابتكار بِ  عمى اقجرتيإلى  لمبشيػية
 .(15)يغشيشا عغ فيس االجتياح الغخبيسػؼ  وبالتالي

لمقارغ الدمصة الكاممة في تأويل الشرػص بسا يتجاوز  ػاغيخ أف نقاد البشيػية أعص   
لمشز، بسعشى أف مػت السؤلف ىػ الذخط  الػاضحةَ  الجالليةَ  في بعس األحياف البشيةَ 

، وفي "بسػت السؤلف ىيغٌ "ميالد القارغ ر  ثتعبيخ بار  الػحيج لػالدة القخاءة أو عمى حجِّ 
ح قخاءة القارغ ىي وجػد ذلظ الفخاغ الحؼ جاء مع مػت السؤلف وغياب الشز ترب

ال يػجج نز مغمق وال قخاءة نيائية، بل تػجج نرػص بعجد  الحزػر الػحيج، حيث
ولكغ . (16)مبجع ججيجٍ  نّزٍ ىي بساثبة قخاءة  كلُّ قخاء الشز الػاحج، ومغ ثع تربح 
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أضيخ ردود  -لمشطخية البشيػية ووباألخز اتجاى- ي حقل التخجسةف ديبأبػ مذخوع 
ويحاوؿ مغ  خٌ ولى أف عسمو مبتكَ حيث اعتبخت الفئة األفعل مختمفة بيغ الشقاد العخب. 

رساء شخيقة ججيجة مغ البحث داخل الشز إلثخاء الثقافة العخبية، في حيغ إخاللو 
و كاف تجميخ الثقافة العخبية مغ ، وىجفالحغ بعيجً  ديبأبػ  خخػ أفتعتقج الفئة األ

 جشبية. حجاث شخخ بيغ المغة العخبية والمغة األإإلى  ضافةإداخميا، 
لشطخية في تصبيق ا اكاف بارعً  ديبأبػ  فإ :العديد السقالح عمى ذلظ، يقػؿ عبج

 ،عمى ربط جحور الشقج العخبي السعاصخ بالتاريخ ا، وىحا التصبيق جعمو قادرً البشيػية
مجاخمة نقجية . وفي االستذخاؽبػديب الباذخة لكتاب أسساه تخجسة أما إلى  ذلظ امعدزً 

إلى  العديد السقالح عبج أشار ضسغ فعاليات ممتقى صشعاء الثاني لمذعخاء الذباب
نو أإلى  ضافةإ، ا في الشقج الحجيثا جحريًّ حجث انقالبً أ ديبأبػ االعتخاؼ أف  ضخورة

االستعسارؼ  عدركػا مذخوعيأا في الغخب، و حج الشقاد العخب القالئل الحيغ عاشػ أ
ال يتعارض  ديبأبػ أف إلى  وال يفػتشي في ىحا الدياؽ أف ألسح. لمديصخة عمى العالع

ية والشقجية، وىسا بجاعنساط الثابتة مغ السػاقف اإلفي مػاجية األ دوارد سعيجمع إ
 ىساكال. فشوخحوا مأكثخ مسا أعصػا الغخب في جساؿ السعخفة أ ا لسغ يذكالف نسػذجً 

مغ أدرؾ قيسة الحجاثة باعتبارىا ضخورة حتسية في الحياة واألدب والفشػف، والجفاع 
 .(17)ؼاألدبي والشقج بجاععغ العجيج مغ األساليب التقميجية في اإل

، ديبأبػ رؤية السقالح تجاه  -الشاقج السرخؼ -في الدياؽ ذاتو، يجعع صالح فزل    
دب داىسة الفكخية والشاقجة لمشطخية البشيػية في األبالس انو أعجب كثيخً إحيث يقػؿ 

حب كساؿ  في": ىخاـ تحت عشػافذخت في صحيفة األفي مقالتو التي نُ و العخبي، 
اجتيج بصاقتو الجبارة في تفجيخ مبادغ الذعخية " ديبأبػ ف إ :يقػؿ "ديب ونقجهأبػ 

أف  ىيكية األولاستصاع عبخ كتاباتو التصب، و العخبية وتثػيخ الخصاب الشقجؼ بأكسمو
اإلشعاع مشح أبي نػاس  فمكث   ي الذعخية العخبية مغ مخدوفٍ ا فصمق ما كاف كامشً يُ 

 .(18) " ليحه الذعخية تخريبٍ  مسا يسكغ اعتباره أىع    ،أدونيذ ىوأبي تساـ حت

في مذخوعو الشقجؼ، معدزة ذلظ بأف  ديبأبػ ا فئة أخخػ ال تتفق مع ىشاؾ أيًز 
ب الغخبي وىػ بحلظ يخغب في تغخيب العقل العخبي، وأحج ىؤالء فتتغ باألسمػ ا ديبأبػ 

 ديبأبػ رؤية  اجو أوائل الكتاب الحيغ فش  مغ  جُّ عالعديد حسػدة، الحؼ يُ  الشقاد ىػ عبج
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بة مغ حج  السخايا السُ "العديد حسػدة في كتابو  يقػؿ عبجة. عام   والحجاثة األدبية برفةٍ 
، وىحا اكانت شػيمة ججًّ  امخؤ الكيذقة عم  لسُ  ديبأبػ ل ف تحميإ ":التفكيكيةإلى  البشيػية

أضف  ،خخ ال وجػد لو في القريجةى آمعشً  إلعصاء التحميل حاوؿ أف يجفع القريجةَ 
عتبخ حسػدة أف ا وفق ىحه الخؤية شمدع. إلى  ؿ القريجةَ عمى ذلظ أف ىحا التحميل حػ  

سثقف العخبي وتغخيبو وذلظ الشسصية لم أحج الكتاب العخب الحؼ ندع الرػرةَ  ديبأبػ 
 .(19)بإقحامو لسذخوعو التحميمي لألدب العخبي

مغ خالؿ الجراسات التي  كانت لو تجخبة بشيػية ديبأبػ يتزح مسا سبق أف    
كي  ديببػ عتبخ أوؿ كتاب أعصى الفخصة أليُ  "االستذخاؽ"و خرريا لمشز الذعخؼ،

ىػ التعقيج  االستذخاؽة ى السذاكل الطاىخة في تخجسأولَ و . ةيػضف ىحه الشطخي
خت أث   الدالسة سػاءٌ أو  التبديطَ  عتبخ أفيَ  البشيػؼ   خؼَ العُ  فإف أشخناوكسا والغسػض، 

أف كتاب إلى  ىحا الغسػض أوصل القارغ  ه.ـخ صارخ ضجىػ جُ  ،ال عمى السعشى أـ
بجاية  يحتػؼ عمى كثيخ مغ السعمػمات ولكغ مغ الرعب الحرػؿ عمييا. االستذخاؽ

، حيث كانت تخجستيا ثانػؼ لمكتابالعشػاف تخجستو لم في ديبأبػ مع  ض ضيخالغسػ 
 لمعشػاف الفخعي الججلي   ديبأبػ ختيار او  األصمية،السػجػد بالشدخة عغ السعشى  بعيجةً 

 Western Conceptions of theصمي " لمسخادؼ األنذاءاإل .الدمصة .السعخفة"

Orient" " وسعأعمى قزية ه تخكيدَ  أف يرب  إلى  القارغ  ودفع آخخ، اعصى مفيػمً أ 
وضع نياية كمسة  بحكع أف كل   واإلنذاء،معخفة العالقة بيغ السعخفة والدمصة أال وىي 

 تسثل كمسةٍ  كل   أف  فاصمة، ىحا الفرل بيغ الكمسات الثالثة أوحى لمقارغ  نقصةً  ديبأبػ 
 داخل الكتاب.  مشفراًل  امػضػعً 

عمى اختيار عبارة "نقمو  ديبأبػ إصخار  يعشػاف وىة مالحطة أخخػ تتعمق بالثس   
رىا واختيا اعخبيًّ  مغ "تخجسة" معمال ذلظ أف كمسة "تخجسة" ليدت تأصياًل  لمعخبية" بجالً 

عمى ىحا  اردًّ  ديبأبػ وفي ذات الدياؽ يقػؿ . ئيغ اختيار سيِّ سل الستخجبَ مغ قِ 
شاصخه التخكيبية نقل الشز مع كامل ع ولى ىػبالجرجة األ عسموف إ :السػضػع

الشقل ال أف لغة اليجؼ، أؼ بسعشى إلى  طاىخة مغ لغة السرجرالالطاىخة وغيخ 
لع نجج ىحا الترػر ولكغ السفارقة الطخيفة ىي أنو  .(20)يقترخ عمى نقل السعشى فقط
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 Culture and" عشػاف كتاب إدوارد سعيج عمى تخجسة ديبأبػ حيشسا أقجـ 

Imperialism"  كسمة "اإلمبخيالية"  ديبأبػ لع يدتبجؿ  حيث"، إلمبخياليةالثقافة وا"إلى
استخجـ  ديبأبػ أف كمسة غيخ عخبية، والسفارقة الثانية البكمسة "االستعسار"، بحكع أف 

مغ عبارة "نقمو لمعخبية" كسا ىػ مدتخجـ في تخجستو لكتاب  كمسة "تخجسة" بجالً 
الثقافة تخجستو لكتاب  ستخجـ السشيج نفدو فيا ديبأبػ مع العمع أف  االستذخاؽ
  .   واإلمبخيالية

ىي  االستذخاؽ تو لكتابفي تخجس ديبأبػ تبعيا االصخيقة التي أف خالصة القػؿ     
ف الخسالة في حج ذاتيا ال ، ألالتخكيبية لويعاب الشز السرجر مع حفع العشاصخ است

في  ةالسػجػديػ يخفس الصخيقة التقميجية التي تفزي بتغييخ التخاكيب ف عميوتكفي. و 
ف الشتيجة ، ألـ لغة تخاكيب نز السرجرءالشز السرجر بالشز اليجؼ حتى تتال

التي يصسح إلييا ىي تسثيل كامل لمتخاكيب الدياقية واألفكار حتى تداىع في تذكيل 
ثسة ظ الخصاب. نساط لغة اليجؼ في إشار ذلأضافة في تػسيع خصاب تأثيخؼ مع اإل

بصخيقة  االستذخاؽكتابة  باستصاعتوف إيقػؿ  ديببػ أوىي أف أخيخة مالحطة  اأيًز 
الخاص في  وأسمػب يكػف لوسأنو عغ إدوارد سعيج، ولكغ السحرمة الشيائية تختمف 

  . (21)التعامل مع المغة العخبية
 

  ة األصلاالتفدير لسجار مد نطاق  :2.1.2

عمى تخجستو،  ـقجِ مُ عخؼ عشاني بسقجماتو الصػيمة والسفرمة لسا ىػ ما يُ  اغالبً     
 60إلى  50ما بيغ  تاجخ البشجقيةومدخحية  السمظ ليخحيث تبمغ مقجمتو لسدخحية 

 عغ ذلظ اليػامر والذخوح السراحبة لمشز، فعمى سبيل السثاؿ بمغت صفحة، فزاًل 
، أغمبيا ترب في اىامذً  131إلى  تاجخ البشجقيةىػامر تخجستو لسدخحية 

 صعػبةً  ذكللبعس السدائل التي يخػ أنيا تقاـ بيا في تخجستو إلى  تاالجتيادا
لمشز  حاؾٍ نو مُ إفقط، بل  اىحا يؤكج بأف عشاني يخػ نفدو ليذ متخجسً  لمستخجع.

