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  ترحب المجلة بمشاركة كل األساتذة والباحثين وتعد بنشر أبحاثهم ودراساتهم شريطة

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

 وبأنه ال ى، رح أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرتعهدا بعدم نشر بحثه المقت يقدم الباحث

 يمثل جزءا من كتاب أو رسالة علمية.

 وفق برنامج بحث على البريد اإللكتروني للمجلةال يرسل Microsoft Word  متضمنا

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

 .كلمات

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

 ، إضافة إلى الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني. وانتمائه المهني

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

 .تتبع بصفحات المقال مفتتحة بالعنوان

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

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

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

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

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

 مرتبة هجائيا.

  تكتب المادة العربية بخطSimplified Arabic  والهوامش أسفل الصفحة بخط  14حجم

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

 .تعارف عليهاالمنهجية الم وفق المراجع

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

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

 

*** 
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  ، وبعد؛نيب بعده احلمد هلل حق محده، والصالة والسالم على من ال

هو العدد الثاني من جملة كليتنا: "جملة اآلداب واللغات" ما بني  ها      

أيدينا يف موعده، متضمنا أحباثا يف شتى االجتاهات األدبية والنقدية 

واللغوية، وهو ما ينم يف احلقيقة عن جهّد من طرف هيئة اجمللة، الذين 

يستحقون كل الشكر والتقدير. كما ال يفوتنا أيضا جتديد 

ن ساهم يف حتكيم مقاالت هذا العدد وكل الذين شكرنا لكل م

 ساهموا يف إجنازه.

أملنا كبري يف أن تظل هذه اجمللة فضاء علميا لنشر األحباث اجلادة       

السمو الفكري والبناء  وتعزيز قيم البحث العلمي، يف إطار  من

احلضاري، كما وتظل فضاء  لتفجري الطاقات الفكرية واإلبداعية لدى 

 الباحثني عموما، والباحثني الشباب على وجه اخلصوص.

نسأل اهلل العلي القدير أن ييسر لنا الظروف املادية واملعنوية لضمان        

ا ونطمح استمرار هذه اجمللة وحتسني جودة إخراجها مستقبال، كم

مساهمة أوسع من طرف كل ذوي القدرة واخلربة بكليتنا لبلوغ هذا 

 اهلدف.

 عميد الكلية                                                  

 األستاذ رحيم حسني                                                               
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 النص العربي دراسة االتجاه التاريخي في
 تأمالت في الخلفيات والنتائج

 علي خفيف .أ.د
 جامعة باجي مختار عنابة
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 توطئة:

المنظرون لالتجاه التاريخي أن األدب والتاريخ وجهان لعملة واحدة،  يرى
يمكن أن ندرس أحدهما باألخر، فيجلي أحدهما ما غمض من األخر. ويرون 
أن األدب مرآة للعصر وللمجتمع وللجنس. انطالقا من فلسفة المقاربة 

يث التاريخيانية  التي تحاول استبطان النص، في عمق إنتاجه التـاريخي، ح
ساني، باالعتماد يتداخل التفسير االجتماعي، مع البحث التاريخي، والتحليل الل

الـداخلي، وعلم النفس التـاريخي، والـدراسة الموضاعاتية،  على االستنباط
واللسانيـات األنثروبولـوجية، حيث يتم سبر أغوار النصوص، وربط عالقتها مع 

ِصْنوًا للداللة على عقلية المجمـوعة الواقع، والمجتمع، والتاريخ، ليصبح النّص 
التي أنتج ضمنها، فيصير الخطـاب اللساني والعمق االجتماعي بهذه الطريقة 
في التحليل، وجهين لعملة واحدة، يستدل بأحدهما على األخر، ويكفي أّي واحد 

 منهما للداللة على قيمة العملة.
الم العرب في سنعرض بالتحليل لبعض النماذج التطبيقية، ألهم األع 

نصر حامد محمد أركون ، و : طه حسين، و هذا االتجاه من الـدراسة، من أمثال
دوارد سعيد،  ...وغيرهم من أعالم التاريخانية، في الوطن العربي،أبي زيد، وا 

كما سنحاول في هذه المداخلة، الوقوف على الخلفيات الفكرية التي استمد منها 
م االضافات العلمية التي أنجزتها المقاربة أعالم التاريخانية أفكارهم، وتقيي
 التاريخية في دراسة األدب العربي

 : التاريخانية من المنهج التاريخي إلى
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ة البارزة في الواليات المتحدة من االتجاهات النقدي (1)تعتبر التاريخانية
منذ أواسط التسعينات، يجتمع فيها العديد من العناصر التي هيمنت على )

اتجاهات نقدية أخرى، مثل الدراسات التاريخية التقليدية، والدراسات الماركسية، 
والتقويض، إضافة إلى ما توّصلت إليه أبحاث األنتروبولوجيا الثقافية، فهي 

األدبية، والخطابات آخذًا بعين إذن، توجه في النقد األدبي يحّلل ويقيم األعمال 
االعتبار أفـكار ومشاعر المؤّلفين، ومعايير وسياقات وقيم العصر الذي كتبت 

( األعمال األدبية، كـل contextualiserفيه األعمال، إنها تعنى بتسييق )
الخطابات، واألحداث التاريخية. ألنها تسعى إلى قراءة النص األدبي في إطاره 

افي، حيث تؤّثر االيدولوجيا، وصراع القوى االجتماعية في التاريخي، والثق
تشّكل النص، وحيث تتغّير الدالالت وتتضارب حسب المتغّيرات الثقافية 

 والتاريخية. 
كثيرًا إلى هذه المنهجية   -مثل الطيب تيزيني  -يلجأ محمد أركون 

 –لعربي حيث يرى في كتابه "الفكر اإلسالمي دراسة علمية )المركز الثقافي ا
" أّن التاريخانية أو التاريخية 116ص  1996 2القومي( ط االتحادمركز 

والذي هو  -أي ما ليس خـاليًا أو وهماً -خاصّية يتمّيز بها كّل ما هو تاريخي 
حّدد الفرق بين اللوغوس متحقق منه بمساعدة أدوات النقد التاريخي، وهو ما ي

ألصل التاريخي للتصرفات ألّن التاريخانية تعني ا -حسبه –والميثوس
والمعطيات والحوادث التي قد تقدم وكأنها تتجاوز كل زمان ومكان وتستعصي 
على التــاريخ )متعالية، ميثوس(. يقول أركون في كتابه الفكر اإلسالمي قراءة 

وهو يتحّدث عن الخطابات الدينية: ال يستطيع المؤمن  520علمية ص 
داث التأسيسية والشخصيات الكبرى المنمذجة التقليدي أن يستوعب تاريخية األح

ألنها تمأل عليه أقطار وعيه، ويشعر نحوها برغبة التقديس، وبالتـالي فال 
يستطيع أن يفهم أنها مشروطة بالتـاريخ أو بلحظة محّددة من لحظات التاريخ. 
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(، ولتحقيق العلمية يـدعو l’imaginaireوهو أمر ينطبق على المخيال أيضًا ) 
إلى تطبيق المنهجية األلسنـية والسيميائية إلى جانب المنهـجية التاريخية  أركون

واألنثروبولوجية، وهي المنهجية نفسهـا التي يطبقها الطيب تيزيني ونصر حـامد 
أبو زيد وطرابيشي ومجموعة أخرى من الباحثين العلمانيين المهتمين بتحليل 

لي: )ألسنيات وسيميائيات الخطاب الديني بصفة خاصة ويمكن تلخيصها كما ي
 + علم تـاريخ واجتماع وأنثروبولوجيا(

سنتتبع فيما يلي أهم المقاربات التي استثمرت التاريخانية في تحليل 
الخطاب، في الوطن العربي، مركزين على أهم المفكرين الذين اتسموا بالعمق، 

 وبالتنوع، واشتغلوا على نصوص شهيرة، ومهمة، ومتنوعة، كما يلي:  
 .محمد أركون:1
الوصفي، الذي اشتغل عليه  (2)تجاوْزت التاريخ القديم الفيلولوجي»..  

المستشرقون، وانتهجت سبيل التأريخ للفكر العربي عن طريق النصوص 
وبالتالي فإّن المنهجية األلسنية وحدها ال تـكفي، فال بّد من اإلضاءة 
األنثروبولوجية والتاريخية، إضافة إلى المنهجية المقارنة، ألّن العقل التاريخي 

وحدها، بينما الفعل األنثروبولوجي يعتمد على يعتمد على الوثائق المكتوبة 
 .(3)«الحفريات، وينزل إلى األعماق...

بحسب أركون فإّن النص ال يجب أن يتناول في مستواه اللغوي بشـكل 
بارد، خارجي، محايد، غير منخرط )غير منتمي(، ألّنه منخرط حتى األعمـاق 

ألركيولوجي العميق من أجـل وجودّيا وابستيمولـوجيا، ولذلك فال بّد من الحفر ا
البحث عن البنيات التحتية المدفونة عميقا في النصوص، والتي انبنت عليها 
الحقائق السطحية الظاهرة. وهنا يأتي دور اللسانيات، والسيميائيات، 

 .واألنثروبولوجيا معا
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إّن الدراسات العربية اإلسالمية التقليدية تعتمد على المنهج ».. 
لالهوتي مـعًا، وال بد من تجـاوز ذلك إلى المنهجية األلسنية الفيلولوجي، وا

والسيـميائية واألنثروبولوجية معا..إذ البد من إحالل ذهنية األنسنة مكان 
 .(4)«العصبية الدينية أو غيرها...

بما أّن الحكايات واألخبار هي عبارة عن نتاج جماعي، فإّن كل »...  
االجتماعية والقيم الرمزية التي سيؤّدي  عالمة تجد نفسها مثقلة بالمضامين

تراكمها غبر التـاريخ إلى بلورة الهوية الراسخة لـكل فئة أو فرقة، وهكذا يمكننا 
أن نفسر سبب الخالفات السيمـيائية )أي الرمزية( المستعصية بين السنة 
والشيعة والخوارج الذين يستخدمون العالقة نفسها للعقل مع العالمة، ولكنهم 

طون على فضاء الخطـاب القرآني مضامين قصصية أو سردية مختلفة يسق
( وهذه االختالفات عائدة أساسا إلى المواريث (5))هيمنت على المتخّيل الّديني

لى مساهماتها أو معارضتها للدولة  -األمة-الثقافية السابقة للفئات المتنافسة، وا 
 .(6)«التي تشـكلت بعد موت النبي صلى اهلل عليه وسلم...

لقد حاول محمد أركون استغالل هذه المنهجية المتعّددة المعارف 
والوسـائل لدراسة الـنّص الديني، وطّبقها على كثير من النصوص، خاصة في 
تحليله لسورة الكهف وسور أخرى غيرها، وآيات كثيرة. ونرى أّنها أقـرب لتطبيقها 

رآن ألّن على نصوص الخطـابة لتشابه نصوص الخطابة مع نصوص القـ
 الخطباء سعوا إلى تقليد النص القرآني وألّن كليهما من جنس النثر.

 .  إدوارد سعيد:2
أثبت إدوارد سعيد في كتابه" اإلستشراق" أّن مفـاهيم الغرب عن الشرق  

قد أّطرت مفـهوم الشرق ليصبح مؤسسة ثقافية خاضعة، عن طريق خطاب 
العسكرّية، واالقتصادّية، االستعمارّية. اإلستشراق، الذي لعب دورًا مكّماًل لآللة 
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رغم أّن الدراسات اإلستشراقية اّدعت العلمّية المحايدة، وأّنها تتعامل مع الشرق 
 كوجود موضوعي.

جاء في الكتاب: ولذلك أصبحنا اليوم أشّد وعيا بدور " النظام الّداللي"   
ل بها أحاسيسنا في تكوين معرفتنا، وطرق تفكيرنا، بل حتى الكيفية التي تتشكّ 

 وعواطفنا. 
إّن سبل فهمنا للّنصوص ونشاطنا التفسيري، بل وتقييمنا للحس الذوقي 
والعاطفي أثناء عملية الفهم والتفسير هي سبل تحّدها وتحّددها سياقات 
المؤسسة الثقافية والتاريخ والعالقات االجتماعية، ولهـذا فهي ليست سبال مجردة 

 ى أّنه مقوالت بديهية ومسلمات أّولّية في تجاربنـا بريئة، ومعظم ما نأخذه عل
مع األدب والعلوم تتبّيأ في سياقات تمارس عليها الحد والتحديد واإلضافة 

 أو الحذف....
لغة في العالم،  26(، الذي ُترجم إلى 1978ففي كتاب اإلستشراق )

 يقول المؤّلف أّن الغربّي يرسم صورة الّشرق تحت ضغط مخيال إستشراقي
يستمّد ماّدته األساسّية من نصوص تخييلّية بصورة رئيسّية فيصبح القارئ 
الغربي يعرف أّن صورة الّشرق المنقولة بأقالم الرّحلة، والرّسمين، والمؤّلفين 
الغربيين، ليست سوى صورة مفعمة بالغواية والّشهوانّية واإلباحّية الجسدّية. 

ليس  -كما يراه إدوارد سعيد -شرقينونظرًا لذلك فإّن الّشرق لدى هؤالء المست
حقيقة من الحقائق الملموسة والمحّددة تحديدًا عقلّيا وثقافّيًا، وتاريخّيا وجغرافّيا 

(، ولذلك فهو يرى أّن الفكر 39أيضًا. بل شرقّا افتراضّيًا)االستشراق، ص
االستشراقي، ليس سوى فكر استعماري، وينتقد حّتى كارل ماركس، إذ استخدم 

ة االستشراق في كتاباته عن الهند والجزائر، وقال عن هذه الّشعوب: إّنهم نظريّ 
عاجزون عن تمثيل أنفسهم، يجب أن ُيَمثَّلوا! وهكذا، يظهر الّشرقيون والعرب 
في الكتابات االستشراقّية، سّذجًا، غافلين، محرومين من الحيوّية، والقدرة على 
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، والّدسيسة، والّدهاء...وهم ال المبادرة، مجبولين على حّب اإلطراء الباذخ
يستطيعون حّتى الّسير على الّرصيف، فعقولهم الفوضوّية تعجز عن فهم ما 
ُيدركه األوروبي البارع بصورة فورّية، كما أّن الشرقّيين عريقون في الكذب، وهم 
ُكسالى، وسّيئو الّظن...وبالتّالي فهم على طرف نقيض من العقل الغربّي في 

 (. 70رته ونبله!)صوضوحه، ومباش
ولذلك كان اإلستشراق هو أسلوب معّين من الثقافة الغربّية في التـّحّدث 
عن الّشرق والبحـث في كيفّيات توظيفه وتوجيهه، باعتبار أّن الّتكوين المؤّسسي 

، مرتبط بالمصـالح الّسـياسّية الغربّية، من حيث أّن ازدهاره، جاء لالستشراق
 عماري الغربي، فهو معـرفة تنتج القّوة. مواكبًا للّتوّسع االست

ستشراقّية فرت على مبنى إحدى المؤّسسات االكما تشير إلى ذلك عبارة حُ 
الّشـهيرة، هي مؤّسـسة الّدراسات الشرقّية واإلفريقّية في جامعة لندن. وكما 

حول  استشراقياستخلص إدوارد سعيد مـن دراسة ألكثر من خمسمائة مؤّلف 
، ما جعله يؤّكد أّن العلم المؤدلج، والعقـالنّية الغربّية أصبحا األدب العربيّ 

نموذجًا ُيضرب به المثل في تبّين النزعة الغرائزّية الغربّية، اّلتي تنحو فقط نحو 
الّسيطرة والهيمنة في العالم المعاصر، عن طريق خطاب يّتسم بالّتلفيق والخـداع 

عالء والّنرجسّية، وتضخيم األنا المركزّية و بالّرؤية الّدونّية لآلخر، ثّم باالسـت
 .(7)الغربّية وهي سمة الخطابات ما بعد االستعمارية

وفي الحقيقة أّن إدوارد سعيد يؤّكد نظرة ما بعد الحداثة اّلتي ترى أّن 
العقل األوروبي، والغربي بصـفة عاّمة، عقل إمبريالّي، كّرس خطابه للمحافظة 

الّرقمّية اّلتي تفصله عن  والمحافظة على الفـجوة على المكاسب االستـعمارّية،
سادت  وقد»...اآلخر، كما عّبر عن ذلك مؤّلفـا كتاب"الفـجوة الّرقمّية" فيمايلي:

وجهة الّنظر الغربّية، خاّصة األمريـكّية، خطاب"الفجوة الّرقمّية"، عالوة على 
اقتصادية، تعمي بصيرته عن رؤية األبعـاد  -كونه موسومًا بصفة تـكنولوجّية



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 16 - 

 

والخطاب في معظمه إّما من صنع مفّكري الّدول  االجتماعّية والثقافّية..
ّما من إنتاج "ماكينة تول "بالمنّظمات اإلقليمّية والّدولّية،  يد الوثائقالمتقّدمة، وا 

تتغّذى على  –باستثنـاء عدد قليل من الّدراسات الّرائدة  -وكثير من هذه الوثائق
نفسها، وتكّرر مقوالتها، وتزخر بالّتوصيات، والّتصّورات الفوقّية، والقوالب 

  (8)«المحلّية.االستراتيجّية، النمطّية، وتشـكو من عجز شديد في تناول القضايا 
 )مخاطر عزل النص عن البنية االجتماعية والتاريخ(: الطيب تيزيني.3

يتحّدث عن مخـاطر عزل النص عن البنية االجتمـاعية والتاريخ فيقول: 
 إّن النزوع التجزيئي والتجريدي للخطاب يفصح عن:

ميل إلقصـاء البعد العمقي، وذلك ببعثرة "البنية" ومـا يتصل بها من  .1
عمـليات ومجاٍر وقنوات وعالقات، أفضت وتفضي إلى بنينتها، بمثابتها 

 مشروعا مفتوحا.
ميل لإلطاحة بالبعد التاريخي باسم لحظة هي "االنفصال"، تفقد مسّوغها .2

طالقا، أي بمعزل عن "االتصال". إّن تضخيم  الماهوي، إذا ُألّح عـليها لذاتها وا 
قود إلى مفهوم "القطيعة التاريخية" التركيب على حساب التحليل)التفـكيك( ي

 التامة.
الكّلي"  -الجزئي" بتحطيم عالقاته مع "المجتمع -ميل الستقراء "الفردي .3

تلك العالقات إذ تكون في طور الفعل، فإنها تدخل فاعلة على نحـو مباشر فيه 
نتزع "في الفـردي": إّن الفردي َيتََبْنَيُن دائما ملّونا بالمجتمعي، ومْن ثّم، كيف ن

االبداع من مبـدعه، والذات من موضوعـها! نعني هنا، كيف نتمثل وندرك 
 ونعرف قطعة من العملة بواحد من وجهيها!

ميل إلى تشظية الخطاب إلى "بّراني" و"جّواني" بحيث ُنقصى، ثانية  .4
عن "الخفي معلنا" وعن " المعلن خفيا" مما قد يضعنا أمام صيغة من صيغ 
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استبعاد النظر  عـلى -ضمن أمور أخرى –الظاهراتية القائمة الموضوعاتية 
والتاريخ وجهان »الجـدلي إلى الحدث التاريخي واالجتمـاعي، والتراثي، فالبنية

 .(9)«واحدة نعرف قيمتها من أحد وجهيها! لعملة
 
 

 :.جمال الدين بن الشيخ4
يطرح ُعدًَّة منهجية متكاملة لتحليل الخطاب بشكل يربط بين اللغة والبيئة 
والمجتمع في كتـابه حول الشعرية الذي سبق وأن قدمناعرضًا عنه. ومّما جاء 

 فيه:
لقد كان طموحنا ثابتا، وهو يتمثل في رسم األفق الثقـافي في مجتمع ».. 

ًا، واألشّد نمطية، والعثور على معين، انطالقا من اإلنتـاج األدبي األكثر قـدم
 .(10)«وفهم توافقه مع واقعه عبر اللغة.. -بطريقة ملموسة -اإلنسان

ويـكون هذا بديال عن المشروع البنيوي الذي ال يقدم تفسيرًا عن ».. 
. في (11)«سؤال: لماذا اإلبـداع؟ ألّنه يتجاهل المسلمـات السوسيوثقافية...

شامل لألفق الثقـافي العربي ولعقلية اإلنسان  الكتاب السالف الذكر استبطان
العربي من خالل الشعر العربي الذي رأى المؤّلف أّنه اإلنتاج األشّد نمطية عند 
العرب. رأينا أن نتخذه نموذجًا نحذو حذوه في دراسة الخطابة العربية التي بقيت 

 بكرًا لم يْمَسْسها هذا النوع من الدراسات. 
 التاريخانية/األنسنة.نصر حامد أبو زيد:5

يطرح الباحث نصر حامد أبو زيد هنا مفهوم "التاريخانية" المالزم لمفهوم 
 "األنسنة".       