 التحاور والتفديخ لمشز الحؼ يعسل عميو.  و فخصةَ ويسشح نفدَ 
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 تخجستو ستيل  ا، فيتزح أف عشاني االستذخاؽأما بخرػص تخجستو لكتاب     
عغ  التي أقاميا لمجفاع جةحُ لميرل مغ خالليا حتى سقجمة الأدرجيا في  بسالحطةٍ 

حاولت بقجر السدتصاع أف "يقػؿ حيث  ،في تخجستو لمكتاب استخجمو الحؼالشيج 
جة عشج الكاتب التعبيخ عغ فكخة معق  دقة  تإذا كانأما الػضػح... تتجمى ىحه التخجسة ب

فقج تحايمت عمى البشاء في كامل، ال يتستع بالػضػح ال عخبيٍّ نّزٍ  بشاءِ  إعادةَ تقتزي 
في شخيقة  اأساسيًّ  الػضػح مبجأً  جُّ عيُ  .(22)سبيل الػضػح حتى آتى بالسعشى السقرػد"

في التخجسة، أؼ  أساسيٌّ  عشرخٌ  أف التفديخَ  عشاني تخجسة وكتابات عشاني، كسا يعتبخ
ػيل ذلظ خ الشز ويقـػ بتحىػ الحؼ يفدِّ  -في نطخ عشاني-بسعشى أف الستخجع الجيج 

 في متشاوؿ القارغ.  ذٍ ملغة العرخ عمى ىيئة قالب سإلى  التفديخ

د بيغ التفديخ والتعميق، حيث يشصػؼ األخيخ سيِّ ف عشاني يُ إ، فىحه الخؤية وفقَ و     
حيث  دة، في محاولة لتػضيح السعشى.محج   ةٍ سما أو كم عمى ربط السالحطات بسفيػـٍ 

في ىحا السعشى،  أف تفيع عمى أنيا تعميقاتٌ  سكغيُ  عشاني بسالحطاتٍ  تدخخ تخجسات
عمى  .(23)تعميقات مغ أجل الػصػؿ لسبجأ الػضػحالجرج عشاني تمظ ولكغ في الحكيقة يُ 

دعاء عشاني وتعديد أىسية ال ف ىحا الشػع مغ التسييد يعسل عمى إعصاءإ، فأؼ حاؿ
 مغ الكتابة. لرعػبةِ ا بالغُ  ف التخجسة كسا يقػؿ عشاني أمخٌ إىيبتو وتأثيخه الثقافي، ف

 ، ولكغ بسيسةٍ ع ىػ في األصل كاتبٌ ثسة مالحطة أبجاىا عشاني وىي أف الستخجِ     
مصمػب مشو ه الخاصة، فيػ مغ أف يكتب أفكارَ  بجالً أنو مغ الكاتب، بسعشى  أصعبَ 

نتاج إالستخجع ىي إعادة ميس ة أف مغ الصبيعي  .(24)خخيغأفكار اآليعيج كتابة أف 
أف يكػف عمى خ جبَ الشز اليجؼ، وبالتالي فيػ مُ إلى  ؿحتى يتحػ   يصمالشز األ

مغة اليجؼ. بالمعخفة تامة أف يكػف عمى و  ،ت خاصة في الشز اليجؼامع ميار  اكاتبً 
لخرائز المغػية باع وجب عميو أف يكػف عمى دراية كاممة ىحا يعشي أف الستخجِ 

متغيخات الثقافية والدمشية ل جؼ نتيجةً ي لغة اليكالسعاني الججيجة التي تجخل ف ،والثقافية
 مغة اليجؼ. لالتخجسات الستتالية  بدبب ىأو حت

 وبحكع ما يصخأ مغ نقاشٍ  عشج عشاني، اا كبيخً ىتسامً ا مقى قزية التغيخ الدمشي تإف     
يقف عمى  ف عشانيإبيغ أنرار المغة العخبية الفرحى ودعاة العامية العخبية، ف

المغة التي يسكغ أف تتعامل مع التصػرات السعاصخة إلى  اجةد عمى الحيذجِّ الحياد و 
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، وبالتالي يذجد عمى واآلداب الحجيثةالعمـػ  عمى مختمف السدتػيات مغ أجل تخجسةِ 
استخجاـ ما يدسيو "المغة الحجيث"، وذلظ بدبب التغيخات التي تصخأ عمى المغة العخبية 

و دابَ آف يقخأ فكخ الساضي و مغ حق كل عرخ أأف "عمى ، فيػ يرخ مع مخور الػقت
عمى ضػء مفاليسو الججيجة السعاصخة، ومغ حق العخبي أف يقخأ ما آؿ إليو مغ 

 .(25)الدمف عمى ضػء مفاليسو الججيجة التي يتػسل فييا المغة العخبية السعاصخة"
ية عشاني ىػ فخض شعػر األلفة عمى األفكار، وقج إستخاتيجاليجؼ الخئيدي في 

ف محىبي "إ :، حيث يقػؿاالستذخاؽفي مقجمتو لكتاب  أعخب عغ ىحا اليجؼ صخاحةً 
"التغخيب"، فميذ اليجؼ ىػ تقجيع صػرة إلى  "التقخيب" مشوإلى  في التخجسة أقخب

 .(26)اليدار بجال مغ العكذ"إلى  قخأ مغ اليسيغمقمػبة لمشز األصمي بحيث يُ 
عمى القػالب الفكخية  اعتبار يىدتباف مغ ذلظ أف ميسة الستخجع في نطخ عشاني يُ 

ف إلو، وفي ىحه الحالة ف كخٌ حِ ف األفكار إ حيثؽ الػحيج بيشو وبيغ السؤلف خْ أنيا الفَ 
ستعارات حتى يسكغ لمقارغ ى لفخض عشرخ األلفة عمى األفكار واالعشاني يدعَ 

وىحه الخؤية تتػافق في لغتو.  ةألساليب البالغية السػجػداا لمسفاليع و استداغتيا وفقً 
مع الباحث السعاصخ لػرانذ فيشػتي الحؼ يعارض وبإصخار تحػيل كل نسط مغ 

يشبغي  ما ىػ محمي في الثقافة األنجمػ أمخيكية، والإلى  ؼ ثقافة أجشبيةأالتفكيخ في 
الشز فييا التي يقمج التخجسة الحخفية إلى  بأف فيشػتي يجعػ ىشا لمقارغ أف يطغ

 .    (27)ااألصمي بصخيقة متصخفة ججًّ 
حيث  ،أف مشيج عشاني يتجو نحػ التقخيب أكثخ مغ التغخيبيتزح مسا سبق     

رمح لمغات األوربية فيسا بيشيا ويتسدظ باألولى باعتبارىا أنيا يعتبخ أف األخيخ يَ 
مى ذلظ يذجد ى درجات الػضػح مغ الشز. عأقرإلى  ؿػ السدمظ الػحيج لمػص

تخجسة ىحه الشرػص )نز  ستعساؿ الشيج األخيخ في التخجسة عشجاعمى  عشاني
فمدفية عػيرة يرعب عمى القارغ متػسط الثقافة  اإدوارد سعيج( التي قج تحسل أفكارً 

 .(28)ا، وقج تتصمب مشو إعادة القخاءةقخاءتي يا فػرَ استيعابُ 
 

 وثشائية السشهجية ستذراقاالترجسة : 1.3
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تعتبخ فخصة لصخح مشيجي في مجاؿ  ذخاؽستاالف تخجسة إ :ديبأبػ يقػؿ     
 الدؤاؿ ىشا،. و (29)واسعةً  وقخاءةً  انتذارً ايشاؿ  بأف الكتاب سػؼأعتقج  شيالتخجسة، ألن

الحق لكي يداىع في خمق شابع سمبي لكتاب إدوارد  ديببػ ىل ىحه الفخصة تعصي أل
  سعيج؟

غي التأكيج ىشا عمى أف التحميل ب، يشستذخاؽالاقبل الخػض في مشاقذة تخجسة     
في تخجسة  الشقاط األكثخ ججالً بعس السخفق باألسفل ىػ فقط محاوالت لتغصية 

في  حثبت أف التخجسة األولى لع تشج، واألمثمة السقجمة مغ التخجستيغ تُ االستذخاؽ
ية ت الشرإيراؿ السعشى لمقارغ، مسا تصمب ضيػر التخجسة الثانية كتعػيس لالنحخافا

 مباشخةً  ـ مقارنةً السػجػدة في التخجسة األولى. أضف عمى ذلظ أف ىحه الجراسة ال تقجِّ 
خجسة مغ أبعاد ـ رؤية نقجية واسعة لدياؽ كل تبيغ الشريغ ولكغ تحاوؿ أف تقجِّ 

عجة مقاشع مغ كال التخجستيغ كحاالت تحميمية لخؤية االختالفات  امختمفة مدتخجمً 
إلى  حيث سشخػ أف كل تخجسة تشحػ ،ل كل متخجعبَ المغػية مغ قِ  الدياقية والخيارات

نحػ فتتجو لثانية فسثال سشخػ أف األولى تتجو نحػ التغخيب أما ا ،معيشة أساليب
أسمػب اليجؼ مغ خالؿ ىحا التحميل ىػ كيف أف ف عميوتقخيب الشز لمقارغ، و 

سكغ أف أؼ مجػ يُ إلى  غ لششطخيْ التقخيب والتغخيب يعسالف بفعالية في كال التخجستَ 
المغة العخبية، إلى  ثقافي السعخفيفي تخجسة الشز ال االً سمػبيغ فع  األ يغكػف أحج ىحي

 شة في األسفل أف تسثل ثالثة أنطسة: األولى تسثل نطاـَ كسا ستحاوؿ األمثمة السبي  
دػؼ تسثل نطاـ التخجسة عمى مدتػػ فالثانية  اأم ،التخجسة عمى مدتػػ الجسمة

فخدة أو السُ  ػ التخجسة عمى مدتػ  والثالثة سػؼ تحاوؿ أف تسثل نطاـَ  ،يـػ والفكخةالسف
 السرصمح. 

 
 

  :انمثال األول
 

“The principles of identity and noncontradiction clearly do 

not bind the Orientalist. What overrides them is Orientalist 

expertise, which is based on an irrefutable collective verity 

entirely within the Orientalist's philosophical and rhetorical 

grasp. Smith is able without the slightest trepidation to 

speak about "the jejune, practical and . . . constitutionally 

irreligious habit of the Arabic mind," Islam as a system of 

"organized hypocrisy," the impossibility of "feeling any 

respect for Moslem devotion, in which formalism and vain 
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repetition are reduced to a system." His attacks on Islam are 

not relativist, for it is clear to him that Europe's and 

Christianity's superiority is actual, not imagined.” (Said 

1978/2003: 236-237) 
 
 

ٗ انٕٓٚح ٔانالذُالض ال ٚهضياٌ انًسرششق. تم ذطغ  ٘  ٔيٍ انجهٙ أٌ يثذأ  ”

ػهًٛٓا انًؼشفح انخاتشج ٔاالسرششالٛح، انمائًح ػهٗ دمٛمح جًؼٛح ال ذذدض ذمغ 

الغٙ، ٔفٙ ٔسغ سًٛس درٗ دٌٔ فٙ يرُأل انًسرششق انفهسفٙ ٔانث اكهٛ  

ػادج انؼمم انؼشتٙ انظثٛاَٛح، انؼًهٛح، ٔانالدُٚٛح (سػشح ٔادذج أٌ ٚرذذز ػٍ 

ٔػٍ اسرذانح  )انُفاق انًُظى(، ٔػٍ اإلسالو كُظاو يٍ )تطثٛؼح ذشكٛثّ

ض فّٛ انشكالَٛح ٔانركشاس مه   انشؼٕس تأ٘ ادرشاو نهٕسع اإلساليٙ، انز٘ ذ  (

َّ جهٙ فٙ ئ. ٔنٛسد يٓاجًرّ نإلسالو َسثٛح، ئر )ظاوَئنٗ  انفاسؽ ٔذذاالٌ

 :دٚةأتٕكًال  ( “ َظشِ أٌ فٕلٛح أٔسٔتا ٔانًسٛذٛح فؼهٛح ال يرخٛهح.

1995/1981 244 - (. 
 

انٕاضخ أٌ انًسرششق غٛش يهرضو تًثادئ انٕٓٚح ٔػذو انرُالض، ئر ذسٛطش  ”

نذايغح انرٙ ذمغ فٙ ػهّٛ انخثشج االسرششالٛح انمائًح ػهٗ انذمٛمح انجًاػٛح ا

َطاق انفٓى انفهسفٙ ٔانثالغٙ نذٖ انًسرششق، ٔٚسرطٛغ سًٛس أٌ ٚركهى دٌٔ 

أدَٗ لهك ػٍ "ػاداخ انؼمم انؼشتٙ، غٛش انذُٚٛح تطثؼٓا... راخ انًٕٛل انؼًهٛح 

ٚمٕو ػهٗ "انُفاق انًُظى"، ٔػٍ  اانؼمًٛح"، ٔػٍ اإلسالو تاػرثاسِ َظاي  

 األسهٕب انؼثادج ػُذ انًسهى، ْٕٔ انز٘ ٚرخز يُٓج  اسرذانح "انشؼٕس تأ٘ ادرشاو 

جذ٘". ٔضشٔب ْجٕيّ ػهٗ اإلسالو ال يٍ انشكهٛح ٔانركشاس انز٘ ال ٚ   يخرضال  

  ٕ ٕ  ذرسى تانُسثٛح، ئر ٚشٖ تٕضٕح أٌ ذف ٕ  ق أٔسٔتا ٔذف ق فؼهٙ ال ق انًسٛذٛح ذف

 )  2006:367دمحم ػُاَٙ  (   “ يرخٛم.
 
 

 نقل "what overrides them is Orientalist expertise"في ىحه الجسمة     
نياية الجسمة مغ أجل التأكيج عمى أىسية خبخة إلى  "expertise"سع إدوارد سعيج اال

ية التخكيبية والسكانية لمكمسة. ولكغ في تخجسة السدتذخؽ والتخكيد عمييا مغ خالؿ البش
تمظ  البشيػؼ لمجسمة متخجسً بالتقديع ا ومالتد ايطيخ  ،أعاله حكسا ىػ مػض   ديبأبػ 

ييكل البشيػؼ لمجسمة الا تسامً عشاني غى عمييسا السعخفة"، بيشسا أغفل "تصإلى  الجسمة
 ديبأبػ استخجـ مدتبجال ذلظ بالجسمة البديصة )السػجبة( "إذ تديصخ عميو الخبخة". 

حيث تخجسيا  "Orientalist expertise"التعبيخ التغخيبي في تخجستو لمعبارة 
إلى  لشفذ العبارة االتقخيب متخجسً إلى عشاني  أعخفة الخابخة واالستذخاقية" بيشسا لج"الس

في األصل غيخ ىي كمسة "السعخفة" التي  ديبأبػ "الخبخة االستذخاقية"، كسا أضاؼ 
 مػجػدة في الشز السرجر. 

 do not bind"في تخجستو باألسمػب التغخيبي  ديبأبػ لتـد افي الدياؽ ذاتو،     

the Orientalist"   البشية  بتغييخعشاني "، بيشسا قاـ ال يمدماف السدتذخؽ "إلى
لفة حتى يتدشى لمقارغ فيع مقرج الكاتب بديػلة شابع األ االتخكيبية لمشز مزيفً 
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ادغ اليػية وعجـ التشاقس". أضف عمى ذلظ إصخار ب"السدتذخؽ غيخ ممتـد بس
تو غامزة، فسثال تخجستو لػ تخجسمسا جعل مغ عمى مالحقة الشز األصمي  ديبأبػ 

سمػب البديط "الحكيقة الجساعية الجامغة لألعشاني بيشسا يخجع  ،"ا"ال تجحس تقع كميًّ 
عمى التخجسة العخبية. والسثيخ  الػضػح والدالسةالتي تقع" مغ أجل إضفاء شابع 

 تخجسيا ديبأبػ "الجامغة"، بيشسا إلى  ''irrefutable''لالىتساـ تخجسة عشاني لكمسة 
لمسعشى في الشز  اواقتخابً  اختيار عشاني أكثخ وضػحً اف فإ عميو"ال تجحس"، و إلى 

السكػنات البشيػية لريغة السمكية تختيب  عمى ديبحافع أبػ في السثاؿ ذاتو و . األصمي
 "the Orientalist's philosophical and rhetorical grasp"في الجسمة 

، والحؼ يسكغ ليحه التخجسة أف "مدفي والبالغي"تشاوؿ السدتذخؽ الفإلى  ياىاإ امتخجسً 
خ بأف السدتذخؽ ىػ فيمدػؼ وفكيو لغػؼ وليذ التفكيإلى  تقػد القارغ بذكل مزمل

ا تطيخ برػرة أوضح مدتخجمً فلمفمدفة ومجرؾ لبالغة المغة. أما تخجسة عشاني  كفاىعٍ 
فيع" في  - "نصاؽ سمػب ذاتو في تبياف وتػضيح الفكخة مغ خالؿ إضافتو لكمستياأل

قا بيا "لجػ السدتذخؽ" حتى تطيخ في تخكيبتيا الشيائية عمى ىحا رمبجاية الجسمة م
بيحا يشجح عشاني في إزلة الشحػ "نصاؽ الفيع الفمدفي والبالغي لجػ السدتذخؽ" و 

يحىب لمسحاكاة  ديبأبػ الغسػض. الجسمة األخخػ التي يتزح مغ خالليا أف 
 without the slightest''بتخجسة تعبيخ  يقـػلسيكانيكية لمشز األصمي، حيث ا

trepidation''  دوف رعذة واحجة"، والتي تعتبخ تخجسة غيخ دقيقة بالسقارنة مع إلى"
 "دوف أدنى قمق". إلى  أزاؿ ىحا الغسػض بتخجستو لمعبارة نفدياؼ تخجسة عشاني الح

لمشز األصمي،  حاوؿ الحفاظ عمى نسط بشية األسمػب ديبأبػ ف فإحكخ، ال كسا أسمفشا
ا نفذ وىحا جمي في تخجستو لمفقخة التالية حيث حافع عمى بشية الشز مدتخجمً 

 the jejune, practical''فسثاًل  يمة في الشز األصمالفػاصل والتقديسات السدتخجَ 

and . . . constitutionally irreligious habit of the Arabic mind''  ،
خبي الربيانية، العسمية، والالديشية بصبيعة تخكيبو"، "عادة العقل الع ديبأبػ  تخجسيا

مسا أثخ عمى سياؽ الشز لمشز األصمي  حيث نخػ في التخجسة العخبية محاكاةً 
بجال مغ  ستخجاـ أداة الخبط "و"االشطخ في  انفذ الفػاصل وصارفً  االيجؼ مدتخجمً 

تبجو فلحات العبارة عميو في المغة العخبية. أما تخجسة عشاني  الفػاصل كسا ىػ متعارؼ
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شكة لسا تحسمو مغ إضافات لتمبية متصمبات القارغ لمشز اليجؼ، وحِ  اأكثخ وضػحً 
تي "عادات العقل العخبي، غيخ الجيشية بصبعيا... حيث ضيخت تخجستو عمى الشحػ اآل

زالة التعقيج ذات السيػؿ العسمية العكيسة"، فسعيار اإلضافة عشج عشاني يأتي إل
 His attacks on'' :بالشز األصمي فسثال نجج سعيج يقػؿ والغسػض السمتبذ

Islam are not relativist''سالـ ، وتأتي تخجسة عشاني "وضخوب ىجػمو عمى اإل
ال تتدع بالشدبية" حيث نخػ عشاني يزيف كمسة "ضخوب" حتى يتدشى لو إيزاح 

ػف الشز العبارة لمقارغ. وبالتالي فخيار عشاني لسعيار اإلضافة يأتي حيشسا يك
يشحػ لتتبع  ديبأبػ بيشسا  ح حتى يقتخب مغ القارغ يتػضإلى  ويحتاج اغامًز  ياألصم

 .الدسات المغػية واألسمػبية لمشز األصمي
 

 

 :انمثال انثاني
“Two great themes dominate his remarks here 

and in what will follow: knowledge and 

power, the Baconian themes.” (Said 

1978/2003:32) 
 

ٚطغٗ ػهٗ يالدظاخ تهفٕس، ُْا ٔفًٛا سٛرهٕ، يٕضٕػاٌ ”

كًال  ( “ػظًٛاٌ: انًؼشفح ٔانمٕج، انًٕضٕػاٌ انثٛكَٕٛاٌ

 64)ـ  1981/1995: دٚةأتٕ
 

ئٌ يالدظاذّ ذذٔس دٕل يذٕسٍٚ كثٛشٍٚ ـ ُْا ٔفًٛا ٚرهٕ ”

ْزا انكالو ـ ًْٔا انًؼشفح ٔانسهطح، ًْٔا يذٕسا انفٛهسٕف 

 85)ـ  2006دمحم ػُاَٙ: (     “سٛس تٛكٌٕفشاَ
 

غ ىحا السثاؿ أف مكياس تذكيل عقل القارغ يسخ مغ خالؿ اقتشاء القارغ ييب    
فسثال حيشسا تتخجع جسمة تحتػؼ  .جقة المفع التي يأتي بيا الستخجعللمسعمػمة وليذ 

دب ىحه نحج الفالسفة أو السفكخيغ ويفذل الستخجع في عمى معمػمة فكخية مشدػبة أل
ل عقل القارغ مغ خالؿ يالسعمػمة لراحبيا فحلظ يعشي أف الستخجع نجح في تذك

مثل  تعامل معال نجح في ديبأبػ أف  نججليحا الحجيث  اوفقً و تسخيخ معمػمة خاشئة. 
 ديبأبػ أوال ومغ ثع تبياف مزسػنيا، فسثال تخجع  مغ خالؿ تغخيبيا وذلظالجسل  ىحه

ة أوال يتخجسة تغخيب ده إدوارد سعيج في متغ الشزالحؼ أور  ''Baconian''مرصمح 
ىحا  عتبخ"البيكػنياف" الحؼ يَ  تخجسة مقابمة ليحا السرصمح وىي ختيارهاوذلظ ب