لقد ظهر لي أثناء االهتمام بالنص، مفهوم التاريخ، بمعنى أّن القرآن »
نّص تـاريخي، وثقافّي وهذا وّلد لدى البعض أزمة ال تزال مستمرة، إذ ُفهم من 
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ه زمـانّي، ومـن الثقافي ُفهـم أن النـص المقـدس تأنسن، ومع ذلك التاريخي أنّ 
  هناك في كتاب مفهـوم النّص إرشـادات واضحة لدراسة أوسـع في

المستقبل، فهذه األسئلة عن تاريخية النص، ولغته، وتوثيقه أقوم اليوم 
بـدراستها من خالل فهم النقد التاريخي بدون إحساس بالخوف، أو الخطر، 

 . (12)«ّن بمحاذير ال يمكن أن نقّلل من شأنها..ولك
هذه المنهجية ليست جديدة فقد سبق إليها كثير من المستشرقين، قبل   

حامد أبي زيد، وقـبل أركون أيضا، يقول عبد الرحمان بدوي عن المستشرق 
ولكن إذاكان جولد تسهير، قد أعوزته التجربة الخارجية »..جولد تسهير:
ان لديه نوع من التجربة الروحية الباطنة، استطاع عن، طريقها المباشرة، فقد ك

أن ينفذ في النصوص و الوثائق، كي يكتشف من ورائها الحياة التي تعبر عنها 
هذه النصوص، ويتبين التيارات، والدوافع الحقيقية التي استترت خلف قناع من 

كي يبين أّنه الكلمات. فهو إذا قام بالبحـث في الحديث الّنبوي، فليس ذلك 
ّنما كي يدرك الميول، المختفية واألهواء المستورة  موضوع أو غير موضوع، وا 
التي يعبر عنها أصحابها، فيمـا يصنعون أو يروون من أحاديث..وهو إذا بحث 
في تفسير القرآن، لم يقصد إلى بيان أخطاء المفسرين، أو ترجيح رأي الواحد 

ّنما هو يرمي إلى الكش ف عن االتجاهات التي ليست هذه على اآلخر، وا 
االختالفات بين المفسرين إاّل مظهرا خارجيا لها، سـواء من تلك االتجاهات، 
والميول، أو األهواء، ما هو سياسي صريح، وما هو ديني خالص، وما هو 
مزيج من الدين والسياسة...هذه النظرة إلى النصوص والوثائق على أنها رمـز 

دة، َحِيَيَها أصحابها، جعلته ينظر إلى المذاهب قوية ومعق مضطربةلحياة 
نظرة زمانية ال مكانية، نظرة حركية ال سكونية، نظرة والنظريات واآلراء 
أي أنـه ينظر إلى هذا المذهب أو ذاك في الفقه والتفـسير، تاريخية ال مذهبية 

 ورواية الحديث، والعقائد، على أنه كالكائن الحي سـواء بسواء، يولد وينمو
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وينضج، ثم يبدأ في االنحالل، ويستمر في الذبول حتى يفنى ويزول، وليست 
طائـفة من الصيغ الجامدات، والتصورات المجردة التي قيلت مرة واحدة إلى 
ذا بحث في  األبـد...فهو إذا بحث في المذهب عـرض قانون حياته وتطوره، وا 
مادته، ونصوصه بحث في نسيجه الحّي، وجس عروقه النابضة 

  .(13)«بالحياة..
 :.أحمد أمين6

عـنوان: داللة الشعر على الحياة العقلية، يقول.. قديما قالوا: "إّن  تحت
لت فيه أخالقهم، وعاداتهم  الشعر ديوان العـرب" يعنون بذلك أّنه سجل ُسجِّ
ن شئت فقل: إنهم سّجلوا فيه أنفسهم، وقديما انتفع  وديانـاتهم، وعقليتهم، وا 

ض أّيامهم، وحـروبهم، األدباء بشعر العرب في الجاهلية، فاستحسنوا منه بع
وعرفوا منه أخـالقهم التي يمدحونها، واستدلوا به على جزيرة العرب ومـا فيها من 
بالد وجبـال وسهول، ووديان، ونبات وحيوان، وما كـانوا يعتقدون في الجن وما 

 كـانوا يعتقدون في األصنـام والخرافات، وألفوا في ذلك جميعه الكتب المختلفة.
 :تعليق 
ا لم يتم بشكل كاف مع النثر، لقد نظروا إلى الشعر على أنه مثل هذ

 وثائق تاريخية والنثر أولى بذلك...
 يقول أحمد أمين:    : مظاهر الحياة العقلية  
مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية هي: اللغة واألمثـال، والقصص، »
 .(14)«هم...مظـاهر عقلهم. أما العلم والفلسفة فال أثر لها عند -فقط –وهي 

 :يقول أحمد أمين أيضاداللة اللغة على العقل:   
تدل اللغة على الحياة العقلية من ناحية أّن لغة كل أّمة في كل عصر »

تخلق اللغة دفعة واحدة، ولم يأخذها الخلف  مظهر من مظاهر عقلها. فلم ال
فإذا عن السلف، إّنما يخلق الناس في أّول أمرهم ألفاظا على قدر حاجتهم، 
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ذا اندثرت أشياء قد تنـدثر  ظهرت أشياء جديدة خلقوا لها ألفاظا جديدة، وا 
ألفاظها، وهكذا اللغة في حياة وموت مستمرتين. وكـذا االشتقاقات والتعبيرات 
ذا  فهي أيضـًا تنحو وترتقي تبعا لرقي األمة، هذا ما ليس فيه مجاال للشك، وا 

الذي تستعمله األمـة في عصر من إذا حصرنا معجم اللغة  –كان هذا أمكننا 
تعرفها،  أن نعرف األشيـاء المادية التي كـانت تعرفها، والتي ال -العصور

واألشياء المعنوية التي تعرفها والتي ال تعرفها، اللهم إال إذا كانت المعاجم 
أثرية، كمـعاجم اللغة العربية التي نستعملها نحن اليوم، فـإّنها ال تدل علينا، 

ّنما كانت صحيحة ألّنها  ليست معاجمنا، ولم تسر معنا، ولن تمثل عصرنا، وا 
للعصر العباسي أو نحوه، أّما معاجم كّل أّمة حية فهي دليل عليها، فإذا 
أمسكت معجما لألمة الفرنسية منذ مئة عام ولم تجد كلمة التلغراف، أو التلفون 

ذا لم تجد كلمة تدّل  على معنى من المعاني فمعنى ذلك أّن األمة ال تعرفها، وا 
إذا  -مثال –المعنى، وهكذا فنستطيع  دّل ذلك على أّنهم لم ينتبهوا إلى هـذا

حصرنا الكلمـات العربية المستعملة في الجاهلية أن نعرف ماذا كانوا يعرفون 
عن الماديات، وماذا كانوا يجهلون، وماذا كـانوا يعرفون من المعاني والملكات 

كلمة ملكة أو عاطفة أو  -مثال -يجهلون. فإذا لم تجدالنفسية وماذا كانوا 
شعور في اللغة الجاهلية دّلك ذلك على أنهم لم ينتبهوا إلى تلك المعاني، فلم 
يضعوا لها ألفاظا، وهذا وأمثاله يحدد لنا مقدار رقّيهم العقلي، ولكن مع األسف 
لم يوضع معجم كهذا، وهل نستطيع ذلك؟ أم تقف في سبيلنا جملة 

 .(15)«باتعق
 :تعليق 

قد يكون من أسبـاب غياب النقد التـاريخي، واألنثروبولوجي، الذي يعتمـد 
على الدرس التفصيلي للمراجع التاريخية، ويرمي إلى استخالص الحقيقة 
المتعلقة باإلنسان، مما َعِلَق بها من شوائب عبر الزمن، وطغيان الدراسات 
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لمنهج الفيلولوجي الالهوتي، إلى طغيان العربية المرتكزة على ما أسماه أركون ا
الرواية على كل أفكارهم وآثارهم، خـاصة في صدر اإلسالم، والنقد التاريخي في 
كثـير من أحيانه ال يعتّد بالّرواية لوحدها، ألّنه يستدعي مراجع المشافهة، أو 

اسات الكتابة، أو اآلثار..التي في غـيابها من الطبيعي أن يجنح النـقد إلى الـدر 
 اللغوية التقنية البحتة إن في مستواها األسلوبي، أو حتى النحوي الجاف أحيانا.

 :طه حسين.7
درس طه حسين شعر المجون في العصر العبـاسي واتخذه دليال على 
روح العصر، كما شكك في صحة الشعر الجاهلي لّما لم يجده مرآة حقيقية 

 للبيئة الجاهلية.
شـّكك في وجود شعر جاهلّي، إاّل ما ندر، ألّنه ال يمّثل الحيـاة  حيث

 : (16)يلي الجاهلّية، وال العقلّية العربّية، كما
  ألّنه ال يمّثل الحياة الّدينّية، في حين أّن القرآن الكريم يمّثلها في حملته

هم على الوثنّية، وفي مجادالته للّنصارى، واليهود، والّصابئة، والمجوس، وغير 
 من أصحاب الّنحل والّديانات اّلتي كانت موجودة في البيئة العربّية الجاهلّية.

  ّنما يمّثلها القرآن الكريم، فقد وصف كما أّنه ال يمّثل الحياة العقلّية، وا 
الذين جادلوا الّنبّي بقّوة الجدال، والقدرة على الخصام، والشّدة في المحاورة، 

تتصل بالّدين وباليوم اآلخر، وبالغيب، ألّنهم كانوا يجادلون في أمور 
وبالّتشريع، وبغيرها من المسائل اّلتي يتّفق الّناس، على أّنها شائكة، ال يرقى 

 سوى الفالسفة، ومن أوتوا قدرات عقلّية معتبرة. لفهمها
 أّنه ال يصّور حياة العرب السياسية، وصالتهم باألمم المجاورة،  كما

 ولكّننا نجد ذلك في القرآن الكريم حيث تحّدث عن الفرس والّروم.
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  كما أّنه ال يمّثل الحياة االقتصـادّية، التي يمّثلها القرآن الـكريم في حديثه
لجشع، والّطمع، واألمن عن التّـجارة، وعن األغنياء والفقراء، وعن البيع والّربا، وا

 الغذائي...وغيرها.
  ،كما أّنه ال يصّور الحياة الخلقّية للعرب، ألّنه يصّور العرب كّلهم

 أجوادًا وشجعانًا، ليس فيهم جبان وال بخيل!..
  كما أّنه ال يتحّدث عن صلتهم بالبحر، مع أّن اهلل في القرآن َمنَّ عليهم

فهم يستخرجون منه لحمًا طرياًّ، بتسخيره لهم، وبأّن فيه منافع كثيرة، 
 ويستخرجون منه اللؤلؤ والمرجان...

بين نتيجة البحث عن الحياة  -حسب طه حسين -إذًا فما أبعد البْونَ 
الجاهلّية، في هذا األدب اّلذي ينسب للجاهلّيين، ونتيجة البحث عنها في القرآن 

ر، ولغيرها، فقد شكـّك طه ولذلك، فنظرًا لـكّل هذه األسباب الّسالفة الّذك الـكريم.
، الوضع واالنتحال، (17)حسين في وجود الّشعر الجاهلّي، وراح ُيَنظُِّر ألطروحة

لى الّدين،  التي جعل أسبابها ترجع إلى: الّسياسة، أو العصبّية القبلّية، وا 
لى الّرواة أنفسهم.   والقصص، والّشعوبّية، وا 

 :سيد قطب .8
نماذج من الشعر العربي للداللة  اعتمد في كتابه "كتب وشخصيات" على

على طـريقة شعور العربي بالبيئة وتأثره بها ولذلك كانت وظيفة النقد األدبي 
تقويم العمل األدبي من النـاحية الفنية، وبيان قيمته » وغايته عنده تتلخص في:

الموضوعية، وقيمه التعبيرية، والشـعورية، وتعيين مكانه في خط سير األدب، 
أضافه إلى التراث األدبي في لغته، وفي العالم األدبي كله، وقياس  وتحديد ما

مدى تأثره بالمحيط، وتأثيره فيه، وتصوير سمات صاحبه، وخصائصه الشعورية 
والتعبيرية، وكشف العـوامل النفسية، التي اشتركت في تكوينه، والعوامل 

 .(18)«الخارجية فيه
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 تعليق: •
، منحى جيد في الدراسة مع ما قام به كل من طه حسين وسيد قطب

التنبيه إلى المحـاذير التي يمكن أن يقع فيها الذين يعتمدون على المنهج 
 التاريخي في دراساتهم آلثار األمم الفنية، من مثل:

 االستقراء الناقص. *                            
 األحكام الجازمة. *                            

 التعميم العلمي         *                            
 :محمد ماهر حمادة.9

جعل في كتابه "الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي" 
المصدر الثاني )بعد المصادر التاريخية( والمهم جّدًا من مصادر الوثائق 
متمّثاًل في الكتب األدبية وذكر منها العقد الفريد البن عبد ربه الذي ضّمنه 
نصوص كثيرة من الوثائق كـالّرسائل والخطب، كذلك كتـاب األغاني ألبي الفرج 
األصفهاني، والبيان والتبيين للجاحظ، وعيون األخبار البن قتيبة، وتناول 
بالتفصيل كتاب شرح نهج البالغة البن أبي الحديد الذي توفي سنة سقوط بغداد 

العـائدة إلى العصر  حيث قـال إّنه حوى كثيرًا من نصوص الوثائقه 656
األموي، إذ أّن ابن أبي الحديد أّلف كتابه هذا كشرٍح لنهج البالغة الذي جمعه 
الشريف الرضي على أنه أقوال ومأثورات اإلمام علي. ولـكن ابن أبي الحديد في 
شرحه تجاوز مهّمة الشارح، وأورد معـلومات كثيرة تاريخية عن أشخاص 

وهو  ج البالغة كمعاوية ويزيد، وزياد..وأحداث ورد ذكرها في نصوص نه
يقتبس تجربته من المصـادر المتقّدمة، ووجهة نظره، وجهة نظر متعّصبة كل 

 .(19)التعّصب ضد األمويين ومع العلويين خاصًة والعّباسيين
وبشكل عام يقول المؤّلف إّن المصادر األدبية مفيدة وهي مصدر 

 ها مصادر أدبية كذلك.تاريخي شريطة أن ال يغيب على البال أنّ 



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 24 - 

 

 :أحمد الحوفي .10
 :(20)استخرج باالعتماد على مدّونة الشعر الجاهلي العناصر التالية 
الحياة االجتماعية )الصالت األسرية، الصالت القبلية، سلطان المال  .1

 في المجتمع(.
 الحياة الخلقية )الكرم، البخل، الشجاعة...(. .2
 النار...(.الحياة الدينية )األصنام، التوّحد،  .3
 العادات والمعتقدات )الخمر، الميسر، شياطين الشعراء..(. .4
 تعليق : 

إذن بالنسبة إليه يعّد الشعر وثيقة تـاريخية أهم من التـاريخ نفسه، 
 وفي ثناياه رّد على ما ذهب إليه طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي".

 :مختار نويوات.11
ور "كتاب النهج" بخطبه يقول في مقدمته لشرح نهج البالغة: يص»

وحكمه ورسائله، واقع الحياة التي كان يعيشها المجتمع العربي اإلسالمي أنذاك، 
وما كانت تواجهه من قضايا ومشـكالت..فاإلمام بحـكم مسؤوليته الدينية، كـان 
كثيرًا ما يؤم المسلمين في الصلوات الجـامعة فيخطب فيهم واعظًا، يدعوهم إلى 

مة والموعظة، ويحّذرهم من مغّبة االنحراف عن األمر سبيل اهلل بالحك
بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يمّثل اإلمام من ناحية أخرى الشخصية 
السياسية التي تحكم المجتمع العربي اإلسالمي، ومن هذا المنطلق كان يخطب 

نبذ لزوم الجماعة، وداعيًا إلى قوال حاثًّا الّناس على الطاعة و ويكتب ويرسل األ
الخـالف والفرقة...وهكذا لو ذهبنا نتتّبع أفكار )النهج( لما وجدناها تخرج عن 
اإلطـار الديني، واألخـالقي، والسياسي، واالجتمـاعي، وأّنها في معظمها صدى 

ات على هذا . ويعبر الشيخ نويو (21)«للواقع الذي تعيشه الجمـاعة من مشكالت
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جمه، يعّمق هـذا االتجاه في البحث، جاء دوارد سابير وتر االتجاه بنص انتقاه إل
نستنتج مما سبق أّن في وسع الدارس المحنك، أن يبرز من اللغة ».. فيه:

مميزات المحيط، طبيعيا كان أم بشريًا، ومقدار تأثر المجتمع بعوامله، وقد ذهب 
بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك وال سيما شرادر. درسوا اللغات الهندية 

تي تنتمي كلها إلى فصيلة واحدة، واختاروا معظم األلفاظ المشتركة األوروبية ال
لى  بينها أو بين عدد كبير منها وحاولوا أن ينفذوا منها إلى أصل هذه اللغـات، وا 

لى ثقافته ومعارفه.. ألّن اللغة ديوان  حضارة المجتمع القديم التي هي لسانه، وا 
ريات في التنقيب على اآلثار المعـارف والتصورات. فعلوا ما يفعل عالم الحف

ليحصل عـلى وثائق تاريخية تفرض نفسها على كل باحث وال يمكن أن يرفضها 
أحد...وما على الدارس إاّل أن ينظر في معجم من معجمات لغة ما، قديمة 
كانت أم حديثة ليعرف نمط حياة أهلها وطبائعهم واهتماماتهم، ومعارفـهم، 

 (22)«لسفة أخالقهم..وعاداتهم، ومثلهم العليا في ف
إن بحثنا في تاريخنا، هو بحٌث في أنفسنا، وتنقيٌب في عقـولنا،  أخيرا:

وقراءة لحاضرنا ومستقبلنا، وقد وجد الباحثون في األدب أفضل مدخل لفهم 
من ينتج التـاريخ واألدب جميعًا هو  ألنّ  التاريخ العـام، والسيما عند العرب..

اإلنسان، واإلنسان هو عقٌل يحس، ويفـّكر، أي أّنه وجداٌن وفكٌر، فبنية العقل 
إذن هي البنية المنتجة للتاريخ عند اإلنسان، وهي أيضًا البنية المبدعة لمصادر 

لعربي وغيرها...والنماذج السابقة تقّدم بنية العقل ا هذا التاريخ من أدٍب وفنوٍن،
وتكشف عن آلية الفعل، ودينامية الحياة، من خـالل مدخل عميق لتاريخ 
أدبنا..والّلغة كـما يقولون مخزٌن للثقـافة وانعـكاس للفـكر، ومنها يتم تشخيص 
الوجه األعمق الخفي للعقـل، ذلك الوجه الذي يمّثل الطبقة األعمق في البنية 

عربي التي يعبر عنها األدب أكثر من الجيولوجية الترسيبية العمودية، للعقل ال
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كل ألوان النشاطات اإلنسانية األخرى، وهو األمر الذي ركزت التاريخانية 
 الحديثة على إبرازه.
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1 - Hendrik-. Van crop. Et autres : dictionnaire des termes littéraires. 
Coll. Champion: ينظر classique. Paris 2005 pages 237. 

المنهجّية الفيلولوجّية: منذ أوائل السّتينات راحت المنهجّية األلسنّية تحّل محل المنهجّية -(2)
الفيلولوجّية الّتقليدّية التي سادت القرن الّتاسع عشر وحّتى منتصف القرن العشرين. فالمنهجّية 

البّد منها في البحث، من مثل جمع الماّدة حول الفيلولوجّية تشّكل المرحلة األولى التي 
موضوع معّين، وتحقيق هذه الماّدة، والّتثّبت من صّحتها، عن طريق مقارنة نسخ مختلفة 
للمخطوطة ذاتها، ثّم محاولة الّتوّصل إلى المعنى األصلي للكلمات، ودراسة ما طرأ عليها 

. يضاف إلى ذلك أّن المنهجّية من تطّور وتغّير، بحسب العصور واألزمنة الّتاريخّية
الفيلولوجّية تدرس مشكلة الّتأثير: أي تأثير الكّتاب القدماء على الكّتاب المعاصرين. 
والثّقافات األجنبّية على الثّقافة المحلّية، لمعرفة كيفّية نشوء األفكار، وأصولها 

نّية( تهتّم باللغة والثّقافة في وسريانها...إلخ. لكّن المنهجّية األلسنّية والبنيوّية)خاّصة الّتكوي
زمن محدد وتدرس بنيتها على هيئة نظام متكامل، ثم تدرس العالقات الكائنة بين أجزاء هذا 

 الّنظام. إّنها منهجّية تزامنّية دقيقة ومحددة: 
أي تجّمد الّزمن في لحظة محّددة، لكي تدرس العالقات بين العناصر. ولهذا الّسبب اّتهمت 

 أّنها ضّد الّتاريخ والتطّور. البنيوّية ب
والواقع أّنها منهجّية ممتازة، إذا ما أحسن استخدامها وربطها بالمنهجّية الفيلولوجّية. أي 

،  synchronie"، والّدراسة الّتزامنّية اآلنّية diachronieبالمزاوجة بين الّدراسة الّتاريخّية"
ين والبنيويّيين األنتروبولوجيّين، وبذلك يتّم تجاوز الّصراع الذي شاع في السّتينات ب

 والمؤّرخين)أي الّصراع بين البنية والّتاريخ(.
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محمد أركون: من االجتهاد إلى نقد العقل، ترجمة هاشم صالح، دار السيافي، بيروت،  -(3)
 ،1993 2لبنان، ط

محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم  -(4)
 .06ص  2001 1الح، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت طص
( يمكن أن نسّمي المتخّيل بالمخيال l’ imaginaire religieuxالمتخّيل الّديني:) -(5)

أيضًا. ويعني الفضاء العقلي المليء بالّصور والمشحون باألخيلة، واألفكار الموروثة أبًا عن 
. وهناك خطباء محّنكون يعرفون كيف -الجمعي(  وهو جزء مما يسميه يونغ ) الالشعور-جدّ 

يتالعبون بهذا المتخّيل الّديني، المنغرس في أذهان األجيال، وكيف يستخدمونه إلثارة 
حركات سياسّية، أو تحقيق أغراض شعبوّية مدروسة. وهدف الباحث األركيولوجي اليوم هو 

ويولي الباحث الّشهير والّناقد  مة.الكشف عن آلية هذه العملّية، وترّسباتها المعّقدة والّضخ
 الثّقافي بيير بورديو، أهمّية ُقصوى للعامل الّرمزي في تحريك الّتاريخ.