ستخجاـ ىحا ايرخ عمى  ديبػ أبعمى أسمػب الشز العخبي ولكغ  اغخيبً  السرصمح
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اولت "في كتابة األسساء األجشبية ح :األسمػب في تخجسة أسساء العمع، حيث يقػؿ
مغ ناحية إرساء السعمػمة و  .(30)نصقو بمغتو األصمية"إلى  خسع بأقخب الرػر السسكشةال

الحؼ يقرجه إدوارد سعيج، عصاء القارغ السع الكاتب الرحيح إ في  ديبأبػ فقج نجح 
عشاني الحؼ جانبو الرػاب حيشسا تخجع مزسػف مرصمح عمى عكذ 
''Baconian''  خانديذ بيكػف" وبحلظ ساىع عشاني أف إدوارد سعيج يقرج بو "فإلى

جتياد الخاشئ. وميسا يكغ مغ أمخ، دخاؿ معمػمة خاشئة لمقارغ العخبي بيحا االفي إ
نجح عمى مدتػػ السزسػف عمى الخغع مغ غخابة شكل الكمسة في حيغ  ديبأبػ ف إف

أف عشاني أخفق في كال السدتػييغ سػاء السزسػف أو شكل الكمسة، فسا قرجه إدوارد 
روچخ الفيمدػؼ اإلنجميدؼ إلى  ىػ إشارة ''Baconian''مغ خالؿ مرصمح  سعيج

خ سػاء ذِ أف إدوارد سعيج لع يُ إلى ا كسا تججر اإلشارة أيًز  .(1224 - 1214) بيكػف 
 يذ بيكػف.  دفخانإلى  في متغ الكتاب أو حتى في صفحة األعالـ

 

 :انمثال انثانث
 

'' … one of whose motifs-

explicitly stated-is incest, …" 

(Said 1978/2003: 183) 

انًمشس -... ٔأدذ يرخهالذٓا انًؼُٕٚح "

 (يٕضٕع االسرذشاو..."      -طشادح  

 ) - 196 1995/1981 :دٚةأتٕكًال 

"... ٔيٍ انًذأس انشئٛسٛح   

فًٛٓا ـ انًظشح تٓا ـ يذٕس 

دمحم  (   .صَا انًذاسو..."

 )  2006:294ػُاَٙ 

'' … such atavistic labels… '' 

(Said 1978/2003: 262) 

" ... ذسًٛاخ ذخظٛظٛح ذأسهفٛح كٓزِ..." 

 ) - 266 1995/1981 :دٚةأتٕكًال  (

ٔطاف ... أيصال ْزِ األ"

دمحم  (انٕساشٛح انؼشٚمح،..." 

 )  2006:404ػُاَٙ 

'' … the specific form of the 

satellite relationship, …'' (Said 

1978/2003: 322) 

" ... أٌ انشكم انًذذد تؼاللح انركٕكثٛح..." 

 ) - 319 1995/1981 :دٚةأتٕكًال  (

"... ْٕ شكم ػاللح انرثؼٛح 

دمحم ػُاَٙ  ( .انًزكٕسج"

2006:489  ( 

''… thus a house may be 

haunted,…'' (Said 1978/2003: 55) 

، ..."  ا" ... ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انًُضل يشثٕد  

 ) - 85 1995/1981 :دٚةأتٕكًال  (

"... ْٔكزا لذ ٚظثخ انًُضل 

دمحم ػُاَٙ  (،... " ايسكَٕ  

2006:117  ( 

''… tragicomic results of this new, 

…'' (Said 1978/2003: 238)   

انرشاجٛكٕيذٚح  <... ٔانُرائج انًهٓاسٛح "

 1995/1981:دٚةأتٕكًال  (..."      >

246 - ( 

"... ٔتٍٛ انًذضٌ ٔانًضذك، 

ٔانرٙ َجًد ػٍ ْزا انٕضغ 

دمحم ػُاَٙ  (انجذٚذ..."      

2006:370  ( 
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مغ  بعجد كثيخسػؼ نالحع أف تخجستو متخسة  ديبأبػ معشا الشطخ في تخجسة أذ إ    
 ستعساؿاال شائعةليدت داخل البشية التخكيبية لمغة العخبية و مغ  السفخادات التي نحتيا

فاء شابع إضفي  اواضحً  اعشاني يبحؿ جيجً أف  ، نججلحلظ اخالفً  في المغة العخبية.
يجاد إرعب خاصة تجاه تمظ الكمسات والسرصمحات التي ي ،لفة عمى الشزاأل

 لتخجسة ديبأبػ  اجتياداتمخادؼ ليا في العخبية. وكسا يتزح في الججوؿ األعمى أف 
 عميو في لغة اليجؼ وذلظ باالحتفاضالعخؼ الستعارؼ  اكدخت عسجً  لسرصمحاتا
، اومعقجً  اأف يطيخ ىحا الشز غامًز حت ع مسا  ؛مغ الغخبة في الشز اليجؼ ذيءب

السمياسية ''إلى  ديبأبػ تخجسيا  ''Tragicomic''ولبياف ذلظ فسثال كمسة 
وىحا يبيغ السحاكاة الكاممة لمشز السرجر دوف الشطخ لقارغ الشز،  '')التخاجيكػمجية(

حيث حاوؿ مغ خالؿ  زحظ"حدف والسُ سُ "الإلى  افي حيغ أف عشاني تخجع الكمسة ذاتي
 وفي تخجسة بط.زمع القارغ لتبياف ما ىػ السقرػد بال اجميًّ  يكػف  ىحه التخجسة أف

نفذ األسمػب وذلظ في تخجستو  امشتيجً  ديبأبػ نجج الغسػض ذاتو في نز  أخخػ 
في  غ أف يزع القار  ديبأبػ  رخُّ ، وبيحا التعقيج يُ ''تأسمفية'' إلى  ''atavistic''ة سلكم

لمغة التخاث حتى تبػح بشتاجيا مغ  امغ الجاخل ومدتفدًّ  تمظ الجالالت الغتو التخاثية وارثً 
ولداف حالو يقػؿ وبكمسة واحجة عميشا أف  ،الجاخل لساىيتيا وليذ مجخد إجخاء ألدشي

نخثو مغ الجاخل أؼ أف ندخحو مخة أخخػ في فزاء لغة أخخػ. بيج أف عشاني 
الكمسة لجعميا شفافة وخالية مغ أؼ مالمح غامزة في المغة تمظ  لتفديخستبراره اب

خآة صافية تعكذ السعشى األساسي لمشز األصمي لتطيخ واألسمػب بحيث تبجو كس
كمسة "األوصاؼ" حتى تطيخ تخجسة  امزيفً  ''األوصاؼ الػراثية العخيقة''إلى  التخجسة

خػ يدتسخ عشاني في وفي لفطة أخ. تمظ الكمسة سمدة وفي ذات الػقت مستعة لمقارغ 
حكيقة ما يعشيو المفع وال ما يسكغ عغ إماشة المثاـ تخفيف شابع الغسػض وذلظ في 

" إلى  نقميا عشاني ''incest'' أف يعشيو، فسثال كمسة العخبية في كمستيغ "زنا السحاـر
روح السفيـػ حتى لػ كمفو إضافة كمسة  ىػ تسخيخبحيث تتسثل ميسة عشاني األصمية 

مفخدة  ايشقل نفذ الكمسة مدتخجمً  ديبأبػ اف مخاد الكاتب األصمي، ونجج خخػ لتبيأ
وذلظ مغ خالؿ الزغط عمى الشدق الرخفي  واحجة حتى يزاىي الشز األصمي

وبيحه التخجسة يحاوؿ '' االستحخاـ''إلى  تخجسة نفذ الكمسةإلى  لمكمسة حتى وصل
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مى السذاركة في الشداعات الرخفية لقجرة المغة العخبية عأف يتحجػ البشية  ديبأبػ 
 The''يتخجع كمسة  ديبأبػ خخ نجج آ وفي اجتيادٍ  سرصمح.الالتفكيكية لتقػيع ىحا 

satellite relationship''  عالقة إلى  "بعالقة التكػكبية"، بيشسا عشاني يتخجسياإلى"
في قامػس السػرد سػؼ  ''satellite''التبعية"، بيج أنشا إذا تداءلشا عغ معشى كمسة 

واضحة  معافٍ  ةحيث يػرد القامػس ثالث ،اؿ أوجوس  وغيخ حَ  اى ثابتً نجج أف ليا معشً 
الجولة التابعة"، وبالتالي يتزح لشا أف تخجسة  -  التابع -ليحه الكمسة وىي " قسخ

أوىسشا  ديبأبػ في كذف الشقاب عغ مقرج السؤلف، بيشسا  اعشاني كانت أكثخ وضػحً 
لحاؿ أف وضيفتيا قج تشحرخ في أف تحجب السعشى بأف تخجستو الحخفية مذخوعة وا

في  امغاليً  ابيحا األسمػب يجعمو أحيانً  السشادؼ ديبأبػ ولكغ حساس  ،لػاضح لمسفيـػا
يتخجع  حيشساىحا القجر أو ذاؾ مغ اإلبياـ ال يسكششا تحاشيو دعػتو. وىاؾ مثاال يبيغ 

في غاية الغسػض مغ  وىػ أمخ يبجو ''امذبػحً ''إلى   ''haunted''ة ػكمس ديبأبػ 
تطل  ي إشارة بأف تخجسة مثل ىحه الكمساتخالؿ اختياره ليحا السخادؼ الحؼ يعص

 غ أنو يسكغ أف نجج لو عجياًل ت حجة عجـ قابمية التخجسة، في حيمػصجة دونشا تح
 والتي ''امدكػنً "إلى  مثمسا فعل عشاني في تخجسة نفذ الكمسة اأو اصصالحيًّ  الدانيًّ 
 لخمػىا مغ أؼ ضغط فيمػلػجي.شفافة  تعتبخ

  حرائيإتحميل  :1.4

بالكامل )السقجمة ػ الفرل األوؿ  االستذخاؽمغ خالؿ مقارنة عجد صفحات كتاب     
 323ػ الفرل الثاني ػ الفرل الثالث(، نجج أف الشز األصمي لمكتاب يحتػؼ عمى 

 510صفحة، وتخجسة عشاني تحتػؼ عمى  222تحتػؼ عمى  ديبأبػ صفحة، وتخجسة 
بأف الدخد التخكيبي لتخجسة عشاني  ا، والحؼ يعصي مغ الػىمة األولى مؤشخً اتصفح

ع بدبب اتخاذ عشاني لشيج التقخيب الحؼ يدسح لو بإخخاج نز يتفق مع ف وشيِّ خِ مَ 
. مستعة لمقارغ  في ذات الػقتوىي في المغة العخبية  ةصصالحية الػاردالتعبيخات اال

حرائية بيغ الشز األصمي ضح بعس السقارنات اإلشة أدناه تػ واألمثمة السبي  
والتخجستيغ، وقج تست ىحه السقارنة عمى الفرل األوؿ لمكتاب وىػ الفرل السعشػف 

''The Scope of Orientalism''. 
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( : يماسَح ػذد انكهًاخ تٍٛ انُظٕص انصالشح )انُض األطهٙ ٔانرشجًح األٔنٗ ٔانرشجًح انصاَٛح(.1انشكم سلى )  

  

  :(1انشكم رقم )

 الشص السترجم
 )دمحم عشاني(

 الشص السترجم
 (ديبأبه )كسال 

 الشص األصمي
 )إدوارد سعيد(

 الفرل األول

 عدد الكمسات 32724 37332 57895
 

 