 (6)16محمد أركون: من االجتهاد إلى نقل العقل، م، ن، ص  -6
أنظر: إدوارد سعيد، اإلستشراق: المعرفة، الّسلطة، اإلنشاء. ترجمة كمال أبو ذيب،  -(7)

 .1984، 2العربّية، بيروت، طمؤّسسة األبحاث 
نبيل علي، ونادية حجازي، الفجوة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة،   –(8)

 ، المقدمة2005أغسطس، 
الطّيب تيزيني: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، مشروع رؤية جديدة للفكر  -(9)

ة المعاصرة، الجزء الخامس، دار الينابيع للطباعة العربي من بواكيره األولى حتى المرحل
 .46، ص، 1997، 1والنشر، دمشق، ط

 .43جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية، م، س، ص -(10)
 .14م، ن، ص،  - (11)

نقال  07/11/2002حـوار مع نصر حـامد أبي زيد أنظر: جريدة اليوم، الخميس،  -(12)
 علي األناسي.  عن جريدة النهار، وقد حـاوره

، 1993 3العلم للماليين، بيروت ط عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، دار -(13)
 198ص 

 .48فجر اإلسالم، م، س،  ص   أحمد أمين، -(14)
 .49فجر اإلسالم، م، س، ن، ص  -(15)
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 أنظر طه حسين، في الّشعر الجاهلي، م، س. -(16)
لقد سبق لهذه األطروحة المستشرق، مرجليوت، حيث أطروحة اإلنتحال: في الحقيقة -(17)

اعتمد على أّن اللهجة التي ورد بها الّشعر الجاهلّي، لهجة ُقرشّية، ُتماثل لغة القرآن، ولو 
كان الّشعر الجاهلّي، صحيح الّنسبة لجاء بلهجة القبائل، إضافة إلى قوله أّن الكتابة لم تكن 

يست قادرة على الحفاظ على كّل الّشعر الجاهلّي، ونقله موجودة عند العرب، والّرواية وحدها ل
 –بشكل سليم. إلى جانب المطاعن التي مّست نزاهة بعض الّرواة...كما أّن الّشعر الجاهلّي 

ال يمّثل أديان العرب في الجاهلّية، بل يعّبر عن روح الّتوحيد، وتعاليم اإلسالم، في  -حسبه
لى أن المستشرقين كانوا يبحثون عن اإلنسان، وأفكاره ويمكننا هنا التنبيه مرارا إ-جوهره

. إضافة إلى قوله أن العرب لم يعرفوا الموسيقى إاّل في العصر -ومعتقداته في األدب العربي
 األموّي، فأّنى لهم بهذه الّدراية العجيبة باإليقاع.

)د، ت(، سيد قطب: النقد األدبي، أصوله ومناهجه، دار الشروق بيروت القاهرة،  -(18)
 .05ص 

 19 محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي، م، س. أنظر: -
أنظر: أحمد الحوفي، الحياة العربّية من الّشعر الجاهلي، دار نهضة مصر للّطباعة  -(20)

 ، )د، ت(.5والّنشر، القاهرة، ط
 عبده م، س، المقدمة. مختار نويوات: مقدمة شرح نهج البالغة لمحمد -(21)
اللغة والمحيط، ترجمة مختار نويوات، مجلة التواصل، جامعة عنابة،  إدوارد سابير:-(22)
 .19، ص1996، جوان 1ع

 
 
 

  
 

  
    



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 29 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليمية النحو في ضوء المقاربة النصية
 دراسة تطبيقية في مستوى السنة الرابعة ابتدائي 

 رحمانيعبد المؤمن 
 المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ميلة
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يعالج هذا البحث كيفية تعليم النحو كمستوى رئيس من مستويات  :ملخصال

اللغة وفق أحدث الطرق المنتهجة في سياسة اإلصالح التربوي في الجزائر منذ 
في المرحلة االبتدائية، تحديدا في مستوى السنة الرابعة كعينة  2003سنة

للدراسة؛ بهدف الوقوف على فعالية هذه المقاربة التي تعمل على تدريب 
المتعلمين على البحث والتقصي واالكتشاف بوصفهم محورا للعملّية التعليمّية 
التعّلمية، انطالقا من نظرة تكاملية للغة تتأّسس من النص كنقطة انطالق 

على الباحث ونقطة للعودة لمختلف النشاطات. بمقتضى ذلك  كان لزاما 
التعريف بالمقاربة النصية وتقريب عالقتها بلسانيات النص،  ومن ثم طرح 

 تصور لتدريس النحو وفق هذه المقاربة.
: تعليمية النحو، المقاربة النصية، لسانيات النص، ، السنة الكلمات المفتاحية

 الرابعة ابتدائي
Résumé : 

Cette recherche traite la problématique de l’enseignement de la 

syntaxe en tant qu’un important niveau de la langue en 

s’appuyant sur les méthodes les plus récentes appliquées dans la 

politique de la réforme éducative en Algérie depuis 2003 cycle 

primaire notamment au 4éme année , notre échantillon d’étude 

afin de s’arrêter sur l’efficacité de cette approche qui pousse les 

apprenant à la recherche ,l’approfondissement et à la 

découverte qui constituent l’axe de l’opération éducative a 

travers d’une vision intégral de la langue dont le texte et le point 
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de départ ainsi que de retour de  nombreuses activités.donc  le 

chercheure doit présenter l’approche textuelle et sa relation 

avec la linguistique textuelle afin de parvenir à une réflexion 

pour bien enseigner la syntaxe selon cette approche. 
Mots clés :enseignement de la grammaire, Approche textuelle, 

linguistique textuelle, la quatrième année de l'enseignement 

primaire. 
 

 
 

 تمهيد:
أقّدم في هذه الصفحات المعدودة عرضا موجزا لطريقة تعليم نشاط النحو    

، 2003سنةوفق أحدث الطرق المنتهجة في سياسة التعليم في الجزائر منذ 
حيث القى التصور الداعي إلى تبني مقاربة التدريس بالكفايات إجماعا كبيرا 
دخال  لدى الباحثين والخبراء في مجال التعليم، بدأ بالسعي إلى تصحيح وا 
تعديالت تؤدي إلى االهتمام بالرفع من مستوى جودة التعليم، وتمكين التلميذ 

 ة.من اكتساب مهارات وقدرات في حياته العملي
وليس غريبا أن نرى هذا المفهوم يتبلور في مجال تعليم اللغة العربية،      

حيث تساهم هذه البيداغوجيا الجديدة بما تحتويه من طرق نشطة  للتدريس 
كالمقاربة النصية في إدماج مختلف المعارف والمهارات والمواقف التي يواجهها 

 المتعلم لتشكل واقعا متسقا ومنسجما.
كانت الغاية من تدريس النحو هو إرساء النظام اللغوي في الذهن  فإذا     

قامة اللسان وتجنب اللحن في الكالم، فإن تحدث المتعلم أو َقرأ أو كتب كان  وا 
 واضح المعنى مستقيم العبارة جميل األسلوب.

من هنا برزت أهمية النحو باعتباره المستوى الرئيس من مستويات اللغة      
في تعلم اللغة نظرا لألهمية الكبرى التي يحظى بها بين مختلف  الذي يساعدنا
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العلوم اللسانية، ذلك أن له الدور في فهم المقروء وفي االستماع، والتعبير 
 السليم شفهيا كان أم كتابيا.

إّن هذه الغاية تتوافق إلى حد كبير مع ما دعت إليه المنظومة التربوية في 
ديد والتي تبنت المقاربة النصية كخيار أساسي الجزائر في سياسة اإلصالح الج

مالء  ومنطلق لتناول مختلف األنشطة اللغوية من قراءة ونحو وصرف وا 
..وغيرها، وهو ما يساعد على تكوين نظرة تكاملية للغة بالنسبة للتلميذ الذي ال 

 يجد عائقا في تمثل مختلف النشاطات.
راسة والتي تركزت باألساس على انطالقا مما سبق ذكره تتجلى إشكالية هذه الد

 محورين هما:
 ماذا نعني بالمقاربة النصية، وما عالقتها بلسانيات النص؟ 
  كيف يتم تدريس النحو في ضوء المقاربة النصية؟ 

دراكا منا ألهمية هذه المقاربة  في بناء المعرفة اللغوية  -المقاربة النصية-وا 
لتيسير أسباب االستيعاب والفهم، سنحاول للمتعلم في المرحلة االبتدائية وسعيا 

في هذا العرض أن نقف على طبيعة هذه المقاربة ومختلف الجوانب التي 
تتطلبها الممارسات البيداغوجية التي تستدعيها المقاربة النصية انطالقا من 

 عالقتها بلسانيات النص، وتقديم نموذج تطبيقي كبطاقة فنية لدرس نحوي.
 لنصية:مفهوم المقاربة ا-1
:يرجع مدلول المقاربة إلى الدنّو واالقتراب مع السداد ومالمسة الحّق  لغة-أ

رُع إذا دنا إدَراكه، وَقاَرَب الشيء داناُه وتقاَربَ   .1َتداَنيا الّشيئانِ  فيقال: تََقارَب الزَّ
 الدُّنو،والُقَراب: ُمقاَرَبة الشَّيِء : تقول َمَعُه ألُف درهم ،أو قراب ذلك، واالقتراُب 

 .2والتقرُّب التَّدنِّي والتواصل بحقٍّ أو قرابةٍ 
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وبإعادتنا تركيب اللفظ لالزمته )المقاربة النصية( نستطيع القول بأن هذه 
المالزمة تعني الدُّنوَّ من النص والصدق في التعاطي معه بعيدا عن الحكم 

 المسبق عليه.
 : اصطالحا-ب

ة باختالف المجال الذي تستعمل فيه تختلف داللة مصطلح المقاربة النصي    
 .3"حيث نجد لها معنيين"

: يمكن أن نطلق عليه المعنى البيداغوجي، ويرتبط ببناء  أ/ المعنى األول
مناهج اللغة، وتدريس أنشطتها المختلفة، والمقاربة النصية في هذا المجال 

 تعني:
النصي، " عبارة عن خطة موجهة لتنشيط فروع اللغة العربية من جانبها 

باعتبار النص بنية كبرى تظهر فيه مختلف المستويات اللغوية والبنائية والفكرية 
واألدبية واالجتماعية، وعليه فإن المبدأ يتطلب دراسة نص، وفهمه، ومعرفة 

 ".4نمطه، وخصائصه، ثم التفاعل مع أدواته
 نستنتج من خالل التعريف ما يلي:

م، وبالتالي االنتقال من نحو الجملة إلى اعتبار النص الوحدة األساسية للتعلي-
 نحو النص.

دور عامل الزمن في التدريس بالمقاربة النصية، إذ أنها تتطلب وقتا بخالف -
 التدريس باألمثلة أو النماذج.

 بـ/ المعنى الثاني:
يتجلى هذا المعنى في عرف االستعمال النصوصي اللغوي، حيث نجد      

و الدراسة اللغوية للنص، أو لسانيات النص، المصطلح يقابل بمصطلح آخر ه
 أو نحو النص.
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المقاربة النصية تعني في الطرح " وكما عرفها الّدكتور غانم حنجار:     
كوسيلة للتعبير  المنهجي الجديد تناول اللغة العربية من جانبها التقني،

واالتصال في طريق البناء ومن ثم اعتبار النص عنصرا أساسيا في الوحدة 
 -واألحكام المسبقة وبالتالي فإن نحو النص وليس نحو األبواب -التعليمية

دراك تماسكه، وتسلسل  يصبح هو أداة في الخطاب، حيث يسمح بفهم النص، وا 
 .5واالتصال بوساطته" أفكاره، والتعبير

تلك القواعد اللغوية التي ال تقصد لذاتها بل " فإذا كان المقصود بنحو النص: 
ها نظام اللغة والدور الذي تؤديه قوانينه في مختلف أنماط التي ُيدرك ب

 6النصوص التي نستمع إليها، أو نقرأها، أو ننتجها"
أو هو:" ذلك الفرع من علم اللغة، الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة     

اللغوية الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها: الترابط النصي، أو التماسك 
ه، وأنواعه واإلحالة، أو المرجعية وأنواعها، والسياق النصي، ودور ووسائل

المشاركين في النص)المرسل والمستقبل( وهذه الدراسة تتضّمن النص المنطوق 
 .7والمكتوب على حد سواء"

فمن خالل هذان التعريفان نستخرج مجموعة من المفاهيم األساسية التي     
 ا :أهمه تستند عليها المقاربة النصية

 التماسك وسائله وأنواعه.- 
 اإلحالة المرجعية وأنواعها.-
 السياق النصي ودور المشاركين في النص) المرسل والمستقبل(-
 أنماط النصوص.-
 إنتاج النصوص.-
 النص المكتوب والنص المنطوق.-
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التناقض،  بل يمكن القول  إن وجود هذين المعنيين للمقاربة النصية ال يحتمل
متكاملين، فالمعنى األول ال يقوم إال على مفاهيم ومبادئ المعنى أن المعنيين 

الثاني، حيث يمكن أن نعتبر المعنى األول جانبا تطبيقيا للمعنى الثاني الذي 
 يمثل الجانب النظري.

 المقاربة النصية ولسانيات النص:-2
ة تحول اهتمام اللسانيات في العقود األخيرة من القرن العشرين من الجمل     

حيث  إلى النص، وهذا بعد أن سيطرت الجملة لمدة على الدراسات اللسانية،
جاءت الحاجة إلى ما يعرف بلسانيات النص والتي يتم من خاللها التركيز على 

وقد عّدت األستاذة  النص وعلى القواعد التي تتحكم في بنائه وترابط أجزائه.
فتحا جديدا في تاريخ  خولة طالب اإلبراهيمي أن االتجاه إلى النص يعتبر

اللسانيات الحديثة وهو التحول األساسي الذي حدث في السنوات األخيرة ألّنه 
أخرجها من مأزق الّدراسات البنيوّية التركيبّية التي عجزت عن الّربط بين 

 .8مختلف أبعاد الظاهرة اللغوية: البنيوي والّداللي والّتداولي
اب التربوي انفتاحه على الدراسات وما صار معلوما في أدبيات الخط     

اللسانية وعيا من القائمين عليه بأن تقليص المسافة المعرفية بين المجالين من 
غناء اللغة العربية عبر صياغة العديد من  شأنه أن " يساهم في تطوير وا 
المبادئ والقواعد وتقريبها للتلميذ، خاّصة وأّنه ينحو منحى يجمع بين التلقين 

ويراعى فيه إلى جانب المادة العلمّية، متغّيرات العملية التعليمية  9والتطبيق"
 كالعوامل االجتماعية والفوارق السيكولوجية، والوسائل البيداغوجية ومحتوياتها.

وكان من نتائج ذاك االنفتاح أن تغّيرت مفاهيم واستبدلت أخرى، ومن ذلك 
الكفاءات التي أحدثت نقلة االنتقال من التعليم باألهداف إلى التعليم بمقاربة 

 نوعية في منهجية التعليم ومحتوياته وبما جاءت به مفهوم المقاربة النصية.
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لقد أصبح مفهوم النص في المقاربة الجديدة يشكل مفهوما مركزّيا في      
حيث اختصت الدراسات التي تهتم بالنص باسم  الدراسات اللسانية المعاصرة

أو لسانيات الخطاب، أو نحو النص، وكلها علم النص، أو لسانيات النص 
تتفق حول ضرورة مجاوزة الجملة في التحليل اللغوي إلى فضاء أرحب وأوسع. 
"فلسانيات النص تسمى في ميدان تعليم اللغة بمبدأ المقاربة النصية، لتحقيق 
الكفاءة النصية ضمن المقاربة بالكفاءة اللغوية، أساس كفاءة نصية، أي كفاءة 

نتاج نصوص، الفهم وتأ  . 10حشد لجمل معزولة عن سياقها" ويل وا 
لقد حاول أنصار هذه المقاربة الجديدة أن يعملوا على توظيف ما يسمى      

بالمقاربة النصية كإحدى الوسائل لتثبيت الملكة اللغوية لدى التالميذ لعالقتها 
راسة قضايا بالكفاية العقلية كما يرى تشومسكي أن " دراسة اللغة تساعد على د

 .11اإلدراك عند اإلنسان"
فإذا استطاع المتعلم التحكم في ذلك تمكن من هذا التنظيم وقواعده وأسسه      

وقوانينه واإلحاطة باللغة وممارستها في محيطه، فيكتسب هذا األخير القدرة 
على األداء أو ما يسّميه تشومسكي بالكفاءة التواصلية التي تتمثل في إنتاج 

ي تعامله مع اآلخرين بحسب ما يفرضه الموقف التواصلي من إبداع الجمل ف
لغوي. وهو القدرة على الممارسة الفعلية للغة في الواقع المعيش أي في الكالم، 
فاإلبداعية إذا "ترتبط بصفة أساسية بتنظيم قوانين لغوية تتيح لمن يدركه أن 

جب التنظيم نفسه ينتج بواسطته الجمل غير المتناهية، وأن يفهم أيضا بمو 
 .12الجمل التي ينتجها اآلخرون

ألن اللغة في هذا اإلطار تقوم على تنظيم متفتح وغير مغلق من العناصر 
تتجلى فيه السمة اإلبداعّية عبر مقدرة المتكلم على إنتاج وعلى تفهم عدد غير 
متناه من الجمل لم يسبق له سماعها قبال. تختص هذه القدرة باإلنسان بالذات 

 .13ن حيث هو إنسان، ولذا ال نجدها عند أي كائن آخرم
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وال يتأتى ذلك للتلميذ إال بنقله من الطريقة التقليدية في مقاربة اللغة إلى       
نظام المقاربة بالكفاءات عند تعامله مع مسائلها، والذي يعتمد على المقاربة 

عمليات التعلمية. النصية التي تعتمد النص محورا، أو منطلقا لكل النشاطات وال
حيث ينتقل التلميذ إلى بيداغوجيا التعلم التي تأخذ في االعتبار المقاربة النصية 
الجديدة التي تعتمد على الشكل القرائي الذي ينعت بالقراءة األدبية القائم على 

 .14إدراك المعنى النصي التناصي الثقافي
لمقاربة النصية ونحو من خالل ما تقدم نستنتج االرتباط الوثيق بين ا     

النص أو لسانيات النص، وذلك من خالل النظر لمفهوم المقاربة النصية في 
المجال التعليمي الذي يكشف على أّن لسانيات النص هي بمثابة القاعدة 

 األساسية للمقاربة النصية فمنها تستمد المبادئ والمفاهيم األساسية.
 المقاربة النصية:  لطريقة تدريس النحو في ضوء عرض نموذجي -3

سنتناول في هذا المرحلة عرضا لكيفية تدريس النحو في ضوء المقاربة      
النصية ، حيث سنختار ظاهرة لغوية من كتاب رياض النصوص كنموذج 

لذا ستكون معالجتنا طبقا لهذا العرض عبر ثالث محطات، نتعرف  للتطبيق.
ية في ضوء المقاربة النصية من خالل األولى على طريقة تناول الظواهر اللغو 

، ثم كيفية تصميم الدرس من طرف المعلم في المحطة الثانية ، يعقبها عملية 
 تحليل ، وشرح لكيفية التدريس وفق هذا التصميم. 

 أ/ طريقة تناول الظواهر اللغوية في ضوء المقاربة النصية:
لنص يأتي نشاط الظواهر اللغوية بعد الحصة األولى عقب تناول ا     

المحوري)القراءة ودراسة النص(، وقراءته ، ودراسته من حيث مفرداته ، وتراكيبه 
 :15ومعانيه، وتنشط حصة الظواهر اللغوية وفق الخطوات اآلتية

 وضعية االنطالق:  /1
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 يمّهد المعلم لموضوع النص بإثارة أذهان التالميذ، ويكون التمهيد بقصة،     
بأسئلة تتناول بعض القواعد التي لها عالقة أو عرض مشكلة يتطلب حاّل، أو 

 بموضوع الدرس الجديد.
 /بناء التعلمات:2

يعرض الّنص المتضمن لألمثلة المراد تناولها، ثم توّجه أسئلة تكون       
إجابتها أمثلة صالحة للدرس فإن كانت األمثلة غير كافية من حيث شموليتها 

م بأمثلة أخرى تكون تامة المعنى للحاالت المراد معالجتها، يعّززها  المعل
واضحة المقصد، وليست من الجمل الجافة، أو العبارات المتكلفة وال بد أن 
تكون مصنفة حسب الضوابط التي تحكمها، وتضبط الكلمات المقصودة بالشكل 

 التام.
وتعني مناقشة األمثلة المعروضة وتحليلها لمعرفة /المالحظة واالكتشاف: 3

لها، والعناصر الجزئية التي تتضمنها كل طائفة من األمثلة، عناصرها المكونة 
 والموازنة بينها للوقوف على تتضمنه  من صفات مشتركة.

تنطلق هذه المرحلة بعد مالحظة األمثلة المدّونة ، والتأمل في /االستنباط :4
الكلمات المطلوبة ، الموازنة بينها، واستقرائها قصد استنتاج ما يراد استنتاجه 

ضوابط وأحكام بتوجيه أسئلة دقيقة يتوّخى في وضعها الدقة والوضوح، والبّد  من
أن يعقب كل قاعدة جزئية استنتجها المتعلمون بتطبيق فوري لتثبيت الحكم 
المستنتج في أذهانهم، ويدون المعلم األحكام المستنبطة على السّبورة بالتدرج، 

المستخلصة إال بعد إجراء وبخط واضح، وال ينقل التالميذ القاعدة العامة 
التطبيقات الفورية على أجزائها ، وقراءتها ، وينبغي إشراك المتعلمين في كل 

 .16اكتشاف أو استنتاج
 :/استثمار المكتسبات5
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يعتبر التطبيق وسيلة من وسائل التقويم، ويمثل الجانب المهاري، إذ يتيح      
 القائمة على الفهم.للمتعلم الممارسة الواعية للغة، والّدراية 

ومن المعروف أن دراسة قواعد اللغة ال تؤتي ثمارها المرجوة إال بكثرة      
 التطبيقات عليها والتدريب على توظيفها في وضعيات دالة.

بل يسير  ومن المعلوم أن التطبيق ال يجري في نهاية الحصة فحسب ،     
معها من البداية إلى النهاية، ومن ثم يمكننا أن نقسمه إلى قسمين : تطبيق 

 .17جزئي ، وتطبيق كلي
ويسير مع الدرس، ويكون عقب استنتاج كل حكم جزئي  التطبيق الجزئي: -أ 

من أحكام القاعدة العامة للدرس ، ويهدف إلى تثبيت األحكام الجزئية في أذهان 
ول عليها ، ويكون في صورة تمارين خفيفة وسريعة تبين التالميذ فور الحص

 مدى قدرة التالميذ على التعلم ومسايرة الدرس.
: ويدور حول القاعدة العامة التي تجمع أحكام الدرس التطبيق الكلي -ب

الجزئية، ويجري داخل القسم، وفي المنزل، ويأتي بعد نهاية الدرس، واستنتاج 
في التطبيق التدّرج والوضوح ألنه هو المعيار الذي قواعده، والبد من أن يراعى 

 يبين لنا قربنا أو بعدنا عن األهداف التي سّطرناها.
والتطبيقات على نوعين شفوية وكتابية، وينبغي أن يهتّم المعّلم بالتنويع حسب 

 .18الوضعية التعلمّية التعليمّية
 المقاربة النصية:في ضوء  ظاهرة لغوية نموذجي لكيفية تناول بـــ/تصميم

قبل الشروع في الحّصة يقوم المعلم بتصميم نموذج على شكل جدول يحّدد فيه 
مجموعة من عناصر الدرس بدءا بالنشاط  والموضوع، والكفاءة المستهدفة، 
والهدف التعليمي، ثم يتعرض إلى تحديد أهم مراحل الدرس من وضعية 

استثمار المكتسبات من خالل االنطالق، مرورا ببناء التعّلمات ووصوال إلى 
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التمارين التطبيقّية، وفيما يلي نقترح تصميما نموذجيا لدرس أتعرف على الجملة 
 الفعلية :
 قراءة +قواعد نحويةالنشاط:

 الجملة الفعلية.الموضوع:
 يوّظف التلميذ ما اكتسبه سابقا مع المضمون المحدد.  الكفاءة المستهدفة:
 الجملة الفعلية البسيطة.يحدد عناصر -الهدف التعليمي:

 يتعرف على شخصيات القصة. -
 

 التقويم النشاطات المقترحة المراحل
وضعية 
 االنطالق

 

 قادم(  التالية:)الشتاء االسمية الجملة مكونات يراجع-
 غير مكان كل كلمة من الكلمتين المذكورتين في الجملة 

 كيف نسمي الجملة الجديدة؟
 

 مبدئي تقويم
 قدم الشتاء

يكتشف نوع 
 الجملة 
 الجديدة

بناء 
 التعلمات
أالحظ  
 وأكتشف

كتابة نص الفقرة على السبورة )لها عالقة بالوحدة 
 وبالمحور(

 قراءة النص من طرف المعلم .-
 مطالبة المتعلمين بالقراءة الجهرية للفقرة.-
المستهدفة  الجمل الستنتاج المتعلمين المعلم يناقش-

 وكتابتها على السبورة:
 خرج اإلخوة.-   
 فرح األب.-   
 بوتانجا رجال. وجد-   
 منها؟ كل تتكون ومم الجمل هذه نوع ما

 ما عناصر الجملة في كل مثال؟

 
 
 

جهرا  يقرؤون
 وفرديا
 صحيحة قراءة

 
 
 
 

يجيب على 
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غير مكان كل عنصر، وغير ما بجب تغييره عالم 
 تحصل؟

 اآلن كيف نسمي هذه الجمل؟  -
هل هي نفس عناصر الجملة االسمية التي تعرفت  -

 عليها سابقا ؟ 
 

 األسئلة المطروحة
فعل + فاعل + 

 مفعول به
 اإلخوة خرجوا. -
 األب فرح. -
بوتانجا  -

 وجدرجال.
فاعل + فعل+ 

 مفعول به
 جمال اسمية-

 نعم هي نفسها
استثمار 

 المكتسبات
تقويم 
 ختامي

 هات جمال فعلية. -
 مناسبة:أتمم الجمل التالية بأفعال  -

 ...........محمد الدرس.
 ........... علي السيارة

 ........... سفيان المدرسة
 أتمم بفاعلين مناسبين: -
 كتب..........الدرس. -
 مسح............السبورة -
 غسل ...........السيارة -
 أعرب الجملة التالية: -

 رفع علي التقرير.
 من كتاب القراءة13صفحة  2انجاز التمرين 
من كتاب النشاطات  14ص  3و 2و1انجاز التمارين 

 اللغوية.

يأتي باألمثلة 
 المطلوبة

 يتمم بفعل مناسب
 
 
 
 

يتمم بفاعل 
 مناسب

 
 

يعرب الجملة 
 إعرابا صحيحا
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المبين أعاله هو تصميم نموذجي ألهم المراحل التي يسير وفقها درس  الجدول
 قواعد اللغة وكما هو مالحظ فهو يتكون في مستواه األفقي من ثالث عناصر:

 أوال:
المراحل وتعّبر عن أهم الوضعّيات التي تتخّلل سير وتطّور الّدرس من بدايته  

إلى مرحلة بناء التعّلمات ،  إلى نهايته ابتداء  بوضعّية االنطالق حتى الوصول
حيث تتميز بالتدّرج في االنتقال بالتلميذ من مرحلة ألخرى ليتسنى للّتلميذ تمّثل 

 وفهم قاعدة الّدرس بشكل جيد.
 
 

 ثانيا:
النشاطات المقترحة  وهي عبارة عن مجموعة من اإلشكاليات تدعو      

التي يتعين عليه  المتعلم عبر مراحل الدرس إلى طرح مجموعة من التساؤالت
أن يستحضر فيها كل ما اكتسبه من مفاهيم وقواعد وقوانين ونظريات ، 

 ومنهجيات وغيرها، وتكمن أهمية هذه اإلشكاليات في كونها :
تسمح للتالميذ بالتعلم الحقيقي ألنهم يوضعون من خاللها في قلب مسار  -

 التعلم.
 لك يصبحون فعالين أكثر.تسعى إلى تجنيد مكتسبات التلميذ المعرفّية وبذ -
تنمي لديهم القدرة على الّتحليل والّتمييز ، والّتصنيف، والمقارنة واالستنتاج،  -

صدار األحكام  .19واّتخاذ القرارت وا 
 ثالثا:

التقويم وهو أهم عنصر من عناصر الدرس لكونه يساعد المعلم على معرفة 
مدى تمكن واستيعاب التالميذ  في كل مرحلة من مراحل الدرس ، كما يساعده 
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على معرفة نقاط ضعف التالميذ فيصححها، وهو يرافق عملية التعلم من 
 لميذ. بدايتها إلى نهايتها، حيث يقوم على نظام المراقبة المستمرة للت

 التعريف بالدرس: أتعرف على الجملة الفعلية.
التضامن والخدمات -ورد درس الجملة الفعلية في المحور الثاني     

كأول درس في هذا المحور، وفي الوحدة التعليمية األولى منه ،  - االجتماعية
مرتبط بنص محوري عنوانه اإلخوة الثالثة  حيث وانطالقا من هذا النص وبعد 

مكن التلميذ من فهم واستيعاب أفكار النص ويتمّثلها في ذهنه في الحصة أن يت
األولى التي هي حصة القراءة)أداء فهم، إثراء( تعبير شفوي وتواصل ، تأتي 
الحصة الثانية التي تتناول ظاهرة تركيبية وفيها يتعّرف التلميذ على الجملة 

 .20ن نص القراءة ثالث أسطر مستمد م الفعلية انطالقا من نص قصير بحجم
 

 جـــ/كيفية تقديم الدرس:
يشرع المعلم  -المبين في الجدول السابق-انطالقا من التصميم النموذجي      

في تقديمه لدرس الجملة الفعلية ،حيث يحاول التمهيد للّدرس بإثارة أذهان 
التالميذ بقصة تتعلق بنص القراءة الذي يعتبر منطلق جميع النشاطات ، أو 

ساؤال حول الظاهرة اللغوية المقصودة محاوال تقويم مكتسباتهم ، ووفق يطرح ت
هذا التصميم، وكما هو مبين في الجدول يطرح  المعلم على  التالميذ جملة 
اسمية بسيطة تتكون من مبتدأ وخبر )الشتاء قادم( ، وينبغي التنبيه هنا أن 

ذ قد تعرض لهذا اختيار المعلم للجملة االسمية تحديدا مقصود لكون التلمي
لهذا يحاول المعلم انطالقا من   -السنة الثالثة–الدرس في المرحلة السابقة 

مراجعة مكونات الجملة االسمية أن يثير أذهان التالميذ الكتشاف تركيب جديد 
يتمثل في الجملة الفعلية  حيث يقدم جملة )الشتاء قادم( ، ويطلب منهم قلب 

وهنا يستطيع التلميذ انطالقا من تمثل خبراته  الجملة لتتحول إلى قدم الشتاء،
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ومعلوماته السابقة، أن يكتشف تركيب الجملة ، ويتذكر نمط الجملة االسمية ، 
إدخال تغييرات عليها في ما بعد، ليتعرف على  -بطلب من المعلم -ويحاول

تركيب جديد يحاول المعلم تبسيطه أكثر في المرحلة الثانية ، وهي مرحلة بناء 
علمات ، وفيها ينتقل المعلم إلى النص الصغير المخصص لدراسة الظاهرة الت

النحوية ، فيقرأه متأنيا مع مراعاة عالمات الوقف، ثم يطلب من بعض التالميذ 
 قراءته قراءة صامتة تليها قراءة جهرية.

ينبغي هنا التنبيه أن النص القصير المخصص لدراسة الظاهرة التركيبية ،      
نص القراءة ، مركز بطريقة دقيقة ، يسّهل على المتعلم فهم الظاهرة مستمد من 

التركيبية ، ومالحظتها بشكل مباشر ، وبإلقاء نظرة على النص المخصص 
لدراسة الجملة الفعلية نالحظ أن كل جمله فعلية مثال : خرج األب، وذهب كل 

....، فرح واحد في طريق ، اشترى األخ األكبر،....، واشترى األخ األصغر .
األب...، ويبقى دور المعّلم هنا مجرد طرح األسئلة والتوجيه، وبقدر تركيز 
أسئلة المعلم بقدر ما سهل فهم التالميذ وتمّثلت الظاهرة النحوية في أذهانهم، 
فاألسئلة التي يطرحها المعلم على التالميذ تحيل مباشرة على الظاهرة المقصودة 

هرة في كالمه، والنص بدوره قد وظف مؤلفوه ، وتساعده على توظيف تلك الظا
األلوان التي تساعد التلميذ على المالحظة والتركيز، كما تسهل مهمة المعلم 

 في اختيار األسئلة .  الذي ال يجد عناء
يالحظ المعلم من خالل أجوبة التالميذ مدى استيعابهم لهذه الظاهرة      

فهمهم من خالل تكرار األسئلة وتنويعها ويرّكز على الجوانب السلبية التي تعيق 
لتقريب الفهم، بعد ذلك يطلب المعلم من أحد التالميذ كتابة بعض الجمل 
المستمدة من النص على السّبورة ، والجدول المبين أعاله يقترح نماذج من 
الجمل المطلوبة، وكما نالحظ فهي تحتوي على الظاهرة اللغوية ، فكل الجمل 

: خرج ،فكر، وجد، والتلميذ  قبل درس الجملة الفعلية قد مبدوءة بفعل ماضي
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تطّرق إلى درس الفعل الماضي والفعل المضارع ، فهو من الناحية المعرفية 
-يستطيع التفريق بينهما  ويستطيع تكوين جملة تبدأ بفعل ماضي، أو مضارع 

ويبقى –وهنا نتبين مدى مراعاة التدرج في التعليم وأثره على استيعاب التالميذ 
دور المعلم في هذه الحالة هو ربط عالقة الجملة الفعلية بالفعل، من خالل 

 األمثلة المختلفة.
يساعد تكرار  األمثلة على تعزيز قدرة الفهم لدى التالميذ ، ليتمثل تركيب      

الجملة الفعلية جيدا في أذهانهم ، فبعد أن يتأكد المعلم من استيعابهم للظاهرة 
ي دور التمارين التطبيقية التي تسمح بإجراء التقويم ، وهنا ينتقل اللغوية، يأت

التلميذ من مرحلة الفهم واالستيعاب إلى مرحلة التركيب ، أو من مرحلة بناء 
التعّلمات إلى مرحلة استثمار المكتسبات، من خالل فعل الكتابة أي يوّظف 

ن التالميذ والبد من التلميذ قدراته المعرفية  وتظهر للمعلم مستويات الفهم بي
اإلشارة فيما يتعلق بالتمارين التطبيقية أنه باإلضافة إلى التمارين النحوية 
الموجودة في كتاب النصوص، يتوفر للتالميذ كتاب للّنشاطات اللغوية وهو 
كتاب مالزم لكتاب النصوص ويتماشى وفقه في تناول مختلف الظواهر النحوية 

 ذ على الفهم الجيد بما يحتويه من تمارين.والصرفية ، حيث يساعد التالمي
إن تدريس واستثمار الظاهرة النحوية ال يقصد به دراستها لذاتها، لتترك     

وتنسى بعد ذلك فهي وسيلة لبلوغ غاية الكتابة الصحيحة، والتي يبرهن من 
خاللها التلميذ على مدى تمكنه من لغته ، ويتجلى ذلك في نشاط التعبير 

 لمشروع الكتابي كما جاء في كتاب رياض النصوص. الكتابي أو ا
إن نشاط التعبير الكتابي هو المأمول من المقاربة النصية إذ فيه تتجسد      

األهداف المتوّخاة من العملّية التعلمّية، فكّل األنشطة التعلمية التي برمجت 
في للمتمدرس تصب في نشاط التعبير الكتابي، ولذلك أّخر هذا النشاط وجعل 

ختام األنشطة التعلمية ليتسّنى للمتمدرس توظيف المكتسبات المحصل عليها 
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في األنشطة التعلمية السابقة في نشاط التعبير الكتابي، فهو المقصود 
بالكفاءات، وهو الملمح الذي يمّيز به المدرس الكفاءات المستهدفة من األنشطة 

فات من علل وأخطاء.  التعلمية، وفي ضوئه يشّخص الخلل ، ويعيد تدارك ما
ذا عدنا إلى المشروع الكتابي المرتبط بمحور الظاهرة اللغوية المدروسة نجد  وا 
المؤلفين قد اعتمدوا على منهجية دقيقة تتجّلى من خاللها المقاربة النصية، 
حيث يقوم المعلم في الحصة المخصصة للتعبير، وهي حصة واحدة في 

انطالقا من النص 21من تقنيات التعبيراألسبوع تخصص غالبا لمعالجة تقنية 
المخصص لهذه الحصة ، عبر ثالث محطات أالحظ ، أتدرب ، أكتب بطرح 
أسئلة تستهدف تعريف التالميذ بالنمط التعبيري المقصود : إخبار ، وصف  

 .22تلخيص،..إلخ ، وهنا يرتبط درس الجملة الفعلية بمشروع كتابة حكاية
وتدربه  قا من تصوره لبنية الحكاية وشخصياتها،إن التلميذ يستطيع انطال     

على تقنياتها  أن ينسج على منوالها العديد من الحكايات األخرى ، وهنا تظهر 
لغته التي يستثمر من خاللها جميع ما اكتسبه من الوحدات التعليمية السابقة ، 

هو انطالقا من حصة القراءة إلى غاية حصة التعبير ، فإذا كان نص القراءة 
نقطة االنطالق التي ساعدت المتعلم على تمثل مختلف الظواهر النحوية 
والصرفية واإلمالئية، فمن خالل نشاط المشروع الكتابي ، يوّظف التلميذ 

ويجّسدها بفعل الكتابة على ضوء نص  مختلف ما استثمره من تلك الظواهر،
يفي يأخذ بعين قرأه وفهمه وتمثل حيثياته؛ أي انطالقا من مفهوم إدماجي ووظ

االعتبار الدوافع والرغبات المختلفة للمتعلمين، فال مجال للتعّلمات المنفصلة 
والمجّزأة ألنها ال تخدم الكفاءة أو الكفاءات المحددة. وبهذا تسعى المقاربة 
النصية  كطريقة نشطة في إطار المقاربة البيداغوجية المعتمدة في بناء مناهج 

نمية شتى المعارف والمبادئ التربوية المتوافقة وحاجات التعليم االبتدائي إلى ت
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الفيزيولوجية والوجدانية والعقلية للمتعلمين، بهدف تنميتها تنمية متسقة ومتزنة 
 حيث تسهم بكليتها في التنمية العامة للمتعلم.
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 لبالغة العربية والمقوالت األسلوبيةا
 مسعود بودوخةد. 
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كان البحث عن أسس تميز عملية اإلبداع عامة والفن القولي خاصة : الملخص
ذا تتبعنا مسار الدراسات األسلوبية الحديثة  شغل الدارسين والباحثين منذ القدم، وا 
وأردنا استجالء أهم المقومات والمعالم التي تمخضت عنها جهودهم في تحديد 

ك ثالثة عناصر هي: العناصر البارزة التي تميز الفن القولي، وجدنا من ذل
براز إطارها  االنزياح ، والتوازي، واإليحاء. ونريد أن نتناولها بشيء من التفصيل، وا 

 األسلوبي، وحضورها في الدرس البالغي العربي القديم.  
 االنزياح: 

يرى بعض الدارسين أن "ليوسبتزر" هو الذي جاء بمصطلح االنزياح، حيث      
للروايات الفرنسية الحديثة  تلك التَّعبيرات التي تميزت لفت انتباهه عند قراءته 

، غير أن هذه الظَّاهرة لم تستوقف "سبيتزر" وحده (1)بابتعادها عن االستخدام العام
أن الملمح األكثر لفتا للنظر »فـ "ثورن" الحظ أيضا ـ عند تحليله لقصائد الّشعرـ 

أن اإليراد غير العادي، »ن" ، واستخلص "ثور (2)«فيها هو األبنية غير النَّحوية
 .(3)«المغاير للنمط المتصور للغة هو ما يميز لغة األدب، ولغة الّشعر خاصة أو

وهكذا غدا االنزياح دعامَّة نظرية لعدد من المدارس، برغم ما بينها من      
 اختالف من حيث المنطلقـات والمناهـج .

غير أن االنزياح لم يكد يستقر في مصطلحه وحتى في مفهومه لدى      
الباحثين؛ فمن حيث المصطلح، أحصى المسدِّي من األلفاظ التي قصد بها 
أصحابها التَّعبير عن الظَّاهرة اثنتي عشرة لفظة، من قبيل التجاوز، واالنحراف، 

السنن، واللحن،  واالختالل، واإلطاحة، والمخالفة، والشناعة، واالنتهاك، وخرق

                                                 

خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس، نظرية اللُّغة األدبّية، ترجمة: حامد أبو أحمد، مكتبة غريب  (1)
 .30م، ص1992القاهرة، 

 .493راضي عبد الحكيم، نظرية اللُّغة في الّنقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، )دت(، ص (2)
 .494المرجع نفسه، ص (3)
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، وهذا التعدد ليس ناتجا عن مشكالت الترجمة بقدر ما هو (1)والعصيان، وغيرها
كما أن هذه تعدد في المصطلحات المستعملة من قبل المنظرين الغربيين أنفسهم، 

المصطلحات المتعددة إذا كانت لها من داللة، فهي داللتها على قدر االستهواء 
اهرة على الباحثين، بحيث أثبتت جدارتها وعدم إمكان واإلغراء الذي مارسته الظَّ 

 تجاهلها.
ن اختلفوا في تعليله،       ويتفق الباحثون على األثر الجمالّي لظاهرة االنزياح، وا 

وقد ذكرنا أن الِجدة والغرابة التي يحّققها االنزياح هي مبدأ جمالّي له أبعاد 
زياح  ـ ويسميه المجاوزة ـ  له هدفه سيكولوجية هامَّة، ويرى "جون كوهن"  أن االن

الخاص، وهو فك بناء اللُّغة، ورفض الوظيفة االتصالية لها، والتحويل النَّوعي 
 .(2)للمعنى الموصوف، من معنى تصوري إلى معنى شعوري

ذا عدنا إلى تراثنا البالغّي وبحثنا عن دالئل إدراك البالغّيين لظاهرة       وا 
وجدنا كثيرا من المعالم تقف شاهدة على مدى وعيهم  االنزياح واهتمامهم بها،

بالظَّاهرة، واهتمامهم برصد ظواهرها، وتجلى هذا الوعي واالهتمام عندهم في 
 مظهرين على األقل:

من مثل  ؛زياحاالنالمظهر األول: هو كثرة المصطلحات ذات الّصلة بظاهرة 
النحراف، والتحريف، والتغيير، وا (3)العدول، والتحويل، واالتساع، والمجاز،

والّنقل، واالنتقال، والّرجوع، وااللتفات، والصَّرف، واالنصراف،  (4)والخروج، واللحن،
                                                 

، 99م، ص1982، تونس2واألسلوب، الدار العربية للكتاب،ط ( المسدِّي عبد السالم، األسلوبيَّة1)
100. 