 
 

 اتبجو قخيبة ججًّ  ديبأبػ تخجسة يبيغ الذكل األوؿ بػضػح أف عجد الكمسات في      
 يخجع ذلظ. االتي تبجو بعيجة ندبيًّ  تخجسة عشانيمغ الشز األصمي، عمى عكذ 

أدػ ، في حيغ بيغ التخجستيغالفخؽ  تي حجدتال يالدياؽ ىسالسة أف إلى  التباعج
الشز إلى  قخب الشز الستخجعإلى  بيالدياؽ في تخجسة كساؿ أبػد سالسةنعجاـ ا

أف القارغ كاف ضحية ىحا االنعجاـ حيث ندتذعخ أف القػؿ  ةمغ نافم ، وربسااألصمي
مغ الكاتب  اعمى أف يكػف قخيبً  ديبأبػ ضيخت التخجسة معقجة وغامزة بدبب إصخار 

 قجر السدتصاع.
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 ( : يماسَح ػذد انظفذاخ ٔانًماطغ تٍٛ انُظٕص انصالشح )انُض األطهٙ ٔانرشجًح األٔنٗ ٔانرشجًح انصاَٛح(.2انشكم سلى )

  

 :(2انشكم رقم )
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعجدً  عجد الرفحات وعجد السقاشع في تخجسة عشاني أكثخمؤدػ الذكل الثاني أف 
نب القارغ اف أسمػب التقخيب والػقػؼ بجألاألصمي وذلظ مغ التخجسة األولى والشز 

أف يديل أؼ مالمح غخيبة سػاء عمى مدتػػ التخكيب أو عمى ىػ الحؼ أجبخ عشاني 
بحيث يشجح في إيياـ القارغ بأف الشز الستخجع ىػ في الحكيقة  ،السفخدة أو األسمػب

خب مغ الشز القُ ا عمى محافطً  يقف ديبأبػ نجج  السقابمةالزفة  عمىنز أصمي. و 
ختالفات اال األصمي وذلظ بالزغط عمى التخكيب الدياقي لمغة العخبية حتى يدجل

 .ختالفاتفي ىحه اال ية بيغ المغتيغ وبالتالي يربح القارغ مشعدالً المغػ 
 

 

 الشص السترجم

 ني()دمحم عشا

 الشص السترجم

 ديب()كسال أبه 

 الشص األصمي

 )إدوارد سعيد(
 الفرل األول

 عدد الرفحات 80 77 112

 عدد السقاطع 333 340 433
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 ( : يماسَح ػذد انجًم تٍٛ انُظٕص انصالشح )انُض األطهٙ ٔانرشجًح األٔنٗ ٔانرشجًح انصاَٛح(.3سلى )انشكم 
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تتع عغ شخيق  -اة لدانيًّ الثابت بالقػانيغ-والجسمة  ،عتيا مفعسة بالتخكيبيلمغة بصب     
وذلظ ما نخاه في تخجسة ل، قبَ ى ليا حتى تُ وال حاجة لسعشً  ةأؼ أنيا تكػف شكمي   ،البشاء

. اولكشيا عديخة ومعقجة دالليًّ  انحػيًّ لرحيحة واالسثقمة بالجسل التخكيبية  ديبأبػ 
ا بالشز األصمي، حيث سطيخ السقارنة بيغ التخجستيغ وعالقتيغ أعاله يُ السبي  فالذكل 

، ديبأبػ تػضح ىحه السقارنة السبالغة الدياقية في تخجسة عشاني عمى عكذ تخجسة 
بتصػيع أسمػبو  عشاني بقجر السدتصاع تقجيع نز يتفق ويخضي القارغ وذلظ محاوالً 
ف السقارنة بيغ إ. وبصبيعة الحاؿ فاليجؼشز القارغ حتى يتشاسب مع فكخ  ووسياق

 الشص السترجم

 )دمحم عشاني(

 الشص السترجم

 ديب()كسال أبه 

 الشص األصمي

 )إدوارد سعيد(
 الفرل األول

 عدد الجسل 1250 1201 3504
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خ أف عجد الكمسات غيخ متساثل بيشيسا، حيث تحاوؿ التخجسة األولى طيِ التخجستيغ تُ 
راد الستخجع أف أ اذإا مغ الشز األصمي وىحا التقارب ال يحجث إال أف تكػف قخيبة ججًّ 

أف  في السقابلولكغ نجج  ،دوف الشطخ في البشية الجاللية األصمي شكميًّ يتتبع الشز ا
 اة وذلظ ال يحجث إال إذيالجالل الشاحية مغ االتخجسة الثانية تحاوؿ أف تكػف قخيبة ججًّ 

بيغ الشز  الجسلراد الستخجع الحفاظ عمى نقل البشية الجاللية لمشز اليجؼ، فعجد أ
 ا، فيسا نجج عجد الجسل في التخجسة الثانية بعيجً اصمي والتخجسة األولى قخيب ججًّ األ

. ىحا يعشي أف التخجسة األولى تحافع بقجر السدتصاع عغ الشز األصمي كل البعج
 شكل البشية الدياقية في حيغ أف التخجسة الثانية تحافع قجر السدتصاع عمىنقل عمى 

 البشية الجاللية.   نقل مزسػف 
 

  :اتسةـخ: 1.5

رجػ الباىت الحؼ صاحب تخجسة تبحث عغ سبب الأف ه الجراسة حاولت ىح     
خخػ في لمتخجسات األ الحؼ حجث الجاد التفاعلعكذ العخبي ب في الػشغ االستذخاؽ

جابة عمى سؤاؿ إدوارد سعيج ىحه الجراسة اإل تحاولالعالع. وبالتالي  مغ مغايخةأماكغ 
 العخبي.  شغالحؼ يحاوؿ البحث عغ التأثيخ السحجود لمكتاب في الػ 

مغ مشطػر متبايغ يعتبخ سؤاؿ إدوارد سعيج ىػ بسثابة رد عمى التخجسة الججلية      
و نيجَ  ارً سخِّ مُ  ،سمػب التخاثيفي إخزاع الكتاب لأل والحؼ ساىع بسشيج ديببػ أل

  .االستذخاؽو لمتخجسة مغ خالؿ كتاب ورؤيتَ 
ف تخجسة عشاني ضيخت بعج عاـ  أفتخضشا ججالً ا ما اإذإلى أنو  شارة ىشاتججر اإل     

برسة واضحة  االستذخاؽتأثيخ كتاب للكاف  ،ديبأبػ أو عاميغ مغ ضيػر تخجسة 
سبعة  دع التدؤاؿ مغ ذىغ إدوارد سعيج، ولكغ لع تطيخ تخجسة عشاني إال بعجشُ لَ و 

 .ديبأبػ مغ الصبعة األولى لتخجسة  غ عامايوعذخ 
ب إدوارد سعيج في الكتابة يسدج بيغ سمػ أأف  الدابق يتزح لشا مغ خالؿ الشقاش    

    ، وبالتالي سفاليعتمظ ال شخحاألسمػب األكاديسي في  امدتخجمً الفكخ الثفافي واألدبي 
عمى القارغ العخبي فحدب وإنسا  اف أسمػب إدوراد سعيج ليذ صعبً إندتصيع القػؿ 

في  اجميالتي يدتخت الػاسعة ابدبب االستصخاد وذلظ ،اإلنجميدؼ  القارغ عمى أيزا 
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البشية التخكيبية لمجسمة في ال تكسغ  االستذخاؽفالرعػبة في تخجسة الشقج والتحميل. 
إدوارد  لبَ قِ  ـ مغدتخجَ سمػب األكاديسي السُ األفي ا ا الجاللي فحدب بل أيًز محتػاىو 

نقل نز إدوارد سعيج ىػ في الحكيقة نقل لمػحجات السختمفة عميو فإف و سعيج، 
 مغػية وسياقيا الثقافي، كسا أفنطستيا الأل اصمي شبقً السػجػدة في الشز األ

عج الثقافي بيشيسا يجعل عسمية التخجسة نجميدية والبُ المغػؼ بيغ العخبية واإلختالؼ اال
  الخاصة.  بعس السػاضعمدتحيمة في وتكاد تكػف  اججًّ  جةً معق  

بيغ ختالؼ االكد بذكل مكثف عمى تحقيق تختوىكحا نجج أف ىحه الجراسة     
تيجيات استخ إلؼ عمى اوذلظ بيجؼ التعخُّ  غيْ يتَ ستخاتيجاإلعسميات التخجسة في كال 

ندتخمز مغ ذلظ أف التخجسة ميسة فخدية وأف وعميو ل الستخجسيغ. بَ السدتخجمة مغ قِ 
 شار الخاص بو إليجاد التكافؤ الرحيح مغ مشطػره. كل متخجع لجيو األسمػب واإل
أحج الستخجسيغ الجاعسيغ بججية الستخجاـ  جُّ عيُ  ديبأبػ أوضحت ىحه الجراسة أف 

 ديبأبػ  أف اومغ خالؿ التحميل الدابق يطيخ جميًّ الشطخية البشيػية في عسمية التخجسة، 
ستخجـ الشطخية البشيػية في تحميمو لشز إدوارد سعيج وذلظ حتى يتدشى لو التكيف ا

لألفكار لغخض  ألساسيةالسقاصج اغايتو الستالزمة ىي تجديج ف، مع الكاتب والكتاب
ى التخكيبية لمغة اليجؼ شَ الحؼ بجوره يداىع في تػسيع وتصػيخ البِ و إنتاج خصاب مؤثخ 

     الستيعاب ذلظ الخصاب.  
، حيث ديبأبػ عغ  اية عشاني تختمف تسامً إستخاتيجمغ جية أخخػ، نجج أف     

األساس مغ مشطػر لمقارغ، الحؼ يبجو ىػ  اتزح أف تخجسة عشاني تبجو أكثخ انحيازً ي
عشاني، وبالتالي فيػ يتعامل مع الشز عمى مدتػيات عجيجة ومتشػعة ليحرل عمى 

ولكغ في السقابل يشجع عغ  الشز اليجؼ.إلى  أفزل تفديخ وبجوره يشقل ذلظ التفديخ
زيادة شػؿ الشز الحؼ نخػ إلى  ذلظ التفديخ فقجاف نكية الشز األصمي باإلضافة

   لكي يشقل السعشى العاـ لمجسمة كاممة لمقارغ. عمى فعمو  اعشاني مجبخً 

 التقخيب والتغخيب يِ غ إال مغ خالؿ مفيػمَ يْ التخجستَ ىاتيغ لع يكغ بػسعشا مشاقذة 
، حيث االستذخاؽتخجسة كتاب  تحميل في الباحثالحؼ اعتسج عمييسا لمػرانذ فيشػتي 

في تخجسة الشز  ادً ية التقخيب تعتبخ أكثخ تجانإستخاتيجتبيغ مغ خالؿ التحميل أف 
ولكي ندتكذف  الفكخؼ برفة عامة وتخجسة نز إدوارد سعيج برفة خاصة.
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 االستذخاؽوتخجسة عشاني لكتاب  ديبأبػ بتخجسة  فقج استعش االسػضػع برػرة أدؽ، 
تزح مغ خالؿ التحميل والتحقيق في مجػ استخجاـ التقخيب والتغخيب في تخجسة او 