 .281م، ص2000دار غريب، القاهرة، ( جون كوهن، الّنظرية الّشعرية، ترجمة: أحمد درويش، 2)
م، 1990السعدني مصطفى، العدول أسلوب تراثي في نقد الّشعر، منشأة المعارف، اإلسكندرية،( 3)

 .17ص
ويس أحمد محمد ، االنزياح في التراث النقدي والبالغي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)د ت(، ( 4)

 وما بعدها.  37ص
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والتلوين، ومخالفة مقتضى الظاهر، وشجاعة العربية، والحمل على المعنى، 
فهذه المصطلحات كلها تلتقي حول مفهوم واحد عام هو ، (1)والترك، ونقض العادة
مفترض إلى استعمال خاص، وهذه الكثرة في المصطلحات ـ مع العدول عن أصل 

أننا لم نستقصها بالذكرـ ليس لها من الدَّاللة أقل من أن وعي البالغّيين المس 
ظاهرة االنزياح بوضوح، وأكثر هذه المصطلحات تعبيرا عن ظاهرة االنزياح؛ 

 االلتفات والمجاز والضرورة.
ثنايا كتب البالغّيين من إشارات إلى كثير من والمظهر الثاني: يتعلق بما ورد في 

الظَّواهر التي يمكن أن تدرج ضمن االنزياح، ولئن لم يجمع البالغّيون هذه 
يجعلوها تفرعات عن ظاهرة عامَّة، فإنهم تنبهوا إليها  المباحث ضمن باب واحد، أو

ن األحيان، وهذه وأدركوا فاعليتها الّشعرية وقيمتها الفنِّية، وأشاروا إليها في كثير م
 الظواهر تبدأ من أدنى تغّير صوتي وتنتهي بتغّير النَّوع األدبّي للخطاب برمته.

ومن أنواع االنزياح القريب في معناه من االلتفات، ما سمَّاه بعض البالغّيين كابن 
 (2)«إخالص الخطاب لغيرك، وأنت تريد به نفسك»األثير والعلوي، التجريد وهو 

 األثير فائدتين: وقد ذكر له ابن
األولى: طلب التَّوسع في الكالم؛ فإنه إذا كان ظاهره خطابا لغيرك وباطنه خطابا 

 لنفسك، فإن ذلك من باب التَّوسع.
غيره  والثانية: أن يتمكن المخاطب من إجراء األوصاف المقصودة من مدح أو

يما يقوله، على نفسه، إذ يكون مخاطبا بها غيره، ليكون أعذر وأبرأ من العهدة ف

                                                 

تفات في البالغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، طبل، أسلوب االل ينظر: حسن( 1)
 .11م، ص1998هـ/1418

( ابن األثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشَّاعر، تحقيق: كامل محمد عويضة، 2)
 .402، ص1م، ج1998هـ/  1419، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط
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 .(1)غير محجور عليه
ذا كان ابن األثير يرى أن الفائدة الثانية أبلغ من األولى، فإن ما ذكره أوال من  وا 
التَّوسع يبدو هو األبلغ؛ من حيث كونه يشير إلى أغراض واسعة غير محددة، 

 بخالف الفائدة الثانية، التي يبدو غرضها محصورا.
أما صاحب الّطراز، فقد قسم التجريد إلى نوعين: محض وغير محض؛      

أن تأتي بكالم يكون ظاهره خطابا لغيرك وأنت تريده خطابا »فالتجريد المحض: 
 لنفسك... كقول الشَّاعر:

 ِفي َزيِّ َشاِعـٍر     َوَقْد َنِحَلْت َشْوًقا ُفُروُع الَمَناِبرِ  ِإاَلَم َيرَاَك الَمْجُد       
 (2)«َكَتْمَت ِبَعْيِب الّشعر ِحْلًما َوِحْكَمًة     ِبَبْعِضِهَما َيْنقَـادُ َصْعُب الَمَفاِخرِ       

أن تجعل الخطاب لنفسك على جهة »أما التجريد غير المحض فهو       
 الخصوص دون غيرها، كقول الشَّاعر:

 (3)َتْسَتِريِحي أو أَُقوُل َلَها َوَقْد َجَشَأْت َوَجاَشْت    َمَكاَنِك ُتْحَمِدي
فالتجريد المحض عند العلوي هو الذي ذكره ابن األثير، أما ما سمَّاه العلوي      

التجريد غير المحض، فقد انفرد به، وهو يمثل نوعا من الحوار الداخلي، يتوجه فيه 
الشَّاعر بالخطاب إلى نفسه ويجعلها بمنزلة المخاطب، وهذا األسلوب معروف 

عر العربي، السيما في مواقف التصبر واللوم والعتاب وغير ذلك، ومشهور في الشّ 
وهو يمثل انزياحا عن أسلوب الخطاب العادي، الذي يستعمل فيه المتكلم الضمير 

المخاطب )أنت( وهو يريد   )أنا(، إلى أسلوب يستعمل فيه ضمير الغائب )هو( أو
 نفسه.

                                                 

 .402، ص1المرجع نفسه، ج( 1)
بن حمزة، الّطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة  يحيى( العلوي 2)

 .41، ص3م، ج 2002هـ/  1423، صيدا بيروت، 1العصرية ط
 .      41، ص3( المرجع نفسه، ج3)
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نزياح ما عرف لدى البالغّيين بـ ومن الظَّواهر البالغّية ذات الّصلة الوثيقة باال
، وقد ذكره ابن رشيق تحت مصطلح االستثناء، وذكر (1)تأكيد المدح بما يشبه الذم(
 منه قول النَّابغة الذبياني:

 َواَل َعْيَب ِفيِهْم َغْيَر َأنَّ ُسُيوَفُهْم       ِبِهـنَّ ُفُلوٌل ِمْن ِقرَاِع الَكتَاِئِب 
 ،(2)«عيبا، وهو أوكد في المدحجعل فلول السيف »حيث      
 وقال معقِّبا على بيت النَّابغة الجعدي:     

 َفًتى َكُمَلْت َأْخاَلقُـُه َغْيَر أنَّه        َجَواٌد َفَما ُيْبِقي َعَلى الَماِل َباِقَيا
جوده الذي يستأصل ماله، بعد أن وصفه بالكمال، وبهذا االستثناء  فاستثنى »     

 .(3)«تم وزاد كماال وتأكد حسنه
إن هذا األسلوب لمن ألصق األساليب باالنزياح؛ ألنَّه يعتمد على مفاجأة      

األصل في االستثناء أن يكون »السامع بما لم يكن يتوقع من االستثناء، إذ 
نحوها توهم السامع قبل أن ينطق بما بعدها،  بـ )إال( أو متصال، فإذا نطق المتكلم

أن ما يأتي بعدها مخرج مما قبلها، فيكون شيء من صفة الذم ثابتا، وهذا ذم، فإذا 
، وهذا تحليل دقيق (4)«أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح، لكونه مدحا على مدح

 وتعليل موفق لجمالّية هذا األسلوب.
سحر اللَّذين يتضمنهما هذا األسلوب هو ما فيه من ومصدر الخالبة وال     

المفاجأة والمباغتة التي تنبه السامع، وتثير فضوله، وتوقفه على شيء لم يكن »

                                                 

 .311( المرجع نفسه ، ص1)
عبد القادر أحمد  الّشعر وآدابه ونقده، تحقيق:( ابن رشيق الحسن القيرواني، العمدة في محاسن 2)

 .384، ص1م، ج2001هـ/1422عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .384، ص1نفسه، ج رجع،الم( 3)
 .312القزويني، اإليضاح، ص( 4)
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 .(1)«غاية الذم يتوقعه، بعد أن استنفد المتكلم في كالمه غاية المدح، أو
وحاول ابن جني أن يجمع ظواهر االنزياح، ضمن الباب  الذي سمَّاه       

شجاعة العربية، وما سمَّاه الحمل على المعنى؛ حيث تناول ضمنهما مجموعة من 
الظَّواهر المختلفة، وكانت الخصيصة التي تنتظم هذه الظَّواهر جميعا هي 

الخروج عن الّصورة المثلى للغة، وتلك الخصيصة هي  االنحراف عن النمط أو
ك الظَّاهرة وتتبعه المتأني الزاوية التي يركز ابن جني  من خاللها نظرته إلى تل

لى (2)لتجليات صورها ، ولكن ابن جني كان تناوله للظاهرة تناول المنبه إليها وا 
وجودها في اللُّغة، ولم يتناولها بالتفصيل الذي يتوخَّى به لملمة جزئياتها وتتبع 

 امتداداتها.
وال يقتصر األمر في صور االنزياح على التحوالت التَّركيبية والدَّاللية التي      

عرض لها البالغّيون بإسهاب في علمي المعاني والبيان، بل يأخذ االنزياح صورا 
معناه، لينفي بهذا  وأشكاال أخرى، كأن يتغّير منحى الّنص كله من حيث مبناه أو

قي من سآمة وملل، يخشى منهما عليه، التّغّير ما عسى أن يكون اعترى المتل
ُروه أنَّه  ال ينبغي أن يستمر في »ولذلك نبه البالغّيون إلى هذا األمر، وكان مما قرَّ

كالم طويل على وصف حالة ساذجة... فإن الترامي بالكالم إلى أنحاء شتى... ألذ 
مال ، ويبدو هذا الشرط مقياسا للج (3) «وأطيب من الجمود به على حالة واحدة
 واللَّذة كما هو ظاهر من كالم القرطاجني.

وقد اشترط الجاحظ هذا التنويع في وتيرة الّنص حتى يستجلب انتباه السامع، ويبقي 
القصيدة إذا كانت كلها أمثاال »على عملية االتصال حية متجددة، عندما ذكر أن 

                                                 

 .128م، ص1998( حسين عبد القادر، أثر النحاة في البحث البالغّي، دار غريب، القاهرة، 1)
 .44طبل، أسلوب االلتفات، ص (2)
الكتب  دار  بن خوجة، (القرطاجّني حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق: محمد الحبيب3) 

 .348م، ص1966الشرقية، تونس، 
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شيء لم  لم َتِسْر، ولم تجر مجرى النوادر، ومتى لم تخرج السامع من شيء إلى
 .(1)«يكن لذلك النظام عنده موقع

إن ما تكون عليه القصيدة من رتابة ونمطية مؤذن بفقدانها عنصر اإلثارة       
والمفاجأة، وفي هذه الحالة تفقد انتباه السامع، إلى أن تصبح عملية االتصال في 

قرطاجني أدنى درجاتها، وهذه آية انحدار الّنص عن مرتبة األدبّية والفن، ويورد ال
كّلما كان الكالم مقتصرا على فن »كالما نفيسا كأنَّه يشرح به رأي الجاحظ فيقول: 

ن كان حسنا في نفسه ـ لم يحسن؛ ألنَّ ذلك مؤد إلى سآمة  واحد من اإلبداعات ـ وا 
 .(2)«الّنفس، فإن ِشيمتها الضجر مما يتردد، والولع بما يتجدد

المتعلق بالتنويع والتغيير والخروج من غرض غير أن هذا المقياس الجمالّي      
إلى غرض، يظل محكوما ومشروطا بمقياس آخر يبدو مناقضا له، هو مقياس 

، والمقياسان يبدوان متعارضين، (3)«تناسب االنتقاالت وحسـن االقترانـات»التَّناسب؛ 
ية، وفي ولكنهما ـ لو تأملنا ـ أساسان من أسس المقاييس الجمالّية في البالغة العرب

 حسن التوفيق بينهما تكمن أصالة الّنص وفرادته. 
وقد يكون االنزياح بمخالفة بعض ما رسخ من تقاليد األدب والّشعر، ألنَّ       

هذه التقاليد يذهب بريقها مع الزمن، ويغدو التمسك بجزئياتها رتابة تنافي مبدأ 
الحياة ونظم المجتمع،  اإلبداع، وتتطلب تجديدا يعكس التّغّير الحادث في أساليب

ومن هذه الوجهة نظر بعض الّنقاد إلى ما كان من عدول عن بعض أركان عمود 
الّشعر؛ كعدول أبي نواس عن المقدمة الطللية، وعدول الموشحات األندلسية عن 

تعبيرا رمزيا عن مشاعر الّنفس وتوتراتها مع »النظام الموسيقي للخليل، فعدوا ذلك 

                                                 

 درويش الجندي، المكتبة العصرية، بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق: وعثمان عمرو ( الجاحظ أب1)
 .129، ص1م، ج2005هـ/1423صيدا، بيروت، 

 .61القرطاجّني، منهاج البلغاء، ص (2)
 .61، ص( المرجع نفسه3)
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ي ظل مناخ حضاري متغّير... استجابة لتطور الذوق اإلنسان والعالم، ف
 .(1)«والمجتمع

ليها تعزى كثير من أسراره       إن إحداث المفاجأة هو ما يرمي إليه االنزياح وا 
التَّعبيرية والفنِّية، وقد تكمن هذه المفاجأة في أن يصدر الّنص عن قائل لم يكن 
يتوقع منه مثله، فتكون المفاجأة التي يحدثها صدور الّنص عنه ـ بغض الّنظر عن 

التي يسببها انزياح الّنص في بعض بناه،  تفوق الدهشة الّنص في ذاته ـ تعدل أو
ولعلَّه ألجل هذا السَّبب، جعل ابن قتيبة قلة شعر الشَّاعر معيارا جمالّيا، رغم أن 

ال ينتمي إلى األسس الجمالّية الموضوعية التي ترجع إلى الّشعر »هذا المعيار 
يقل  نفسه، بل يعتمد على باعث نفسي، يتجلَّى في الميل إلى اختيار بيت لم

 .(2)«له شعر قليل عزيز صاحبه غيره، أو
لو أن رجلين  »بن هارون:  وفي هذا يتنزل قول الجاحظ فيما نقل عن سهل     

وصفا، وكان أحدهما جميال جليال بهيا ... وكان  احتجا، أو تحدثا، أو خطبا، أو
في  اآلخر قليال قميئا وباذ الهيئة  دميما، وخامل الذكر مجهوال، ثم كان كالهما

مقدار واحد من البالغة ... لتصدع عنهما الجمع وعامتهم تقضي للقليل الدميم 
أن »، وسبب تفضيل أقل القائلين شأنا فيما يرى الجاحظ (3)«على النبيل الجسيم

وهذا تعليل يقوم على أساس نفسي  ،(4)«أيأس بيانهالنفوس كانت له أحقر، ومن 
بقدر اإلثارة والدهشة اللتين يسببهما واضح؛ حيث تزداد درجة اإلعجاب والتفضيل 

                                                 

م. 1990 السعدني مصطفى، العدول أسلوب تراثي في نقد الّشعر، منشأة المعارف، اإلسكندرية، (1)
 . 59، 58ص
م، 2002هـ/1423العاكوب عيسى علي ، التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق ( 2)

 .164،165ص
 .64، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج (3)
 .64، ص1المرجع نفسه، ج( 4)
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غير المتوقع، فإن الناس كانوا يتوقعون من الدميم الخامل أن ال يكون في  المفاجئ
مرتبة صاحبه، فإذا ساواه رفعه الناس وفضلوه عليه، وصار التعجب منه سببا 

 للعجب به، كما قال الجاحظ.
ا نجد لها نظيرا في بابها ويزيد الجاحظ ما سبق تعليال فيأتي بعبارات قلم     

الشَّيء من غير معدنه أغرب، وكّلما كان أغرب كان أبعد في الوهم، »فيقول: 
وكّلما كان أبعد في الوهم كان أظرف، وكّلما كان أظرف كان أعجب، وكّلما كان 

، وهذا (1)«أعجب كان أبدع ... والناس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف البديع
تلخيصا مناسبا لما حاول القدماء والمحدثون أن ينسبوه إلى  الّنص يمكن أن يعد

 االنزياح من مزية وفضل، ويلتمسوه فيه من رونق وجمال.
أما أقصى مراتب االنزياح، فهي أن يتغّير المتعارف من األشكال واألجناس      

األدبّية، وأنواع الخطاب المتداولة، شكال ومضمونا، ولم يحدث هذا مع غير القرآن 
بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها منزلة في الحسن »الكريم؛ فهو الذي أتى 

 .(2)، كما يقول الرماني«تفوق به كّل طريقة
فالقرآن الكريم عدل عن طريقة العرب في أنواع مخاطباتهم المعروفة، كالّشعر      

والخطب والرسائل وغير ذلك، بل أنَّه أحدث انقالبا عاما، ليس على مستوى 
المفاهيم والتصورات فحسب، بل على مستوى أشكال التَّعبير وتقاليد البيان أيضا، 

واعتراهم من الدهشة والذهول أقصى  فكان أن صدم أوائل من سمعوه بما سمعوا،
ما يعتري سامعا بما سمع، فسلموا له باإلعجاز وهم الذين لم يكونوا أحرص على 
شيء حرصهم على تحسين أساليب الكالم وأنواع الخطاب، ووجدوا القرآن مباينا 
لها بخروجه عن العادة، فهذا نوع من االنزياح الكلي الذي ال يمس التَّراكيب 

                                                 

 .64، ص1المرجع نفسه، ج( 1)
بن عيسى ، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن،  ( الرماني علي2)

 .111، القاهرة، )د ت(، ص4تحقيق: محمد خلف اهلل، ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، ط
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ت، بل  يمس النَّوع األدبّي عامَّة، وهو ما عناه علماء القرآن حين وصفوه بـ والدَّالال
 .(1) «غرابة األسلوب ونقض العادة»

وهكذا عرف البالغّيون ظاهرة االنزياح، وتناولوها من خالل مباحث كثيرة،      
ومصطلحات متعددة، وكانت لهم إشارات واضحة تدل على وعيهم باالنزياح 

فنية، وضرورة أدبية، ولئن لم يلتئم شمل هذه اإلشارات والمباحث بوصفه ظاهرة 
كتاب، فإن تلك مهمة قد يضطلع بها الدَّرس البالغّي  والمصطلحات ضمن باب أو

 الحديث.
 :التَّوازي 
يعد التَّوازي من بين أهم مقومات األدبّية عند علماء األسلوب ومنظريه، إذ ال      

 االنزياح. مبدآيقل أهمية عن 
والحديث عن التَّوازي يعود بنا إلى المبادئ التي أشار إليها علماء الجمال      

وركزوا عليها في تفسير الظَّاهرة الجمالّية، وأهمها على اإلطالق مبدأ التَّناسب، 
الوحدة في التنوع، وقد حافظ هذا المبدأ على حضوره عند دارسي األسلوب  أو

أن العناصر اللُّغوية في الّنصوص األدبّية تتشكل وفق  واألدب، حيث الحظ هؤالء
من الواضح أن األسس »عالقات شتى هي قوام األسلوب، يقول "شبلنر": 

األسلوبيَّة )التطابق والتَّقابل( ترتبط ارتباطا وثيقا بجنسين من الجمال، وهما 
 .(2)«االنسجام واالختالف

وبمثل ما تعددت المصطلحات وتنوعت لتدل على ظاهرة واحدة عامَّة هي       
االنزياح، تنوعت المصطلحات الدائرة في فلك التَّناسب أيضا، من قبيل اإليقاع، 

                                                 

الزركشي بدر الدين ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  ( ينظر:1)
  .98، ص2م، ج1988هـ/1408الجيل، بيروت، 

( برند شبلنر، علم اللغة والدراسات األدبية، ترجمة: محمد جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، 2) 
 .117م ، ص1991القاهرة ،
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والّتكرار، والموازنات، والتَّوازي، وغيرها، فـ "جون كوهن"  اعتبر الموازنات مع الوزن 
يوري لوتمان" جعل التّكرار أحد ركني البنية أحد مستويي بنية اللُّغة الّشعرية، و"

 .(1)الّشعرية والبنية الفنِّية كلها
غير أن المصطلح الذي نال مكانة خاصة بين األسلوبيين هو مصطلح       

المعاني في  تعادل المباني أو تماثل أو»التَّوازي الذي جاء به جاكبسون، وقصد به 
شكل من أشكال التنظيم النَّحوي، »أنَّه: ، ويعرفه "إيفانوكس" ب(2)«سطور متطابقة

يتمثل في تقسيم الحيز النَّحوي إلى عناصر متشابهة في الطول والنغمة والبناء 
 .(3)«النَّحوي

لقد رأى "جاكبسون" في التَّوازي عنصرا مركزيا في تكوين الرِّسالة الّشعرية، وأكد 
ة لغة مختلفة، على هذا المبدإ، بعد تحليل مئات من القصائد في خمس عشر 

نَّما هو مبدأ تركيبي وعنصر  فتوصل إلى أن التَّوازي ليس ظاهرة بالغّية خارجية، وا 
 .(4)ترتكز عليه كّل دالالت الّنص

نَّما  ولكن التَّوازي ال يعني تكرار عناصر متساوية، أو       متشابهة فحسب، وا 
ة وعدم تحكمه المشابه»يعني العناصر المتعارضة والمتضادة أيضا؛ حيث 

المتضادة،  المتشابهة أو ، فاألصوات المتماثلة أو(5)«المشابهة والترادف والتَّخالف
المتخالفة، والتَّراكيب ذات العناصر النَّحوية  المتضادة أو والكلمات المترادفة أو

 المتعاكسة، كلها يمكن أن تشكل مظاهر للتوازي بأنواعه. المتشابهة أو
                                                 

العمري محمد، الموازنات  الصوتية في الرؤية البالغية والممارسة الّشعرية، إفريقيا الشرق، الدار  (1)
 .12، هامش ص2001البيضاء المغرب، 

م، 1999هـ/1419، القاهرة، 1( الشيخ عبد الواحد حسن، البديع والتَّوازي، مكتبة اإلشعاع، ط2)
 .07ص
 .201إيفانكوس، نظرية اللُّغة األدبّية، ص (3)
 .53المرجع نفسه، ص (4)
 .53، ص( المرجع نفسه5)
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ومن أهم الظَّواهر المجسدة للتوازي ـ ال سيما في مظهره الصَّوتي ـ ظاهرة       
 (1)«يتطلب التَّماثل فقط»الّتكرار الذي هو أخص من التَّوازي، بالّنظر إلى أنَّه 

ويركز على العناصر المتشابهة، سواء كانت صوتية أم داللية، وقد انتبه عدد من 
التشكيل األدبّي والّشعري بالخصوص؛ إذ  دارسي األسلوب إلى أهمية التّكرار في

الّشعر يقوم على أساس من تماثل البنى الصَّوتية والتَّركيبية، ويعتمد على الّتكرار 
ال شيء يظهر الطَّبيعة الالتأثيرية للنثر في »بشكل الفت، يقول "جون كوهن": 

ر... شائع مقابل الّشعر، أفضل من ظاهرة الّتكرار، الذي هو محظور بشدة في النَّث
 .(2)«في الّشعر

ومن بين أهم مظاهر التّكرار: الوزن والقافية والجناس والسَّجع وغير ذلك من       
صوتية داللية معا، ينتج عنها اإليقاع  الظَّواهر التي قد تكون صوتية خالصة، أو

اإلعادة المنتظمة داخل السلسلة المنطوقة إلحساسات سمعية »من حيث إنَّه: 
نها مختلف العناصر النغميةمتماثلة ت  ، (3)«كوِّ

ن       فالتَّوازي يعد مقوم آخر من المقومات الجمالّية عند دارسي األسلوب، وهوـ وا 
بنية أمكن أن يوجد لها نظير مشابه  تعددت مظاهره ـ يبقى متعلقا بأي عنصر أو

ر مخالف في الّنص، وهو أكثر حضورا وتحققا في الّشعر، بل إن مفهوم الّشع أو
نفسه ينبني على أساس من مبدإ التَّوازي والتَّناسب، ممثال في عنصري الوزن 

 والقافية، وهما أجلى ما يتجلَّى فيه هذا المبدأ. 
والشك أن المحسنات التي عالجها البالغّيون في باب البديع يقوم أغلبها على      

التَّخالف بين الوحدات، مما  داللية يحكمها التَّماثل أو مراعاة عالقة صوتية أو

                                                 

 .18الشيخ، البديع والتَّوازي، ص( 1)
 .456كوهن، الّنظرية الّشعرية، ص (2)
م،    1984( الزيدي توفيق، أثر اللسانيات في الّنقد العربي الحديث، الدار العربية للكتاب، تونس، 3)

 .63ص
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يجعل مباحث البديع ال تقل أهمية عن مباحث المعاني والبيان من حيث تحقيق 
نزعم أن البديع أقرب إلى مبادئ التشكيل الغرض الفنِّي الجمالّي، بل إننا يمكن أن 

الجمالّي الخالص من قسيميه، مادام الجمال قد ارتبط عند أكثر الفالسفة والمفكرين 
 بالتَّناسب والتناسق بين أجزاء العمل الفنِّي. 

ن لم يقفوا عند كّل نوع من أنواع البديع بالتوجيه الفنِّي والتعليل       والبالغّيون وا 
إنهم انطلقوا من مبدإ أن هذه األنواع البديعية إنَّما يؤتى بها لتحقيق فنية الجمالّي، ف

الّنص وجماله، فسموها محسنات، وهذه المحسنات عندهم ذات غاية فنية وحاجة 
جمالّية تطمح إليها جميع الفنون، وهي تحقيق التَّناسب بين جميع أجزاء العمل، 

المحسنات اللَّفظيَّة هو وجه  وجه حسن جميع»بن علي الجرجاني:  يقول محمد
حسن الّشعر، وهو التَّناسب؛ فإن الجنس ميال إلى الجنس، والطبع ميال إلى إيقاع 
المناسبة بين األشياء، ونفاره من المتنافرات، فإن التَّناسب من االعتدال، والّنفس 

 .(1)«الكاملة مفطورة على محبتـه
يشير إلى أن التَّناسب ال يقتصر ويعمق حازم القرطاجني هذه الفكرة، حين      

المشابهة، بل يتضمن المخالفة والتضاد أيضا، ويذكر وجه الحسن  على المماثلة أو
فإن للنفوس في تقارن المتماثالت وتشافعها، والمتشابهات »في ذلك بقوله: 

ن  يالعا باالنفعال إلى مقتضى الكالم، وا  والمتضادات وما جرى مجراها تحريكا وا 
ن في المستحَسَنْين المتماثلين والمتشابهين أمكن من الّنفس موقعا من تناظر الحس

 .(2)«سنوح ذلك لها في شيء واحد
وينبغي أن نذكر هنا أن مبدأ التَّناسب كان من أشهر المبادئ وأقدمها في تفسير 

                                                 

تنبيهات في علم البالغة، تحقيق: عبد القادر حسين، دار بن علي، اإلشارات وال (الجرجاني محمد1)
 .305م.، ص1982نهضة مصر، القاهرة، 

 .45القرطاجني، منهاج البلغاء، ص (2)
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، وغاية تسعى إلى (1)ظاهرة الجمال والفن، حتى غدا مرادفا للجمال عبر العصور
لفنون، وربما كان هذا الحضور البارز للتناسب في مختلف مراحل تجسيدها جميع ا

 التفكير الجمالّي، هو بسبب ما يوفره من اإليقاع ، الذي هو أحد ركائز الفن.
ويبدو أن الوزن الّشعري كان أهم مظاهر اإليقاع التي اهتم بها القدماء، ِلَما       

ي التَّناسب الزمني بين الحركة لمسوا فيها من بعد إيقاعي واضح وصريح، يتجلَّى ف
مثلت فكرة التَّناسب منطلق »والسكون، وفي تكرار التفعيالت أفقيا وعموديا، ولذلك 

الفالسفة في معاينة ظاهرة اإليقاع الّشعري، وترتب على ذلك أن نظر الفالسفة إلى 
هذه المسألة من منظور موسيقي، بعد أن عادلوا بين اإليقاع الّشعري واإليقاع 

. على أن الوزن (2)«لموسيقي على تمايز المواد التي يتشكَّل منها اإليقاعانا
الّشعري ليس سوى أحد مظاهر اإليقاع التي حفلت بها مباحث البالغة 
ومصطلحاتها، وهذه المظاهر ال تخص الّشعر دون النَّثر، ولكنها يمكن أن توجد ـ 

 على تفاوت ـ في جميع أنواع الفّن القولي.
أن البالغّيين اجتهدوا في رصد ما استطاعوا من أنواع البديع القائمة  ومع      

على أساس التَّناسب، فإن عدة مآخذ يمكن أن تسجل عليهم في هذا األمر؛ وأول 
هذه المآخذ برأينا عدم تركيزهم على الغايات الفنِّية والجمالّية للظواهر واألنواع التي 

كتفون في األغلب األعم بتسمية النَّوع رصدوها في باب البديع خاصة، فكانوا ي
البديعي وتعريفه أحيانا واالستشهاد له، دون بحث الّسر البالغّي والبعد الفنِّي 

 الكامن فيه.
تركيبية  إن أنواع البديع تعتمد ـ في مجملها ـ على وجود عالقة صوتية أو      

و الّتكرار، يقول داللية بين وحدات الّنص، وجوهر هذه العالقات في الغالب ه أو
                                                 

 .10م، ص1991( ينظر: عطّية محسن محمد، غاية الفن، دار المعارف، مصر، 1)
األخضر، نظرية الّشعر عند الفالسفة اإلسالميين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  جمعي (2)

 .177م، ص1999
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مجموعة األشكال البديعية ترتبط بعالقة عميقة تكاد تسيطر »محمد عبد المطلب: 
عليها وتوجه عملية إنتاجها للمعنى، وهذه العالقة تتمثل في البعد الّتكراري الذي 

 .(1)«يتجلَّى على مستوى السطح الصياغي، وعلى مستوى العمق الدَّاللي
األنواع تكشف عن وجود عالقة تناسب بين عنصرين ونالحظ أن كّل هذه      

التَّخالف بين العناصر المتناسبة في  أكثر، وهو تناسب يقوم على التَّوافق أو أو
 الدَّالالت. مستوى األصوات أو

 اإليحاء : 
مقوم آخر هام من مقومات الجمال الفنِّي لألساليب األدبّية، وهو ال  اإليحاء     

 ينفصل عن المقومين اللَّذين سبق الحديث عنهما؛ 
حضور داللة في الكالم ليس في »ويعرف المسدِّي سمة اإليحاء بأنَّها      

، فاإليحاء بهذا المعنى تعبير غير مباشر، (2)«عناصره ما يرتبط بها مباشرة
تشير،  اللُّغة ال تعّين فقط أو»معنى ضمني، يستشف من ثنايا الّنص؛ ذلك أن  أو

نَّما هي توحي أيضا، وتمدنا بقيم مكملة للداللة المباشرة ، وهذه الخاصية هي (3)«وا 
الذي يرى أن الّسر في الّطابع الجمالّي لألدب برأي بعض الدارسين، كـ "جوهانسن" 

األدبّي، بوصفه مكافئا للدليل اإليحائّي،  من الممكن الحديث عن الدَّليل الجمالّي أو
 .(4)فهو يطابق بين الدَّليل اللغوي، والدَّليل الجمالّي األدب

كما أن هناك اتجاها هاما يرى أصحابه أن المدخل المناسب لدراسة لغة       
العمل األدبّي الفنِّي »وحجتهم في ذلك أن  اإليحاء، األدب هو ظالل المعنى، أو

                                                 

 ص، م1997( عبد المطلب محمد، البالغة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،1)
352. 

 .174المسدِّي، األسلوبيَّة واألسلوب، ص( 2)
 .62إيفانكوس، نظرية اللُّغة األدبّية، ص (3)
 .67-65ص ( المرجع نفسه،4)
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ليس موضوعا بسيطا، بل هو تنظيم معقد بدرجة عالية، وذو سمة متراكبة، مع 
، وهذا يقتضي عدم االقتصار على الدَّالالت (1)«تعدد في المعاني والعالقات

المعبر عنها مباشرة فحسب، بل مراعاة تلك اإليحاءات التي تنشأ عن تعدد المعاني 
ذا كان األسلوبيون قد تساءلوا عن كنه الحدث األدبّي هل وت شابك العالقات، وا 

، فإنهم يتفقون (2)«فيما يعبر عنه األثر، أم فيما يوحي به دون أن يعبر»يكمن 
على االعتراف بقيمة اإليحاء وحضوره الدائم في األساليب األدبّية، هذا على الرَّغم 

نا وفق المنهج األسلوبي الذي يتوسل من استعصاء ظواهره على الدراسة أحيا
باللُّغة، ويرتكز على وحداتها ذات الدَّاللة المباشرة، واستنادا إلى هذا، وجد تقسيم 

التعيين، وداللة  الدَّاللة المتعارف عند علماء اللُّغة واألسلوب إلى داللة المطابقة أو
 اإليحاء.

ربية، على الرغم من ميل وقد كان لإليحاء حضوره البارز في البالغة الع     
البالغّيين أحيانا إلى اإلعالء من شأن التصريح والوضوح، وأول مالمح اإليحاء 

، وأنَّها (3)عند البالغّيين يتجلَّى في بعض تعريفات البالغة نفسها، من أنَّها اإليجاز
 .(4)اللَّمحة الدالة

الدائرة  الدالة عليه أوومن مظاهر اإليحاء عند البالغّيين أيضا، كثرة المصطلحات 
في فلكه؛ كالتلميح، والتلويح، والتورية، والكناية، والتخييل، واإليماء، والتَّضمين، 

، فهي مصطلحات تندرج ضمن (5)والتعريض، واإلشارة، واإليهام، واإلضمار
                                                 

( أوستين وارين ورينيه ويليك، نظرية األدب، ترجمة: محي الدين صبحي، المجلس األعلى لرعاية 1)
 .29م، ص1972الفنون واآلداب، سوريا، 

 .125المسدِّي، األسلوبيَّة واألسلوب، ص (2)
 .68،79، ص1ن، جالجاحظ، البيان والتبيي (3)
 .17( الرّماني، النكت، ص4)
، 2( ينظر: مطلوب أحمد، معجم المصطلحات البالغّية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، ط5) 

 .696-686بيروت )د ت(، ص
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نوع من  آلية من آلياته، أو المفهوم العام لإليحاء، وتدل على طريقة من طرائقه، أو
 أنواعه.

شارات تبرز احتفاءهم بالطاقات اإليحائّية        كما حفلت كتب البالغة بعبارات وا 
من مميزات لغة الخلق الفنِّي ... أن تعتمد على الطاقات اإليحائّية في »للغة، وأن 

، ونجد عند (1)«الظَّاهرة اللُّغوية أكثر من اقتصارها على طاقاتها التصريحية
أحسن الكالم ما كان قليله يغنيك »حاء اللُّغة كقوله: الجاحظ بالّذات ما يشير إلى إي

ورب قليل يغني عن الكثير... بل رب كلمة تغني عن »، وقوله: (2)«عن كثيره
 .(3)«خطبة... بل رب كناية تربي على إفصاح

، وقوله: (4)«ومما مدحوا به، اإليجاُز والكالُم الذي كالوحي واإلشارة»وقوله:       
، فهذه الّنصوص تدل على وعي بما ينبغي أن (5)«كثرة المعانيقلة اللَّفظ مع »

يحاء.  تكون عليه لغة األدب واإلبداع من إيجاز وكثافة وا 
وسنستعرض اإليحاء عند البالغّيين من خالل أهم المصطلحات الدالة عليه؛       

 وهي: اإليجاز، والمجاز، والتخييل.  
طلحات التي تداولها البالغّيون، مما يمكن عد اإليجاز أحد أهم المصاإليجاز: -1

يتصل باإليحاء، فالبالغّيون وهم يتحدثون عن اإليجاز، كانوا ـ بال شك ـ يقصدون 
يحاء، وتكاد تعريفاتهم له تتفق على أنَّه:  البيان عن »ما فيه من تلميح ورمزية وا 

، (7)«اليسيرإظهار المعنى الكثير باللَّفظ » أو (6)«المعنى بأقل ما يمكن من األلفاظ
                                                 

 .166، 165المسدِّي، المقاييس األسلوبيَّة في النقد العربي، ص (1)
 .61، ص1الجاحظ، البيان والتّبيين، ج (2)
 .240، ص2المرجع نفسه، ج( 3)
 .101، ص1المرجع نفسه، ج( 4)
 .249، ص2المرجع نفسه، ج( 5)
 .80الرّماني، النكت، ص( 6)
 .80المرجع نفسه، ص( 7)
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فهذان التَّعريفان ال تخفى صلتهما بمفهوم اإليحاء؛ حيث إن المعنى الكثير ال يمكن 
أن يعبر عنه باللَّفظ اليسير بطريق المباشرة والتصريح، بل سبيل ذلك التلميح 
واإلشارة واإليحاء، وهذه الّسمة هي من أخص خصائص لغة األدب والّشعر، فهي 

د في تأليف العبارات، واالكتفاء بالمقدمات دون النتائج، اإليجاز والقص»أميل إلى 
 .(1)«والميل إلى الرمز واإلشارة واللَّمحة، دون التصريح والتفسير

ولئن كان حذف بعض عناصر التَّركيب أبرز آليات اإليجاز، فإن البالغّيين      
ع من تنبهوا إلى أن من اإليجاز ما ال يقوم على الحذف، ولكن المعنى فيه أوس

يجاز بالِقصر.  اللَّفظ، فقسموا اإليجاز إلى إيجاز بالحذف وا 
وهو ضربان؛ أحدهما إيجاز الِقَصر، »عن اإليجاز:  يقول القزويني متحدثا     

[، فإنه 179] البقرة: ( ولكم في القصاص حياة)وهو ما ليس بحذف كقوله تعالى: 
والضرب الثاني، إيجاز ال حذف فيه، مع أن معناه كثير يزيد على لفظه ... 

 .(2)«الحذف، وهو ما يكون بحذف
ويالحظ أن البالغّيين ركزوا على اإليجاز بالحذف أكثر من إيجاز القصر،      

والظاهر أن هذا األمر مرده إلى الغموض الذي يكتنف القصر، وصعوبة وضع 
وأما »ضوابط تحكمه وتبين حدوده، فضال عن أقسامه، ويؤيد هذا قول الرماني: 

ن كان الحذف غامضا  «اإليجاز بالقصر دون الحذف، فهو أغمض من الحذف، وا 
وهو أعلى طبقات اإليجاز »، وقال ابن األثير متحدثا عن اإليجاز بالقصر: (3)

 .(4)«مكانا، وأعوزها إمكانا
ذا استعرضنا أحاديث البالغّيين عن اإليجاز، وجدنا لهم إشارات عديدة إلى قيمته  وا 

                                                 

 .71م، ص1998، القاهرة، 12( ينظر: الشايب أحمد ، األسلوب، مكتبة النهضة المصرية، ط1)
 .170-168القزويني، اإليضاح، ص (2)
 .77كت، صالرّماني، الن (3)
 .105، ص2ابن األثير، المثل السائر، ج (4)
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فضل ما ينطوي عليه من إيحاء، فقد جاء في كتاب الصناعتين وبالغته، ب
عليكم باإليجاز فإن له إفهاما، ولإلطالة استبهاما ... وقد قيل »للعسكري: 

بن أبي طالب  لبعضهم: ما البالغة ؟ فقال: اإليجاز، وقال أمير المؤمنين علي
معاني رضي اهلل عنه: ما رأيت بليغا قط إال وله في القول إيجاز، وفي ال

 .(1)«إطالة
ومع أن هذا هو االتِّجاه الغالب على البالغّيين من حيث تفضيلهم اإليجاز       

واإلشادة بقيمته، فإنا لم نجد لهم توسعا وتفصيال للقول في القيمة الجمالّية له، إذا 
قيمة الحذف بوصفه أبرز شكل من أشكاله، حيث قال عبد استثنينا حديثهم عن 

باب دقيق المسلك لطيف المأخذ، عجيب األمر شبيه بالسحر،  هو»القاهر عنه: 
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، 

، ففي عبارة (2)«وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن
ث يتسع المعنى الجرجاني إشارة واضحة إلى اإليحاء الذي يتولد عن الحذف، حي

 ويبلغ مبلغا ال يبلغه مع التصريح والذكر.
ذا كان عبد القاهر اكتفى بهذا التعليل فإن بالغّيين آخرين ذهبوا أبعد منه       وا 

حين ركزوا على المتلقي واتساع التأويل عنده في حال الحذف، كقول الخطابي في 
لذكر؛ ألنَّ الّنفس إن الحذف في مثل هذا أبلغ من ا»تعليل حذف جواب الشرط: 

تذهب في الحذف كّل مذهب، ولو ذكر الجواب لكان مقصورا على الوجه الذي 

                                                 

، 2منير قميحة، دار الكتب العلمية، ط ( العسكري الحسن أبو هالل، كتاب الصناعتين، تحقيق:1) 
 .194، 193م، ص1989هـ/ 1409بيروت، 

(الجرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، تحقيق: محمد رضوان مهنا، مكتبة اإليمان، القاهرة، 2)
 .146)دت(، ص
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وقريب منه قول ابن رشيق صاحب العمدة في تعليل بالغة ، (1)«تناوله الذكر
نَّما كان... معدودا من أنواع البالغة ألنَّ نفس السامع تتسع في الظن »الحذف:  وا 

 .(2)«ن، لكونه محصوراوالحساب، وكّل معلوم فهو هي
وهكذا نجد أن المعاني التي يستشعرها المتلقي في الحذف أوسع مدى مما      

يمكن أن يجده لو ذكر المحذوف، ونالحظ أن ابن رشيق وضع يده على الّسر 
الكامن في اإليجاز بالحذف، عندما أشار إلى محدودية ما هو معلوم وانحصاره، 

مجال التخيل والتأويل، فتتدافع خياالت المتلقي  بخالف ما ليس كذلك، حيث يّتسع
محاولة سد الفراغ وملء الفجوات التي تركها العنصر المحذوف، وهذا هو سبيل 

 اإليحاء وغايته.
 المجاز: -2

المجاز عند البالغّيين أهم شعب اإليحاء، ذلك أن المعنى ال يقدم فيه مباشرة،      
فيكون على المتلقي أن يتجاوز المعنى  بل من خالل وسائط يزدوج فيها المعنى،

لى هذا يعزى الحسن الذي يرجع ـ كما قال  الحرفي إلى ما يوحي به ويومئ إليه، وا 
  .(3)عبد القاهرـ إلى زيادة تحصل في أصل المعنى

ولئن كان من المسلَّم به لدى البالغّيين أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فإن      
تعليالتهم لهذا األمر كانت متفاوتة؛ فمنهم من اكتفى بتقرير أفضلية المجاز كابن 

والمجاز في كثير من الكالم أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعا في »رشيق الذي قال: 
القلوب واألسماع، وما عدا الحقائق من جميع األلفاظ ثم لم يكن محاال محضا فهو 
مجاز، الحتماله وجوه التأويل، فصار التَّشبيه واالستعارة وغيرها من محاسن الكالم 

                                                 

بن محمد، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق:  ( الخطابي حمد1) 
 .52، القاهرة )د ت(، ص4محمد خلف اهلل ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، ط

 .253، ص1ابن رشيق، العمدة، ج (2)
 .221الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص( 3)
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 .(1)«داخلة تحت المجاز
عد من هذا حين جعل مزية أجناس المجاز كامنة في وذهب عبد القاهر أب      

ولكن هذا التعليل ، (2)طريقة تقديم المعنى، وكونه زيد في إثباته تأكيدا وتشديدا وقوة
من عبد القاهر يبدو فيه التَّركيز على اإلقناع أكثر من اإلمتاع، فحديثه عن زيادة 

ذا وجدنا بالغّيا آخر إثبات المعنى يشعر بالمنحى الخطابي في تعليله، وألجل ه
بن علي الجرجاني يعّقب على كالم عبد القاهر منبها إلى أن مزّية  هو محمد