عشاني تعتبخ  استخجمياية التقخيب التي إستخاتيجف أ كشز إدوارد سعيج فكخؼٍّ  نّزٍ 
ل الكاتب بَ عمى القارغ مغ ناحية التخكيب الدياقي ونقل السعشى السخاد مغ قِ  اأكثخ تأثيخً 

األمثمة السدتخجمة في ىحه الجراسة أف التخكيب الجاللي  سوقج بيشت بع ،األصمي
يحجده، وبالتالي يتزح لشا أف ف الدياؽ ىػ الحؼ إبل  ،لمدياؽ اخ وفقً ج يتغي  السعق  

إف  لكلٍّ ِمغ في نقل الشز.  اكبيخً  ادورً  التفديخ الحؼ لعبو عشاني لعبَ  عشرخَ 
ة تْكُسغ فائجفسثال "التقخيب والتغخيب" في التخجسة محاسَغ ومداوَغ،  يِ إستخاتيجيتَ 

مية في أنيا تداعج عمى امتراص تعابيخ المغة األجشبية؛ وإثخاء لغتشا األص التغخيب
ي عمى شكل الشز بقِ وثقافتشا، في حيغ يتسثل عيب ىحه اإلستخاتيجية في أنيا تُ 

ع الشساذج الثقافية لمغة السشقػؿ إلييا، وتكػف الشتيجة أف ىحه التخجسة  األجشبي، وتحصِّ
أما التقخيب في  ججؼ القارغ نفًعا، إذ لغ يفيَع محتػاىا بدبب معخفتو السحجودة.لغ تُ 

يا يْكُسغ في أنيا تفتقج غاية السعخفة ، لكغ عيبَ الذفافيةسة و دالبال فتػصفالتخجسة 
الثقافية، وتشتيظ حخمة األمانة في التخجسة، وال يػجج في الػاقع تػضيف مصمٌق 
إلستخاتيجية التقخيب أو إلستخاتيجية التغخيب؛ إذ يشبغي أف تقػـَ كلُّ تخجسة عمى 

 السعادلة بيغ ىاتيغ اإلستخاتيجيَتْيغ.
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Résumé 

      En cours de FLE, l’enseignant et les apprenants sont appelés à 

parler, lire et  écrire en français. Il est évident que tous les échanges 

soient dans la langue cible- le français- puisqu’il s’agit de la langue 

enseignée. Elle  servira par conséquent de support linguistique aidant à 

transmettre les contenus d’enseignement, desquels émanent les pratiques 

de classe pour l'atteinte des objectifs pédagogiques et linguistiques fixés 

par le programme. Mais, imaginons la situation lorsque les apprenants 

ne maîtrisent pas encore cette langue ? Cela autorise-t-il l’enseignant à 

recourir systématiquement à leur langue maternelle ou toute autre 

langue médiatrice que l’apprenant maîtrise, pour faciliter l’accès à la 

langue cible ? Ou au contraire, serait-il plus judicieux de ne jamais 

tolérer son usage en cours de FLE ? Existe-t-il d’autres « alternatives 

linguistiques qui puissent faciliter cet apprentissage tout en tirant profit 

des prérequis des apprenants ? A travers la présente contribution, nous 

tenterons  d’apporter des éléments de réponse à ces  d’interrogations. 

Mots clés : didactique du FLE, langue médiatrice, monolinguisme, 

plurilinguisme,  acquisitions antérieures. 

 

 

 

 

* Bensalem Djemâa 



Enseignement Du FLE En Algérie : Approche Monolingue Ou Plurilingue ? 

- 2 - 

 
  ملخصال

درس اللغة الفرندية، يتهجب على المعلم والمتعلمين التحدث، القراءة  خالل      
 -من البدييي أن جميع التبادالت تتم باللغة األجنبية . والكتابة باللغة الفرندية

لذلك ستكهن بمثابة دعم لغهي يداعد . باعتبارىا اللغة محل التدريس -الفرندية 
على نقل المحتهى المدرس، الذي تنبثق منو ممارسات الفرل الدراسي لتحقيق 

لكن لنتخيل المهقف عندما ال . األىداف التعليمية واللغهية التي حددىا البرنامج
ستخدام اللغة األم للمتعلم يتقن المتعلمهن ىذه اللغة بعد؟ ىل يدمح ىذا للمعلم با

بذكل منيجي أو أي لغة وسيطة أخرى يتقنيا المتعلم ، لتدييل الهصهل إلى اللغة 
المدتيدفة؟ أم على العكس من ذلك ، ىل سيكهن من الحكمة عدم التدامح مع 

أخرى يمكن " بدائل لغهية"استخداميا في حرة الفرندية كلغة أجنبية؟ ىل تهجد 
من  ،مع االستفادة من المكتدبات الدابقة للمتعلمين؟ سنحاولأن تديل ىذا التعلم 
 .المطروحة لتداؤالتا لمجمل عناصر اجابة اعطاء ،خالل ىذه المداىمة
تعليمية اللغة الفرندية، لغة وسيطة ، أحادية اللغة ، تعدد   : الكلمات المفتاحية

 .اللغات ، مكتدبات سابقة
 

Introduction  

Il est fréquent d’assister à des situations en classe de langues 

étrangères où les apprenants font appel à la langue maternelle ou à une 

autre langue qu’ils maîtrisent lors des interactions entre pairs ou même 

avec l’enseignant. Ce recours à une autre langue apparaît également 

dans les écrits des apprenants et ce notamment en situation de blocage.   

Dans le même sens et selon une enquête menée par Philippe 

Blanchet
1
 sur des lycéens, l’auteur précise que les élèves interrogés 

                                                             
1
Blanchet P. « Le français dans l’enseignement des langues en Algérie : d’un 

plurilinguisme de fait à un plurilinguisme didactisé ». In, La Lettre de l’AIRDF, n 38, 

2006/1, p.32. Disponible sur le site : 

http://www.persee.fr/doc/airdf_17767784_2006_num_38_1_1691 (consulté  en 

décembre 2019). 

http://www.persee.fr/doc/airdf_17767784_2006_num_38_1_1691
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utilisent le français en classe de langue étrangère : 

anglais/allemand/espagnol, surtout lorsqu’il s’agit de demander des 

explications. L’auteur ajoute que certains apprenants attestent : « cette 

pratique est encouragée par les enseignants eux-mêmes ». 

Le recours à la langue maternelle comme stratégie 

d’apprentissage apparaît  également dans les nouveaux programmes 

après la réforme. Dans les documents d’accompagnement
2

, les 

concepteurs des programmes précisent : « Passer d’une langue 

maternelle (connue) vers une langue étrangère (en voie d’apprentissage) 

est souvent source d’interférences du fait que l’apprenant applique les 

mêmes stratégies d’apprentissage. L’exploitation de l’erreur, dénuée de 

toute connotation dépréciative fera que celle-ci sera considérée comme 

une étape intermédiaire dans l’apprentissage ».  

Dans la présente contribution, nous allons, dans un premier lieu, 

faire un survol des différentes méthodologies qui ont servi 

l’enseignement du FLE et l’impact qu’elles ont eu sur les pratiques 

enseignantes notamment en classe de FLE. Dans un second lieu, nous 

mettrons l’accent sur l’impact positif et négatif que peut engendrer le 

recours à la langue cible uniquement en classe de FLE. Nous essayerons 

également d’inscrire le recours à une « langue médiatrice » (nous visons 

par langue médiatrice la langue maternelle de l'apprenant ou tout autre 

langue qu'il connaît anglais ou autre) dans une conception piagétienne et 

vygotskienne qui valorisent les prérecquis des apprenants et 

l’apprentissage dans l’interaction. L’idée est d’appréhender les 

connaissances préalablement acquises par les apprenants non plus 

comme  entrave mais plutôt comme des passerelles pouvant aider les 

apprenants à mieux comprendre  la  langue cible. 

 Aperçu historique   

Évolution des méthodologies et des langues non cibles  en classe de 

FLE  

Nombreux sont les spécialistes qui insistent sur l’importance du 

milieu scolaire comme champ plurilingue et pluriculturelle comme le 

signale Nabila Tatah : « Actuellement le milieu scolaire constitue un 

                                                             
2
Document d’accompagnement du français, 1AS, 2005, p.35 
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champ privilégié de contact entre les langues et les cultures dans une 

société donnée qui, en général, est bi/plurilingue et pluriculturelle »
3
.  

         Depuis toujours, recourir à  la langue maternelle ou se limiter à 

l’usage de la langue cible, en classe de FLE dépend de la méthodologie 

en usage à chaque période de l’Histoire.  

Certes, les différentes méthodologies ne réservent pas la même place à la 

langue maternelle.  Certaines méthodes l’écartent complètement tandis 

que d’autres en autorisent le recours en cas de besoin. « En cours de 

langue, on utilise de préférence la langue étrangère mais, il est possible 

de faire appel à la langue maternelle »
4
.    

 Cela nous conduit à nous demander comment ces méthodologies ont-

elles influencé les pratiques linguistiques notamment  celles se 

rapportant au recours à une langue cible en cours de FLE ? 

Méthodologies en usage et pratiques linguistiques 

Si nous revenons à l’histoire de la didactique des langues, nous trouvons 

différentes conceptions de l’enseignement/apprentissage (les méthodes 

traditionnelles dite « grammaire-traduction », la méthodologie directe « 1900-

1920 », la méthodologie audio-orale « 1950-1960 », la méthodologie 

audiovisuelle (SGAV) « 1960-1970 » et dans les années 1970, l’approche 

communicative). 

 Toutes ces démarches influencées par les théories linguistiques et 

psychologiques se sont occupées d’étudier comment se fait l’enseignement des 

langues et se sont intéressées à la « manière de le faire ». 

La méthodologie traditionnelle : recours à la langue cible uniquement 

à l’écrit 

        Pour ce qui est  des compétences de compréhension et d’expression 

orales dans la langue étrangère, elles ne constituaient pas les objectifs 

pédagogiques qu’il faut atteindre.  

Bien qu’en apparence cette méthodologie accorde plus d’importance à l 

écrit qu’ à l oral, elle ne donne, selon les propos de Cornaire et 

                                                             
3
 Tatah  N. «La compétence bi/plurilingue en classe de langue en Algérie», in 

Multilinguales, n1, 2013, p. 122.  
4
 Puren C. Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris,Nathan-Clé 

International, col DEL,1988. p.50 
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Raymond donc lieu à « aucune réelle compétence tant pour l’écrit que 

pour l’oral » .5
   

En classe, les praticiens ne font pas recours à la langue cible. Ce 

qui compte le plus dans cette méthodologie c’est la capacité des 

apprenants à procéder à un transfert des connaissances dont ils 

disposent en langue maternelle vers  la langue cible qui est en cours 

d’apprentissage. 

Vers le début du XX
ème

 siècle,  l’apparition de nouveaux besoins qui 

entraînent une forte demande pour l’enseignement des langues non pas 

comme outil permettant l’accès à une nouvelle culture mais plutôt 

comme outil de communication à l’oral et à l’écrit.  Donc, la nécessité 

d’apprentissage de nouvelles langues et le besoin croissant de la langue 

orale ont  contribué à l’affaiblissement de la méthode traditionnelle. 

 La méthodologie directe 

        L’avènement de la méthodologie directe a bouleversé, selon Puren
6
, 

l’enseignement « des langues vivantes étrangères ». Cette méthodologie 

s’inspire de l’approche naturelle qui part du principe que la langue 

étrangère est fondée sur l’observation de l’acquisition de la langue 

maternelle. Cette méthode interdit tout recours à la traduction et par 

conséquent à la langue maternelle comme intermédiaire pour 

l’apprentissage d’une langue étrangère. Ce dernier aspect est essentiel et 

renvoie à l'hypothèse que l’apprentissage de n’importe quelle langue 

étrangère se fait uniquement dans la langue cible et cela implique une 

réutilisation constante de ce qui est déjà appris (les prérequis de 

l’apprenant pour aborder le nouveau).  

Dans cette méthodologie l’écrit est placé au second plan. Selon Claude 

Germain
7
 « les habiletés à lire et à écrire sont développées après 

l’apprentissage  de l’habileté à parler ». 

  La méthodologie active : vers un usage limité de la langue médiatrice 

        La méthodologie active appelée aussi méthodologie «mixte» ou 

«éclectique» parce qu’elle s’inspire des principes des méthodes 

                                                             
5
 Cornaire, C; Raymond P M. La production écrite. Paris : CLE International; 1999, p.5 

6
Puren, C. (1999). La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes : 

Essai sur l'éclectisme. Paris:éd. Didier (coll. Crédif/essai), p.43 
7
Germain C. Évolution de l’enseignement des langues: 5000 ans d’histoire. Clé 

International, 1993, p. 127 
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traditionnelle et directe. Elle insiste d’une part, sur le fait d’apprendre la 

langue  dans un but communicationnel et d’autre part, sur la notion de 

l’activité de l’apprenant c’est-dire que ce dernier doit être actif afin qu’il 

soit acteur de son propre  apprentissage. Cependant, la méthode active 

accorde une place primordiale à l’écrit au même titre que la phonétique. 

Avec cette méthodologie, on assiste à un retour, même limité, à la langue 

maternelle afin de  motiver davantage l’apprenant et faciliter 

l’apprentissage.  

  Par la suite, les méthodologies directes : audio-orale et audio-visuelle, 

ont donné la priorité à la communication orale et aux interactions et ce 

au détriment de la langue écrite qui vient en deuxième position. Ces 

méthodologies s’inspirent de l’approche béhavioriste.  

Il s’agit pour l’apprenant de s’approprier les structures de la langue 

cible par la réalisation et la répétition des exercices structuraux comme 

le précise Rea Lujić dans ces propos : 

  La traduction dans les classes de langues a oscillé entre refus et 

pratique  limitée...L’essentiel pour ces méthodologies était 

d’inculquer à l’élève  le nouveau  système linguistique en visant la 

compétence orale et le respect des normes  grammaticales, et ce, loin 

des interférences linguistiques que peut causer le recours à  la 

langue maternelle 
8
.  

Cependant, cette méthode fut progressivement abandonnée laissant la 

place à l’approche communicative.       

Il est important de signaler que la méthodologie audio-orale, a 

toujours fait appel à la traduction.  Le recours à la langue maternelle de 

l’apprenant s’imposait, même s’il s’agit d’un usage limité, et apparaît 

dans l’explication d’un mot, d’une expression,... pour faciliter la 

compréhension de la langue cible. Dans ce sens Lefeal précise : « 

Puisque la référence à la langue maternelle est inéluctable, il est 

                                                             
8
Lujić R, « Quelle(s) langue(s) médiatrice(s) choisir en classe de langue étrangère ? », 

Recherches en 

didactique des langues et des cultures [En ligne], 15-3 | 2018, mis en ligne le 01 

septembre 2018, 

consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/rdlc/3764  ; DOI : 

10.4000/rdlc.3764  
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légitime, voire souhaitable de s’en servir à des fins didactiques. La 

traduction est donc appelée en principe à jouer un rôle utile »
9
.   

En pédagogie, comme nous venons de le voir, la traduction jouait un 

grand rôle pendant des siècles. Elle était considérée comme un moyen de 

renforcement et de perfectionnement dans l’enseignement des langues 

étrangères. Elle était appelée pour cette raison « traduction pédagogique 

». 

      Évoquant toujours le recours à la langue maternelle en classe de 

langue étrangère, Marie THEVENIN
10

 précise :  

Les nouvelles méthodologies n’ont pas  vraiment remis en question 

l’utilisation ponctuelle de  la langue maternelle en classe de FLE. Elles 

ont toutes, à leur manière, insisté sur la nécessité  de consacrer une large 

part de l’apprentissage à la communication orale, et ont par  conséquent 

perpétué l’utilisation de la langue cible comme langue prioritaire 

 d’apprentissage ; mais elles n’ont plus interdit ni l’usage de la langue 

maternelle, qui reste  tolérée dans une moindre mesure, ni le recours à une 

autre langue médiatrice telle que  l’anglais pour faciliter la 

compréhension et les échanges au sein de la classe de langue  étrangère. 

 

La place de la langue maternelle dans l’approche communicative-

actionnelle  

        L’approche communicative a pris une certaine distance par rapport aux 

démarches précédentes. L’objectif principal de cette approche, se basant sur le 

principe « c’est en communiquant qu’on apprend à communiquer », était de 

« permettre la communication et l'échange hors de la classe ».11  

Dans cette approche, les savoirs sont au service des savoir-faire communicatifs, 

c’est-à-dire que le concept de l’action du sujet apprenant est fondamental. Les 

partisans de cette approche ont défendu donc le recours exclusif à la 

langue qu’on apprend, dans notre cas, le français. 

                                                             
9
Lefeal K. D. "Traduction pédagogique et traduction professionnelle", Le Français dans 

le Monde, n° spécial aout-septembre, 1987, p.107  
10

Thevenin M. Quelle (s) langue (s) médiatrice en cours de FLE? Formation DUFLE, 

2015. Disponible sur le site: 

https://www.institutfrancais.jp/tokyo/files/2016/12/THEVENIN_Marie.pdf (Consulté en 

janvier 2021) 
11

Pothier. M. Multimédias, dispositifs d'apprentissage et acquisition des langues. Gap, 

Ophrys, 2003. Collection "AEM". p.31  

https://www.institutfrancais.jp/tokyo/files/2016/12/THEVENIN_Marie.pdf
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Cependant, nous ne pouvons pas écarter la langue maternelle de 

l’apprenant qui est toujours présente.  Lorsque les adolescents 

apprennent une nouvelle langue,  ils l’apprennent avec un point de vue « 

extérieur », puisqu’ils vont évidemment se référer à leur langue 

maternelle imaginant que cela pourrait les aider à mieux comprendre la 

langue cible.  Bien que l’enseignant fasse recours à la langue cible en 

classe, il ne peut pas empêcher les apprenants de penser dans leur 

langue maternelle. Dans notre contexte par exemple, pour accomplir une 

tâche, l’élève pense d’abord « en arabe» et après il procède 

implicitement à une traduction de ses pensées en français. Cet aspect 

semble intéressant parce que bien que ce processus soit  familier aux 

élèves en situation d’apprentissage d’une langue étrangère, il ne peut 

pas être extériorisé à travers les tâches qui peuvent permettre à 

l’enseignant de profiter de ce processus dans l’apprentissage de la 

langue cible. Ainsi, les praticiens centrent habituellement leurs tâches 

sur la langue cible et n’incluent en aucun cas  la langue maternelle.  

 Cependant, de nombreux chercheurs, partisans de la traduction 

pédagogique, estiment utile d’inclure des tâches de traduction et 

d’interprétation en cours de FLE, dans lesquelles ils puissent verbaliser 

le processus de conceptualisation de la langue et profiter de cette 

circonstance pour apprendre des objectifs et renforcer des 

connaissances.   

Évidemment, il n’est pas question de défendre un emploi exclusif des 

tâches de traduction ou des tâches exclusivement en langue maternelle 

de l’apprenant, mais de penser à leur utilisation comme outils 

complémentaires en cours de français. L’usage des deux langues, soit à 

travers la comparaison ou la traduction, pourrait aider l’élève à prendre 

conscience des différences culturelles qui se reflètent dans la langue, et 

aussi des similitudes linguistiques des deux langues.
12

 

                                                             

12
Fragkou E. «Le rôle de la traduction dans l’apprentissage des langues :une perspective 

interculturelle pour l’avenir».9
ème

 Congrès Panhellénique et International des 

Professeurs de Français. Athens, Greece. Janvier 2018, PP. 288-299. Disponible sur le 

site: 

https://www.researchgate.net/publication/340629238_Le_role_de_la_traduction_dans_l'

apprentissage_des_langues_une_perspective_interculturelle_pour_l'avenir (Consulté en 

décembre 2020) 

https://www.researchgate.net/publication/340629238_Le_role_de_la_traduction_dans_l'apprentissage_des_langu
https://www.researchgate.net/publication/340629238_Le_role_de_la_traduction_dans_l'apprentissage_des_langu
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Bien que le principal objectif de l'approche communicative soit 

d'amener les apprenants à communiquer, les résultats obtenus étaient 

décevants. Parmi les reproches qu'on lui avait fait est qu'elle est considérée 

comme le précise Verdelhan-Bourgade13 comme «  une pédagogie basée sur une 

communication de type monologal et s'inscrivant le plus souvent dans le cadre 

étroit de la phrase et ne laisse ainsi pratiquement aucune place au jeu des 

phénomènes sociaux et de l'interaction ». 

C'est pourquoi le changement s'imposait et de nouvelles réformes, qui 

prendraient en compte le souci de préparer des sujets actifs et autonomes 

capables de communiquer aussi bien à l'école qu'en dehors d'elle, s’imposent. 

Former des sujets selon les propos de Matthey 14  habiles et capables de 

supporter le choc des situations de communication exolingue qui se rencontrent 

hors de l’école. 

     Les langues médiatrices revalorisées sur le plan cognitif 

        Toutes les études récemment effectuées sur le processus 

d’acquisition d’une langue étrangère partent du principe qu’il existe, 

chez le sujet apprenant, un « mécanisme général» qui fait appel à la 

langue maternelle et qui échappe à la conscience de l’apprenant.
15

 

Les résultats de ces recherches justifient les décisions qui ont été prises  

au début du lancement de la réforme du système éducatif algérien 

notamment pour ce qui est de l’enseignement du français comme 

première langue étrangère. Il a été décidé d’introduire l’enseignement 

du français à partir de la deuxième année de l’enseignement primaire 

mais, après une année d’application de cette réforme il a été décidé de 

repousser l’enseignement de la langue cible à la troisième année de 

l’enseignement primaire parce que les évaluations faites ont montré 

qu’une seule année d’étude ne suffit pas pour acquérir les notions de 

base en langue maternelle et qui aident dans l’acquisition de la langue 

cible.  