، وهذا أقرب (3)«أوقع في الّنفس وألذ في الطبع»التَّعبير المجازي تكمن في أنَّه 
برأينا إلى روح األدب والّشعر، من تعليل عبد القاهر الذي قصر األمر على 

 ملتفت إلى قضية التفاعل الوجداني.اإلثبات العقلي، غير 
 »والتفت ابن األثير إلى بعض التَّأثيرات الّنفسية للمجاز على المتلقي فقال: 

وأعجب ما في العبارة المجازية أنَّها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض 
األحوال، حتى أنَّها ليْسمح بها البخيل، ويْشُجع بها الجبان، ويْحلم بها الطائش 

 .(4)«لمتسرِّعا
وممن حاول استكناه سر التَّعبير المجازي، الرازي الذي وقف على بعض      

الجوانب الّنفسية لظاهرة المجاز، واالنفعاالت التي تحصل للمتلقي بسببه، فقال: 
ن لم » إن الّنفس إذا وقفت على تمام المقصود لم يبق لها شوق إليه أصال... وا 

ما إذا عرفته من بعض تقف على شيء منه أصال لم يحصل لها شوق إليه، فأ
الوجوه دون بعض، فإن القدر المعلوم يشّوقها إلى تحصيل العلم، بما ليس بمعلوم، 

من الباقي ألم،  حرمانهافتحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة، وبسبب 

                                                 

 .268، ص1جابن رشيق، العمدة، ( 1)
 .96، 95الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  (2)
 .250، 249بن علي، اإلشارات والتنبيهات، ص الجرجاني محمد( 3)
 .73، ص1ابن األثير، المثل السائر، ج (4)
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فتحصل هناك لذات وآالم متعاقبة، واللَّذة إذا حصلت عقب األلم كانت أقوى، 
تم ... فألجل هذا كان التَّعبير عن المعاني بالعبارات المجازية وشعور الّنفس بها أ

 (.1)«ألّذ من التَّعبير عنها باأللفاظ الحقيقية
التَّعبير بالحقيقة يفيد »وقريب من هذا ما ذكره السيوطي في المزهر من أن       

صل دغدغة العلم، والتَّعبير بلوازم الشَّيء الذي هو المجاز ال يفيد العلم بالتمام فيح
 .(2)«نفسانية، فكان المجاز آكد وألطف وأبلغ  من الحقيقة 

فالمجاز من أبرز ظواهر اإليحاء، إذ المعنى فيه يقدم بطريق غير مباشر،       
ولذلك قدمه البالغّيون على الحقيقة، وجعلوه أبلغ منها، وأدركوا أثر العبارة المجازية 

متاع.وتأثيرها على المتلقي، وما تحدثه فيه م  ن انفعال وتشويق، ولذة وا 
إذ »يرتبط اإليحاء بالخيال والتخييل، ولكن اإليحاء أوسع من التخييل؛  التخييل -3

يحدث أن توحي األصوات والكلمات والعبارات بألوان من الخواطر والمعاني دون 
 .(3)«أن يتصرف في أسلوب داللتها التخييل

وقد كان لمصطلح التخييل حضوره في تراث الفالسفة والبالغّيين على       
ن كانت معالجة الفالسفة له أكثر من غيرهم، حتى ذهب بعض الدارسين  السواء، وا 

مفهوم الخيال الّشعري ال يتضح عند الّنقاد والبالغّيين بنفس القدر الذي »إلى أن 
 .(4)«يتضح به عند الفالسفة

                                                 

 .171عبد المطلب محمد، البالغة واألسلوبيَّة، مكتبة لبنان، بيروت )دت(، ص(1)
الّسيوطي جالل الدين، المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى  (2)

 .36، ص1وآخرين، دار الجيل بيروت، ج
( بومنجل عبد المالك، جدل الثَّابت والمتغّير في الّنقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه دولة، 3)

 .538م، ص2004جامعة الجزائر، 
 عرب، المركز الثقافي العربي، ورة الفنِّية في الّتراث الّنقدي والبالغّي عند ال( عصفور جابر، الصّ 4)
 .85م، ص1992، الدار البيضاء، المغرب، 3ط
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خاض الفالسفة في قضايا التخييل أكثر من البالغّيين أنَّهم ولعل سبب أن       
لم يواجهوا اإلشكاالت التي واجهها البالغّيون وطرحت عليهم؛ كقضية الصدق 

 والكذب؛ واللَّفظ والمعنى وغيرها من القضايا.
ومع ذلك نجد للبالغّيين إسهامات طرقوا فيها كثيرا من القضايا ذات الّصلة       

تخييل، ومن ذلك تفريقهم بين الوهمي والخيالي؛ بين ما ال وجود له وال بالخيال وال
بعضها في الخارج، وبين ما ركبته المخيلة من أمور موجودة كّل  ألجزائه كلها أو

، وبذلك تكون الّصور األدبّية الفنِّية منتمية إلى الخيالي ال إلى (1)منها يدرك بالحس
بناء على تجارب حسية مخترعة  الوهمي، مادامت تسمح بمشاركة الحواس

 تستدعيها المخيلة، فيمكن تصورها.
كما ارتبط مصطلح التخييل بالمحاكاة التي انتقلت إلى التراث العربي من      

خالل ترجمة التراث اليوناني، وعلى الرَّغم من أن التخييل هو وظيفة ومهمة 
اخال لدى بعض تضطلع بها المحاكاة، فإن مصطلحي التخييل والمحاكاة قد تد

متداخلة لتأدية مقاصد المفهوم  بمعان متقاربة أو  الفالسفة والبالغّيين، فاستخدما
المعتبر في حقيقة الّشعر إنَّما هو »ثال: مويدل على هذا قول حازم  (2)والغاية،

 .(3)«التخييل والمحاكاة في أي معنى اتفق
وال يمكن أن نتحدث عن التخييل عند البالغّيين دون أن نجد أنفسنا مجبرين      

على تناول قضية ارتبطت به أشد االرتباط، وأثارت ما أثارت من نقاش وجدل، 
وسيلة إلثبات الغرض »أنَّها قضية الصدق والكذب، فابن األثير يجعل التخييل 

                                                 

 .30م، ص1983، بيروت، 3( ناصف مصطفى، الّصورة األدبّية، دار األندلس، ط1)
ت الجامعية، الجزائر، ( جمعي األخضر، نظرية الّشعر عند الفالسفة اإلسالميين، ديوان المطبوعا2)

 .27م، ص1999
 .21القرطاجني، منهاج البلغاء، ص (3)
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، وجاء ابن األثير لذلك (1)«المقصود في نفس السامع حتى يكاد ينظر إليه عيانا
بمثال التَّشبيه في قولنا: زيد أسد، فإن الفرق بينه وبين قولنا: زيد شجاع، أن القول 

يجعل السامع يتخيل صورة األسد وبطشه وقوة ودقه للفرائس، أما القول »األول 
، فصور المجاز (2)«الثاني، فال يتخيل السامع منه سوى أن زيدا رجل جريء مقـدام

تلفة ـ وقد جعل ابن األثير التَّشبيه منها ـ هي وسيلة هذا التخييل، ومعلوم أن المخ
المجاز بصفة عامَّة ال يمكن أن يكون مطابقا للحقيقة الواقعية؛ ألنَّه يقوم على 

 تجاوز هذه الحقيقة، أفال يعد التخييل بذلك نوعا من الكذب ؟
انت سببا ـ برأيناـ في أن إن القيمة السلبية التي ينطوي عليها مصطلح الكذب ك

أن »يتداول البالغّيون مصطلحا آخر أقل حدة هو المبالغة، وهي عند القزويني 
مستبعدا لئال يظن أنَّه  الضعف حّدا مستحيال أو ُيّدعى لوصف بلوغه في الشدة أو

، ولكن اّدعاء ما هو مستحيل، ال يمكن أن (3)«الضعف غير متناه في الشدة أو
قصده أصحاب مصطلح الكذب، ألنَّ المصطلحين يشيران في  يفهم منه غير ما

نَّما هو من باب  النهاية إلى أن من معاني الّشعر ما ال حقيقة له في الواقع، وا 
نَّما الحذق فيه اإلفراط  »االّدعاء، ولذلك قال ابن سنان متحدثا عن الّشعر: ... وا 

 .(4)«في الكذب، والغلو في المبالغة
أن الكذب بمعناه األخالقي التبس بالكذب بمفهومه الفنِّي على بعض  ويبدو     

البالغّيين فترددوا بشأنَّه، وهذا التردد ناشئ عن إدراكهم ألهميته األدبّية وضرورته 
الفنِّية من جهة، وعدم تقبلهم له من جهة أخرى في وعيهم الديني األخالقي الذي 

 يمجد الصدق ويرفض الكذب.
                                                 

 .63، ص1ابن األثير، المثل السائر، ج( 1)
 .63، ص1المرجع نفسه، ج( 2)
 .306القزويني، اإليضاح، ص (3)
 .340م، ص1982هـ/1402( الخفاجي ابن سنان، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 4)
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لنظر، أن حازم القرطاجني يبدي موقفين شبه متعارضين من والالفت ل     
القضية؛ فهو يريد من جهة أن ينأى بالّشعر عن مقولتي الصدق والكذب، فيذهب 

اعتماد الصناعة الّشعرية على تخييل األشياء التي يعبر عنها باألقاويل »إلى أن 
ّشعرية ... غير األقاويل ال»وأن ، (1)«وبإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة 

واقعة أبدا في طرف واحد من الّنقيضين اللَّذين هما الصدق والكذب، ألنَّ ما تقوم 
، ولكنه من (2)«به الصناعة الّشعرية، وهو التخييل غير مناقض لواحد من الطرفين

االستحالة  ما سمَّاه اإلحالة أو جهة أخرى يصور مناظرة البالغّيين بشأن الكذب أو
... العلماء بصناعة »المبالغة فيقول:  ى أنصار عدم اإلحالة أوويبدي ميال إل

البالغة متفقون على أن ما أدى إلى اإلحالة قبيح، وقد خالف في هذا جماعة ممن 
ال تحقيق عنده في هذه الصناعة وال بصيرة له بها، فاستحسنوا من المبالغة ما 

بن ثابت  النَّابغة حسان خرج عن حد الحقيقة إلى حيز االستحالة، واحتجوا بمطالبة
 بالمبالغة في أوصافه حين أنشده قوله:

َحى    َوَأْسَياُفَنا َيْقُطْرَن ِمْن َنْجَدٍة َدَما  َلَنا الَجفَناُت الُغرُّ َيْلَمْعَن ِبالضُّ
والبصراء بصناعة البالغة العارفون بما يجب فيها يقولون: إنَّما طالب النَّابغة      

 .(3)«ة، وهي تكثير الجفان والسيوفحسانا بمبالغة حقيقي
وهذا الخالف الذي يتحدث عنه حازم ـ رغم وقوفه في صف المعارضين       

للمبالغة ـ ُيظهر إدراك قسم من البالغّيين والّنقاد لحقيقة أن التَّعبير الفنِّي ال ُجناح 
قع عليه أن ُيبنى على ما ال حقيقة له، بل ال مناص له من الخروج عن إسار الوا

نَّما التَّعبير  وقيود الحقائق، ألنَّ مبتغاه ليس التَّعبير الحرفي عن الوجود الفعلي، وا 
 الخيالي عن واقع ربما كان غير موجود أصال. 

                                                 

 .62القرطاجّني، منهاج البلغاء، ص (1)
 .63، 62المرجع نفسه، ص( 2)
  .134، 133، ص( المرجع نفسه3)
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وممن أدرك هذه الحقيقة عبد القاهر الجرجاني الذي بدا مناصرا للتخييل      
... » ومحّلال بقوله: ومتعاطفا مع مقولة: "أعذب الّشعر أكذبه"، حيث شرحها معّلال

الصنعة إنَّما ُيمد باعها، وُينشر شعاعها، ويتسع ميدانها، وتتفرع أفنانها حيث يعتمد 
االتساع والتخييل، وُيّدعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل، وحيث يقصد 
التلطف والتأويل، ويذهب بالقول مذهب المبالغة واإلغراق في المدح والذم، 

اة، وسائر المقاصد واألغراض ... وهناك يجد والوصف، والبث، والفخر، والمباه
الشَّاعر سبيال إلى أن ُيبدع ويزيد، وُيبدئ في اختراع الّصور ويعيد، ويصادف 
ُمضطربا كيف شاء واسعا، ومددا من المعاني متتابعا، ويكون كالمغترف من غدير 

 به فيال ينقطع، والمستخرج من معدن ال ينتهي ... هذا ونحوه يمكن أن يتعلق 
 .(1)«نصرة التخييل وتفضيله

إن هذا الّنص ال يدع لدينا مجاال للشك في احتفاء عبد القاهر بالتخييل وكونه      
طريقا لإلبداع، ومسلكا أثرى وأحمد في الّشعر واألدب، ما دام ينأى عن ثبات 
الحقيقة إلى حركية الخيال، ومن ضيق الوجود المحدود إلى سعة اإليحاء الممدود، 

ؤيد هذه الحقيقة أن عبد القاهر حين يتحدث عن مقولة الصدق يعترف ومما ي
بمحدودية إمكانات الشَّاعر عندها، وضيق سبل التفّنن واإلبداع لديه، وعدم قدرته 

يورد »على التصرف في المعاني تصرفه فيها حال اتباع سبيل التخييل، ألنَّه حينئذ 
ن  على الّسامعين، معانَي معروفة، وصورا مشهورة، ويتصرف في أصول هي وا 

كانت شريفة، فإنها كالجواهر تحفظ أعدادها وال يرجى ازديادها، وكاألعيان الجامدة 
التي ال تنمي وال تزيد، وال ُتربح وال تُفيد، وكالحسناء العقيم، والشجرة الرائعة ال تمتع 

 .(2)«بجني كريم
ديب يجوز له ما ال ومنطلق هذا ومستنده عند عبد القاهر أن الشَّاعر واأل     

                                                 

 .237، 236، ص(الجرجاني عبد القاهر، أسرار البالغة، تحقيق: محمد رشيد رضا1)
 .237، ص( المرجع السَّابق2)
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يجوز لغيره، ليس من حيث التصرف  في بعض قواعد اللُّغة والنَّحو فحسب، بل 
من حيث المبالغة واالّدعاء والّتخييل أيضا، وال يطالب في ذلك بالّصدق ألنَّ 

ال ُيؤخذ بأن يصحح كون ما جعله أصال وعلة لما اّدعاه فيما يبرم »الشَّاعر 
 .(1)«ينقض من قضية أو

ذلك أن مبنى الّشعر واإلبداع، إنَّما هو على هذا التجديد المستمر في التَّعبير      
عن المشاعر والمعاني، التي ال ينبغي لها وال يستقيم أن تظهر من وراء حجاب 
اللُّغة صافية مترقرقة، ألنَّ اللُّغة نفسها ال يسعها أن تشف هذه الشفافية الخالصة، 

ذا سّلمنا بأْن قد تحق قت شفافية اللُّغة، فعالم تشف ؟ وأين المعاني والمشاعر وا 
يحاءات  الواضحة المحددة التي يمكن أن تُدرك أو ُتوعى؟  إن هي إال خياالت وا 

يطوّع اللُّغة لها،  ومشاعر تختلج في صدر األديب، فيجتهد أن يطّوعها للغة أو
دره، وليس له أن ويتلقاها المتلقي فيستعين عليها بما وقر في قلبه واختلج في ص

ن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي»يقول فيما خّيل له الشَّاعر   .(2)«إنَّه صدق وا 
وخالصة القول أن االنزياح والتناسب واإليحاء هي عناصر جمالية تعد من      

أهم  أسس تحقيق األدبية وجمال األسلوب، ولذلك اشترك قدماء البالغيين وعلماء 
 لتنويه بها وبيان أهميتها واإلشادة بقيمتها في الفن القولي.األسلوب المحدثون في ا

 المصادر والمراجع:
خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس، نظرية اللُّغة األدبّية، ترجمة: حامد أبو أحمد، مكتبة  .1

 م.1992غريب القاهرة، 
 )دت(.عبد الحكيم راضي ، نظرية اللُّغة في الّنقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .2
 م.1982، تونس2عبد السالم المسدِّي ، األسلوبيَّة واألسلوب، الدارالعربية للكتاب،ط .3
 م.2000جون كوهن، الّنظرية الّشعرية، ترجمة: أحمد درويش، دار غريب، القاهرة،  .4

                                                 

 .235المرجع نفسه، ص( 1)
 .231المرجع نفسه، ص( 2)



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 77 - 

 

، العدول أسلوب تراثي في نقد الّشعر، منشأة المعارف، مصطفى السعدني .5
 م.1990اإلسكندرية،

االنزياح في التراث النقدي والبالغي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)د ، أحمد محمد ويس .6
 ت(. 

طبل حسن ، أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة،  .7
 م.1998هـ/1418

ابن األثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشَّاعر، تحقيق: كامل محمد  .8
 م.1998هـ/  1419، بيروت، 1ية، طعويضة، دار الكتب العلم

بن حمزة، الّطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، تحقيق: عبد الحميد  العلوي يحيى .9
 م. 2002هـ/  1423، صيدا بيروت، 1هنداوي، المكتبة العصرية ط

 القزويني جالل الدين، اإليضاح في علوم البالغة، تحقيق: علي أبو ملحم، دار ومكتبة .10
 م.2000الهالل، بيروت، 

عبد القادر  ابن رشيق الحسن القيرواني، العمدة في محاسن الّشعر وآدابه ونقده، تحقيق: .11
 م.2001هـ/1422أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1998عبد القادر حسين ، أثر النحاة في البحث البالغّي، دار غريب، القاهرة،  .12
بن خوجة،  البلغاء وسراج األدباء، تحقيق: محمد الحبيبالقرطاجّني حازم، منهاج  .13

 م.1966دارالكتب الشرقية، تونس، 
بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق: درويش الجندي، المكتبة  الجاحظ أبوعثمان عمرو .14

 م.2005هـ/1423العصرية، صيدا، بيروت، 
مصطفى السعدني ، العدول أسلوب تراثي في نقد الّشعر، منشأة المعارف،  .15

 م. 1990اإلسكندرية،
عيسى علي العاكوب ، التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر، دمشق  .16

 م.2002هـ/1423
بن عيسى ، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إعجاز  الرماني علي .17

، القاهرة، )د 4، ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، طالقرآن، تحقيق: محمد خلف اهلل
 ت(.

الزركشي بدر الدين ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  .18



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 78 - 

 

  م.1988هـ/1408الجيل، بيروت، 
برند شبلنر، علم اللغة والدراسات األدبية، ترجمة: محمد جاد الرب، الدار الفنية للنشر  .19

 م .1991اهرة ،والتوزيع، الق
محمد، العمري الموازنات  الصوتية في الرؤية البالغية والممارسة الّشعرية، إفريقيا  .20

 .2001الشرق، الدار البيضاء المغرب، 
، القاهرة، 1عبد الواحد حسن الشيخ ، البديع والتَّوازي، مكتبة اإلشعاع، ط .21

 م.1999هـ/1419
ي الحديث، الدار العربية للكتاب، تونس، توفيق الزيدي ، أثر اللسانيات في الّنقد العرب .22

 م.1984
بن علي، اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة، تحقيق: عبد القادر  الجرجاني محمد .23

 م1982حسين، دار نهضة مصر، القاهرة، 
 م.1991محسن محمد عطّية ، غاية الفن، دار المعارف، مصر،  .24
، حلب، 1بالغّي، دار القلم العربي، طابتسام أحمد حمدان ، األسس الجمالّية لإليقاع ال .25

 م.1997هـ/1418
األخضر جمعي ، نظرية الّشعر عند الفالسفة اإلسالميين، ديوان المطبوعات الجامعية،  .26

 م.1999الجزائر، 
وتية في الرؤية البالغّية والممارسة الّشعرية، إفريقيا  .27 محمد العمري ، الموازنات الصَّ

 م.2001الشرق، الدار البيضاء المغرب،
 م.1997، البالغة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،محمد عبد المطلب .28
أوستين وارين ورينيه ويليك، نظرية األدب، ترجمة: محي الدين صبحي، المجلس  .29

 م1972األعلى لرعاية الفنون واآلداب، سوريا، 
في العربي، الدار سعيد الغانمي، المركز الثقا :بول ريكور، نظرية التأويل، ترجمة .30

 البيضاء المغرب، )د ت(.
، 1محمود عباس عبد الواحد ، قراءة الّنص وجمالّيات التلقي، دار الفكر العربي، ط .31

 م.1996هـ/  1417القاهرة 
 صالح فضل ، أساليب الّشعرية المعاصرة، دار اآلداب، بيروت، )د ت(. .32
، 2أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغّية وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، ط .33



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 79 - 

 

 بيروت )د ت(.
 م.1998، القاهرة، 12أحمد الشايب ، األسلوب، مكتبة النهضة المصرية، ط .34
منير قميحة، دار الكتب  العسكري الحسن أبو هالل، كتاب الصناعتين، تحقيق: .35

 م.1989هـ/ 1409، بيروت، 2العلمية، ط
جرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، تحقيق: محمد رضوان مهنا، مكتبة اإليمان، ال .36

 القاهرة، )دت(.
بن محمد، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن،  الخطابي حمد .37

 ، القاهرة )د ت(.4تحقيق: محمد خلف اهلل ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، ط
 واألسلوبيَّة، مكتبة لبنان، بيروت )دت(. محمد عبد المطلب ، البالغة .38
الّسيوطي جالل الدين، المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى  .39

 وآخرين، دار الجيل، بيروت، )دت(.
عبد المالك بومنجل ، جدل الثَّابت والمتغّير في الّنقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه  .40

 م.2004، دولة، جامعة الجزائر
جابر عصفور ، الّصورة الفنِّية في الّتراث الّنقدي والبالغّي عند العرب، المركز الثقافي  .41