Actuellement, on parle de l’existence de langues intermédiaires ou 

«d’interlangue» avec lequel l’apprenant est familiarisé et qui pourrait 

                                                             
13

Verdelhan-Bourgade,  M. « Compétence de communication et communication de cette 

compétence ». Langue Française, n°70, 1986, p.76  
14

Matthey, M. « Plurilinguisme, compétences partielles et éveil aux langues. De la 

sociolinguistique à la didactique des langues ». In J-P Bronckart, E, Bulea et M. Pouliot 

(Dir.), Repenser l'enseignement des langues : comment identifier et exploiter les 

compétences. Septentrion, 2005. p.139. 
15

Galligani, S « Réflexion autour du concept d’interlangue pour décrire des variétés non 

natives avancées en français », Linx,  2003. 
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faciliter l’apprentissage d’une langue étrangère. Pour donner plus de 

précisions sur  ce concept, Corder part de l’idée que « quelqu’un qui 

apprend une langue étrangère (LE) possède une langue en ce sens que 

son activité langagière obéit à des règles, et que l’on peut par 

conséquent, en principe, la décrire en termes linguistiques » 16   qui 

facilitent l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Si nous nous référons à l’encyclopédie française pour définir 

l’interlangue, nous retrouvons que «L’interlangue» ou « la langue 

intermédiaire » est, en linguistique, un stade intermédiaire dans 

l’apprentissage ou l’utilisation d’une langue cible. Celle-ci peut se 

produire entre un dialecte et une langue standard, ou dans le cas de 

l’apprentissage d’une langue seconde.
17

 

Si nous essayons de transposer ces concepts dans le cadre de 

l'apprentissage d'une langue, il s'agit, selon Klaus Vogel, de 

la « grammaire intériorisée de l'apprenant », de la structuration 

progressive des connaissances, autrement dit d’un système construit par 

l'apprenant qui lui est propre et qui suit sa logique interne, à partir des 

hypothèses qu'il fait sur le fonctionnement de la langue.
18

 

Il est également important  de signaler que dans les  approches 

piagétienne et vygotskienne les pré-requis des apprenants, en situation 

d’apprentissage, sont valorisés. Dans ce sens Vygotski parle de concepts 

quotidiens et concepts scientifiques. Pour lui, les premiers (acquis dans 

le milieu social et familial de l’apprenant) constituent une base pour la 

construction des seconds qui se développent dans un milieu 

institutionnel. 

Apprentissage d’une LE : approche monolingue ou plurilingue ?  

          Les avis au sujet du recours à la langue maternelle en classe de 

langue étrangère sont partagés entre partisans et opposants. Les adeptes 

de l’approche dite « monoglossique », qui bannissent tout recours à la 

langue maternelle en classe de langue étrangère parce qu’il peut être à 

l’origine de transferts linguistiques négatifs. Ce qui pourrait se 

répercuter négativement sur l’apprentissage. Selon eux, cela pourrait  

                                                             
16

Corder,  S.P.   « La sollicitation de données d’interlangue », Langages 57, 1980, p.29. 
17

L’encyclopédie française. Interlangue définitions. Disponible sur le site : 

https://www.encyclopedie.fr/definition/Interlangue    

18
 Klaus V, L'interlangue, la langue de l'apprenant, Presses Universitaires du 

Mirail, 1995 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_standard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_seconde
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provoquer « une production langagière dite non-pure »
19

.  Pour ce qui 

est des pratiques enseignantes influencées par une approche monolingue, 

elles rejoignent celles qui caractérisent la méthode directe. Pour cette 

dernière, l’accès au sens de la langue cible ne doit en aucun cas se faire 

par la traduction.  Cette interdiction de la traduction impose à 

l’enseignant le recours à des objets, des images, le détours par des gestes 

et des mimes. 

Cependant l’opinion appelant à l’interdiction totale de la langue 

maternelle en classe pourrait freiner l’apprentissage ce qui a permis 

l’émergence de nouvelles opinions qui encouragent une approche 

«hétéroglossique»  qui s’est développée ces dernières années et qui 

préfère une utilisation plus souple de la méthode directe.  

Dans ce sens, Réa LUJIC  précise :  

 Au lieu de bannir les langues non-cibles, ses partisans, en 

Europe (cf. Duverger,  2007 ;  Candelier et Castellotti, 2013 ; 

Beacco et al., 2015), ou ailleurs (cf. Garcìa et  Wei, 2014), 

 acceptent voire encouragent l’emploi d’autres langues que la 

langue  cible dans  l’enseignement-apprentissage des langues 

parce qu’ils les trouvent  bénéfiques .
20

 

 

Aujourd’hui, nombreux sont les spécialistes et didacticiens (Véronique 

Castellotti, Danièle Moore, Maria Causa, Py, Butzkamm, Pochard, 

Roulet) qui s’intéressent au retour à la langue maternelle en cours de 

FLE. Cette dernière est progressivement reconsidérée, elle n’est plus 

considérée comme un obstacle à l’apprentissage de la langue cible, mais 

un outil facilitant son acquisition  comme le précise De Carvalho dans 

ces propos :  

Il peut être intéressant parfois de passer par la langue de l’élève 

pour faire réfléchir  celui-ci sur le fonctionnement de la langue 

française. En effet, le fait de comparer les  deux systèmes syntaxiques va 

                                                             
19

 Lujić, R. “Quelle(s) langue(s) médiatrice(s) choisir en classe de langue 

étrangère ?”, Recherches en didactique des langues et des cultures [Online], 15-

3 | 2018, Online since 01 September 2018, connection on 02 June 2021. URL: 

http://journals.openedition.org/rdlc/3764; DOI: https://doi.org/10.4000/rdlc.3764 
20

Ibid. 
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permettre à l’élève de voir les points communs ou les  différences 

entre sa langue et le français 
21

.  

 

La présence de la langue maternelle en classe de langue étrangère   

La majorité des travaux de recherche effectués dans ce sens 

montrent que les chercheurs et spécialistes encouragent, malgré les 

obstacles que cet usage peut entraîner, le retour aux langues 

intermédiaires de l’apprenant. Dans ce sens , Castelloti précise : 

D'obstacle, la langue première peut toutefois se transformer en 

appui lorsque, à  partir  des repères construits au moyen de celle-ci, 

les apprenants ont acquis les  moyens suffisants pour s'en détacher 

en acceptant un fonctionnement différencié des  langues. [...] La 

langue première peut devenir un tremplin, dans la mesure où les 

 capacités, notamment d’ordre métalinguistique et 

métacommunicatif, qu’elle a permis  de reconstituer sont réinjectées dans 

l’approche d’une nouvelle langue et offrent des  outils heuristiques 

pour entrer dans cette langue et y élargir ses compétences.22  

Ce qui précède nous conduit à dire que le statut de la langue maternelle, 

qui a constitué pour ceux voient en elle un obstacle à l’apprentissage de 

la langue cible, est reconsidéré peu à peu. D’une entrave , elle devient un 

outil facilitateur qui permet de revaloriser les acquis antérieurs de 

l’apprenant. « L’idée est d’appréhender les connaissances préalablement 

acquises par les apprenants non plus comme des freins mais plutôt 

comme des passerelles qui aident à la compréhension de cette langue 

cible »
23

. 

Des recherches encore plus récentes ont pourtant permis de mettre au 

jour « le rôle central des acquisitions langagières antérieures tant pour 

l’accès aux nouvelles connaissances que pour la construction sociale et 

                                                             
21

De Carvalho, D., 21 janvier 2010, « Comparaisons entre les langues », Mutualisation 

des pratiques en FLE/FLS (CASNAV Midi-Pyrénées), P.8. Disponible sur le site: 

http://pedagogie.ac toulouse.fr/casnav/IMG/pdf/comparons_nos_langues2.pdf (lien 

consulté en dernier lieu le 31/12/2015) 
22

Castellotti V. La langue maternelle en classe de langue étrangère. Clé International, 

2001, p.39. 
23

Boudiaf,  K. L’apport de la langue maternelle dans l’enseignement-apprentissage de la 

production orale en FLE. Cas des élèves de 2ème AM, CEM Belhadj Dhaimi, M’sila. 

2018-2019. 

http://pedagogie.ac/
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identitaire des locuteurs »
24

  une pensée qui se met alors en faveur d’une 

importance considérable à la LM, dans les méthodologies 

d’enseignement de la LE, notamment lors de leurs acquisitions, et qui 

évoque une révision  dans les démarches négligeant tout fonctionnement 

de la LM.
25

  

 Conclusion  

        Pour conclure notre contribution, nous dirons que le recours à  la 

langue maternelle ou aux autres langues que l’apprenant maîtrise en 

classe de  langue étrangère, notamment le FLE dans notre contexte, 

devrait se faire de manière prudente tout en prenant en compte un 

ensemble de facteurs qui rentrent en jeu tels : les besoins des apprenants, 

leur âge ainsi que la situation d’apprentissage. Si ces éléments ne sont 

pas pris en considération, l’usage de la langue maternelle peut générer 

des problèmes de compréhension, de confusion et de dépendance de la 

langue maternelle. Ainsi, au lieu d’être une aide, la langue maternelle, 

ou toute langue médiatrice que l’apprenant maîtrise, constituera un 

obstacle qui entrave l’apprentissage de la langue cible.  

Les lectures que nous avons faites, portant sur l’emploi de langues 

sources en classe de Fle, nous permettent de dire que le recours à la 

langue maternelle en classe de FLE peut être ressentie comme un besoin 

et un risque à la fois. 

Les avis des praticiens concernant le recours à la langue maternelle en 

classe de langue étrangère sont unanimes. Nombreux sont ceux qui 

voient que les enseignements devraient se faire en langue cible autant 

qu’il est possible de le faire notamment dans un contexte où la langue 

cible ne fait pas partie du paysage linguistique de l’apprenant. 

Le recours à la langue source peut être toléré quand il s’agit 

d’apprenants débutants, uniquement en cas d’incompréhension du 

discours de l’enseignant en langue cible. Cependant, cet usage devrait 

être contrôlé et limité  et ce après avoir épuisé tous les moyens qu’ils 

soient linguistiques ou  extralinguistiques pour ne pas habituer les jeunes 

apprenants à toujours  chercher refuge dans leurs répertoires 

linguistiques. 

                                                             
24

Castellotti V. Op-cit. 
25

Zarei H. "Besoins et risques du recours à la Langue Maternelle  dans la classe du 

Français Langue Étrangère  Cas d’études : l'Iran". en ligne In, Études de langue et 

littérature françaises, 2016. p.128. Disponible sur le site: 

http://ellf.scu.ac.ir/article_11908_c49d2f96d17060baa9fa35664706d14d.pdf  

http://ellf.scu.ac.ir/article_11908_c49d2f96d17060baa9fa35664706d14d.pdf
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Certes, les pratiques sur terrain démontrent que les enseignants bien 

qu’ils soient pour une approche monolingue dans l’apprentissage des 

langues étrangères, ils ne parviennent pas à empêcher le recours à la 

langue source.  A notre sens, il est important de nous demander pourquoi 

ne pas changer les pratiques des enseignants. Les former à travailler 

autrement, en introduisant dans leurs classes une approche plurilingue 

surtout que les travaux actuelles en psychologie cognitive favorisent  les 

acquisitions langagières antérieures des apprenants et les considèrent 

comme un levier pour l’apprentissage.  

Il est donc nécessaire, comme le précise Benamar Rabéa, de 

prendre en compte l’importance d’une approche plurilingue pour gérer 

au mieux l’enseignement/apprentissage d’une langue. Néanmoins, même 

si nous jugeons que le recours à la L1 est utile en classe de FLE, nous 

estimons que les praticiens doivent être prudents pour en faire un bon 

usage et faire le choix d’une « pratique raisonnée » de l’alternance 

codique. En ce sens, il devient important de s’intéresser au problème de 

la formation des enseignants.
26
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