 م.1992، الدار البيضاء، المغرب، 3العربي، ط
 م.1983، بيروت، 3مصطفى ناصف ، الّصورة األدبّية، دار األندلس، ط .42
 م.1982هـ/1402الخفاجي ابن سنان، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت،  .43
 .الجرجاني عبد القاهر، أسرار البالغة، تحقيق: محمد رشيد رضا .44
 
 
 
 
 
 
 
 



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 80 - 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 في الرواية الجزائرية المعاصرة مقولة التخييل الذاتي  
 د. فيصل األحمر
 جامعة جيجل

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 81 - 

 

 
هو اتجاه نقدي جديد في قراءة نمط خاص من الكتابة، جاء  "التخييل الذاتي"

حول الكتابة السيرذاتية أو كتدقيق لقراءة نمط خاص أحدثه الكتاب في  كتنويع
إنها طريقة رعناء، مليئة «اجتراح النصوص الذاتية...يعرفه لوران فليدر بقوله:

باللعب المتحررة من التسلسل الزمني ، ومقتنعة بأن الكتابة تهب للذكريات 
 ي اخُترع ألجلها مصطلححقيقة أخرى بين الحقيقة والكذب، تلك هي الطريقة الت

 Serge"التخييل الذاتي")وهو من وضع الروائي سيرج دوبروفسكي
Doubrovskyأين  "حقيقة روائية ( ويمكننا تعريفه ببساطة على أساس كونه"

يشق الروائي طريقا يكتب نفسه عبرها متخلصا من قسم الصراحة ومن واجب 
 .»(1)االختراع، ومهمشا اعتبارات الصدق والكذب

إننا لنتساءل كيف لم يجد األدباء قبل هذه الفترة من التاريخ الطويل للكتابة   
عموما وللكتابة ذات الطابع السيرذاتي، مبررات كافية للتساؤل حول هذه 

إن ما  «الصالت اإلشكالية الممهدة لظهور هذا التيار؟ ويجيبنا لوران فليدر:
طرائقه واستعماالته النفسي و دفع إلى ظهور التيار هو المعرفة الجيدة للتحليل 

خاصة منذ  -تمام المتنامي بالرواية كشكل فنيكذلك االهالمحررة ، و 
فوائده، اف خبايا لعبة التركيب الروائي و الشيء الذي دفع إلى اكتش -السبعينات

لى ظهور االهتمام المتنامي بالتخييل الذاتي أين ينجح الروائي مع المحافظة  -وا 
في مضاعفة التالعبات  -بين ذاته وذات بطل الرواية على المساحة الفاصلة 

  (2) »الكتابية و الجوالت خارج الدرب الضيق " لقصة الحياة "
هنالك تجربة يقف عندها النقاد مرارا هي إحدى التجارب الرائدة في هذا 
الميدان؛ تلك هي التي اجترحها الكاتب الفارسي المتفرنس روداني أو رفزاني 

Revzani  ابه السنوات الضوئية في كتLes années  lumière   الصادر(
ثراء هذه الطريقة المعتمدة على العناق الخصب  «(، فمعه بدأ يظهر1967عام 
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رواية أحداث كتابة هذه الرواية. إن " أنا " الذي بين رواية أحداث الطفولة و 
من أجل  يشير إلى الطفل و" أنا " الذي يشير إلى الرجل البالغ يبدوان متظافرين

"أنا" الكاتب الذي غالبا ما يخترع أشياء ينسبها إلى نفسـه، وذلك بدون  تشكيل
كذب أو تحريف. هي كتابـة تعتمد على الميكساج بين المـاضي والقراءات 
الجديدة لذلك الماضي، وبين اختراع مساحات تعبيرية جديدة، أما من أجل 

لم للطفـل فال ضرر في عمران الكتاب كنص جميـل، والعالم الخيالي الحا
عادة التركيب مثلما هي الحال في التفاصيل األكثر دقةاالختراع و    »(3)ا 

إنهما نصان متقابالن ال يملك أي منهما سلطة اآلخر، السيري يجذب 
القصة إلى فتنة الحقيقة ، والخيال يفتن الحياة بحقيقته الخاصة التي كان يمكنها 

ئ بيان صدقها من بطالنها، وبينهما)التخييل أن تكون هكذا، والتي ال يملك قار 
 الذاتي( في تراوح دائم.

وتفسر إحدى الناقدات االتجـاه الذي نحن بصدده بأن الكـاتب، وهو مقبل 
علـى سرد أحداث لصيقـة بالذات، يجد نفسـه ينزلق ببساطة من ذاته إلى ذوات 

ستغرقا في الـ " أخرى لعبت دورا هـامـا في تحديد خارطة الذات ، فيجد نفسه م
هو ") والـ " هي " التي قد تكون األم في أغلب األحيان، وهو الشيء الذي 

   (4)سنراه الحقا مع عبد اهلل حمادي( يصوره من أجل تبرير الـ " األنا "
وتضيف النـاقدة نفسها جانبا آخر عـدا تماهي الذات في الماحول، وتشـابك 

رين، أي " بالروائي"، فتقول إن التبئير السير ذاتي بمـا هو من صلب سيـر اآلخ
    (5)يتالشى دائما في سيرورة تبريرية يتم من خاللها " التركيز على العام"

وليس ذلك من حيث مادة الحكي فحسب بل من حيث طرائق تشكيل النص، 
 باقي العناصر التي تتجاوز الذات بالضرورة .، و وصياغة القصة ولغة السرد
منذ نصه المبكر" وقع األحذية الخشنة "، مغرما  نجد واسيني األعرج،

بالعودة على أقاليم ماضية الستغاللها كمادة روائية ، إال أن المسافة بين الواقع 
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والتخييل ظلت قائمة، وبالكاد نستطيع التقاط مالمح الكاتب من بين ثنايا 
نـا أعماله، وهو العنصر الذي رأيناه عند مفتتح هذا المبحث ... والذي يجعل

استهدفته القوى الظالمية أثناء كفنـان)روائي(نربط بين واسيني كأستـاذ جامعي و 
يأهلون روايته" العشرية السوداء باسم " اإلسالمية"، وبين أبطاله المثقفين الذين 

ميلهم صوب الفن تهم و حارسة الظالل "، والذين نجدهم بثقافسيدة المقام" و"
الفنية الكثيفة يصطدمون بأشد أنواع القهر الذي والجمال واالبداع، والحياة الحرة 

تسلطه عليهم تارة السلطة )بني كلبون( وتارة النشطون االسالميون)حراس 
النوايا(، وبين هذين الجحيمين القابعين بين قوسين واللذين يكادان يكونان السمة 
 المائزة ألعمال واسيني األعرج، بين هذين إذن تتحرك جل روايات واسيني منذ

 .1988أكتوبر  5
ذا " و"حارسة الظالل " ال تعلنان العلم السيرذاتي "سيدة المقام كانت روايتاه وا 

إعالنا صريحا فإن" ذاكرة المـاء " تكاد تلغي الرواية من شدة إعالنها العلم 
 السيرذاتي، وربما علم التخييل الذاتي تحديدا.

إن العتبات هامة جدا إذا ما تعلق األمر بنص حداثي، لهذا نقرأ في توطئة 
نص واسيني األعرج المعنونة)وهل للماء ذاكرة ؟( إشارات كثيرة تحاول غرز 

كتب داخل اليـأس والظلمة  «النص في معطيات زمكانية محددة بدقة ، يقول: 
بدءا من شتاء بالجزائر ومدن أخرى على مدار سنتين من الخوف والفجيعة 

، أي منذ ذلك اليوم الممطر جدا، العالق في الحلق كغصة الموت والذي 1993
وأنهي بالجزائر في لم تستطع الذاكرة ال هضمه وال محوه بين دهاليزها ورمادها، 

لكن بين سنتي البدء واالنتهاء، كان هذا  «ثم يضيف:  (6) » ... 1995سنة 
الحياة والسر والمنفى، من الجزائر النص يكتب داخل القساوة والبرودة و 

العاصمة، وهران ،قسنطينة، عنابة إلى الرباط، طنجة، المحمدية، الدار البيضاء 
إلى تونس، زغوان، قابس، المونستير إلى عمان، الريدة، بترا إلى دمشق إلى 
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باريس، ليون، مارسيليا، أفنيون، إلى بروكسل إلى أمستردام إلى روما ، صالرنو 
 (7) »بيلو إلى الجزائر مرة أخرى.  ، جينوفا، باري ، ألبيرو ، ميالنو

ذا كانت هذه المعطيات ال تدخلنا " التخييل الذاتي " من أي باب ، فإننا  وا 
أمام مفارقة نصية ال ريب فيها . هذا النص الذي يفضح خريطة كتابته بإصرار 

 .مما هو شائع في الميدان الجزائريكبير ليس 
التي تحيل على " حقيقة الكاتب " داخل " متخيل النص إال أن اإلشارات 

الذي ( سنة و 40، فهو يشير إلى سنه) تبدأ في الورود بإصرار كبير  المكتوب
أمام هذه الكومة من األوراق ، «. من خالل المعلومات البيوغرافيةنعرفه 

ة والقصاصات الصحفية القديمة ، لم أعد أتذكر شيئا مهما سوى ما قالته العّراف
. كانت أمي حامال  ألمي منذ أكثر من أربعين سنة ، وقبل شهرين من ميالدي

 (8) »بي..
كعتبة هامة تنبئ من خارج  ثم هو يذكر اسم ابنته " ريما " التي ورد اسمها

" ثم النص بدءا من  6"  مما حوله عما يرد داخله ) اإلهداء، الصفحةالنص و 
صديقة / الشاعرة / زميلة الدراسة "( ثم تظهر شخصية الزوجة / ال13الصفحة "

/ الرفيقة أثناء السفر في بعثة دراسية إلى الشام والمسماة " مريم "، ونتعرف من 
خاللها على زينب األعوج زوجة الروائي والتي كانت كل ما قلناه فعال ، ولكنه 
تعّرف مزدوج ، ألننا نستعيد من خالل اسم " مريم " شخصية روائية/ خيالية 

يد المرات عند واسيني ، منذ " مريم الوديعة " مرورا بسيدة المقام " وردت عد
ة الماء " بإصرارها على مريم " وصوال إلى مريم التي تضيء حلكة رواية " ذاكر 

 الينوعة واالمتالء بالحياة، والتي تستعيدها الذاكرة باستمرار ...الحياة و 
 وتتكاثر اإلشارات إلى واسيني األعرج الحقيقي : 

 األستاذ الجامعي: -
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كنت أعمل سائقا لسيارة أجرة، عند   ،سألت شباب الحي فوجهوني نحوك-«
أنا اآلن بدون عمل. فهل تستطيع مساعدتي للحصول ، تخلى عني و شخص

 على عمل .
 تماسكت جيدا.

   _ أنت تعرفني. أنا مجرد أستاذ جامعي .
 )...( احتفظت بهذه القصاصة فيما بعد:

أحد قاتلي المفكر بوخبزة مدير الدراسات االستراتيجية.  لقد تم التعرف على
قد وعده ، و وكان قاتله قبل أيام يطلب منه المساعدة للحصول على عمل

 األستاذ بوخبزة على بذل مجهود خاص للحصول على عمل.
  (9) » 199جريدة الوطن ) ... (                                          

اليساري المتأمل لتجربة جيل كامل من البعثيين العرب المناضل السياسي  -
   :مالذين عايشهم في الشا

هذا الرجل الذي تراه أمامك على المنصة ، كان صديق زوجي الحميم  - «
، كان مناضال يساريا ، لكن سنوات السجن و االعتقال علمته كيف يكون 

، ثم بدأ يستمتع  فضح كل تنظيمهم السرييعا ، باع أصدقاءه واحدا واحدا و ود
هناك وجوه ال ننساها وه تنطفئ داخل الذاكرة بسرعة ، و بتعذيبهم ... هناك وج

 (10) »أبدًا .
رفقـة زوجتـه صوب  الالجـئ الـذي يهدده اإلرهاب اإلداري فيترك البالد -

( الذي يتحول إلـى ينجب ابنـه األول)بـاسمو الشـام )دمشـق( أين يدرس ويتزوج ، 
( ... دون أن ننسى أن ياسين هو أيضا ا اسمي )باسم و واسينيسين( مذيب)يا

 (:ت بحر الشمالاالسم الذي يستعيره األعرج لنفسه في روايته ) شرفا
 كنت قد بدأت أتهيأ للسفر إلى دمشق .  «
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شام. كانت رحلة الكتشاف خفائي وداخلي قبل أن تكون منحة ، الدمشق
 »والسحر، وبعض التاريخ الحزين.انت تلك مدينة لأللوان والشوق . كدراسية

(11) 

 نسيتنا .نسينا البالد و   « 
شهية كبيرة للعشق ، كـان قراصنتها لها نهائيا بطفلين و لكن عندما عدنا 

 ». مارسون لطافتهم البشعة بشكل معلنالمتنكرون قد صاروا رجاال محترفين ي
(12) 
 :ديدستاذة الجامعية المتعرض للتهاألستاذ الجامعي زوج األ - 
قبل أن أفتح الرسائل المنتفخة تحت صندوق البريد في الجامعة ، و كلما ف «

.  التي ال تحمل عنـاوين باعثيها تنظر إلـي مريم بعيـون مدورة ، تقرأ قسمـاتي
أقرأ أنا م يرتسمون علـى تفاصيل وجهـي ، و هتلمس الخوف والترقب والسؤال و 

 قراءتها ودهشتها ...
)...( نتساءل كيف ستكون نهايتنا ؟ تحت سكين حاف ، بواسطة منشار -

 (13) »لقص البقر المذبوح ؟ بمحشوشة ؟ أو برصاصات طائشة ؟ 
أين كان أستاذا زائرا في منتصف التسعينات األستاذ الالجئ في باريس ) - 

رافية في الصفحة في السربون الجديدة ، كما هو موضح على القصاصة البيوغ
 ( :" من الكتاب 3" 

أظل صامتـا ، تبدو لـي باريس من وراء الزجاج المندى بأنفاسنا الشتوية  « 
داخل ، مدينة تنسحب داخل جمال كئيب و  ، من خالل هذه البناية الشـاهقة
 (14) »قّداس جنائزي محاط بالنجوم . 

ضد هباء الكتـابة في الروائي الكاتب الذي يعاني من أجـل نشر روايته  - 
 ضد خوف االغتيال بسبب األفكار المزعجة التي تحويها الرواية :من الموت و ز 
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أردت أن أسأل عن روايتي ، لكن األمر بدا لي سخيفا في ظل هذه  «
الوضعية ، وبدون معنى . ما معنى رواية في ظل الموت والرصاص والخوف؟ 

 ؟ )...(!ولكنها نصي، لغتي، تعبي، خوفي، يومي
. الدنيـا لن  ية روايتك . أخرها قليـال يرحم والديكأنت تعـيد علي شخص -

 ؟تقـوم إذا لم تنشر
ذا نشرت ماذا يتغير في هذه الدنيا ؟  -  وا 
 . بكل بساطة ستقتل -
 . إذا لم أنشرها سأنجو من االغتيالوتعتقد أني  -

 ...« (15)  
وحة أكثر / البطل ، بعيون مفتنسافر من صفحة ألخرى رفقة واسينيوهكذا 

فية ، جزائر األمن الغائب ، جزائر األزمة الثقايجب على جزائر الدم مما
أو حيل بشكل أو بآخر على ما نعلمه )وكل شيء من متخيل النص يبإصرار...

ال نعلمه بالتدقيق حول حياة األعرج ، سواء منها الجانب المعروف العام ، أو 
... إال أن الخاصة(عسر االطالع عليه إال على الجانب الخاص الذي ربما ي

 . األكبر الذي هو جزائر التسعينياتدليلنا ومرشدنا في كل ذلك يظل اإلطار 
هو األمر الذي يعمل أحيانا مهما تعددت المظاهر الكتابية؛ و  ولن ننخدع
يعمل في أغلب األحيان على احة بين الروائي والسيرذاتي ، و على خلق مس

ت السيرذاتي تثبيتا أكبر ... لهذا تكثيف الحواس القارئة للنص من أجل تثبي
ائما فقراءة هذا النوع من النصوص تظل قراءة خاصة جدا ألنها مسكونة د

تحديد الجوانب لمكونات السيرذاتية في الرواية و رصد مدى حضور ا «بهاجس
التي كسر فيها السارد ، ومن ورائه المؤلف ، حدود هذا الميثاق السيرذاتي ، 

جال اإلبداع الروائي لتوثيق السيرذاتي إلى مليخرج النص من دائرة ا
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هو المجال الذي يتقاطع فيه الواقع والتخييل ويتداخالن بشكل معقد و   التخييلي
    (16) »يصعب معه فصل الواحد منهما عن اآلخر.

لن نقول بعد اآلن "  - يختزل واسيني األعرج مشروعه التخييلي الذاتي 
شديد الداللة على مكونات ر المركز و بهذا التعبير المختص– "السيرذاتي

... (17) »يأس حافة الجنون يسرد يومياته بقلق وخوف و رجل على   «حالته:
بين طا بين ظهور هذا الشكل الحداثي و ولكننا نذكر بما قاله "لوران فليدر" راب

المعرفة التي آلت إلى كثير من العمق بخبايا النفس ومنعرجات التحليل النفسي، 
يذكرنا بلوكاتش الذي كان ة إدوار الخراط من زاوية أخرى، و ه الظاهر ويقارب هذ

إن الحس القوي «يعلن عن الرواية كشكل مرتبط بالمجتمع البورجوازي، فيقول: 
بالفردية قد يكون باعثا قويا على ظهور السيرذاتية باعتبارها جنسا أدبيا، ولكن 

في، كانت قد تغلبت على الظاهرة المضادة ، ظاهرة االنتماء القبلي أو الطائ
... فالذات تصبح بهذا الشكل شاهدا (18) »ذلك الحس بالفرديـة زمنـا طويال 

يصير التخييل الذاتي منفذا لقول ما لم  على تهافت الجماعة، ونتيجة لذلك،
نقله... ومن هذا المنظور يمكننا فهم دفع التجربة السيرذاتية في الرواية لدى 

ى شكل ربما أوالوصول بها إلى التخييل الذاتي، أو  األعرج إلى أقصى الحدود
من كل ملمح روائي ، هي  يكون أكثر تلقائية ، يفضي إلى خريطة تكاد تخلو

  ! يأسلجنون يسرد يومياته بقلق وخوف و خريطة رجل على حافة ا
وليس ما نقوله تخريجا لفكرة ما بسلطة الكتابة النقدية ، أو تنويعا نقديا على 

، إن شكل " ذاكرة الماء " يكون بينه وبين التنويع مسافة داللية مالحن ربما 
ما يقره إدوار الخراط ر و ما نقلناه عن فليديفضح ما نقوله ، و برنامجنا السردي و 

عن صدق: لقد جاءت الرواية تتحدث بالفرد عن الفرد في شكل إعالن عن 
شكل يمثل إفالس الجماعة ورفض االنتماء إليها من خالل رفض الرواية ك

الجماعة ، ومن ثم يصير التخييل الذاتي شيئا كالمنبر يتيح للفرد صاحب 
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 le )ما يحدث ن ينتقل بمصداقية فردية ما حدث و السيرة كشاهد عيان فرصة أ
temoignage) فكرة "فردية مل حيدا فكرة شاهد العيان هذه، و يجب أن نتأ، و

ذه النزعة الجماعية التي تبقى الروائي" التي تقف قبالة "جماعية الرواية "... ه
وذة حاضرة من خالل مجموعة من الموتيفات الكتابية كالمقتطفات الكثيرة المأخ

هي كلها ألسنة من جرائد مثل الوطن والشعب والوحدة والمجاهد األسبوعي ... و 
محركها هو هدا على سقوطه . إال أن هاجسها و النظام الذي تقوم الرواية شا

عن الموضوعية المفترضة التي «وصياغتها كبديل ذي معنىى الذات الرجوع إل
حرية أن «... فالتخييل الذاتي يمنح الكاتب  (19) »ال يمكن الوصول إليها أبدا 
... وهو هاجس يعلن عنه واسيني منذ البداية:  (20) »يعيد صياغة حياته نفسها 

، نحو  الت الضائعةأشعر برغبة محمومة للعودة نحو األعماق، نحو الطفو  «
  (21)»نحو رائحته ولونه البنفسجي . الحبر األول و 

علمنـا العميـق بدواخل عن الصلة بين التخييل الذاتـي و  لقد أسلفنا الكالم 
الكتابة ، وردم النفس اإلنسانية، بل إن الصلة المعقدة بين واقع الكاتب وواقع 

ني األعرج ، إلى وهو األمر الذي حدث إلى درجة كبيرة مع واسي الهوة بينهما ؛
درجة خوفنا من سقوط القناع األخير الواقف حجابا مانعا لسقوط الروائي في 

ذاتي أو سقوط هذا في ذاك ، هذه الصلة يكاد تطورها من كالسيكيات  السير
جريء مثل التخييل الذاتي متطور و  ذاتية إلى شيء مالمح السيرالكتابة ذات ال

واخل نفسه ، وبمنحنيات ال عصر بد، راجعا إلى تطور وعي إنسان هذا ال
 بخريطة دوافعه الدفينة .واعية، و 

بين ظهور صنف ا متوقعا بين المعين السيرذاتي و أن هنالك ربطا منطقي
خاص جدا من الكتابة ال هاجس له سوى رسم صورة كثيرة التفاصيل ، بهيجة 

وره الخطوط ، بهية اللغة لعالم طفولة الكـاتب، هذا العالم الذي زوده بص
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الحميمية ، بزوايا نظره صوب المحيط، بأحكامه، بسلم قيمه ، بلغته المنتقاة 
 بحسه الجمالي. لغات ستتواتر عليه طيلة حياته، و وسط 

أي أنه العالم الذي زوده بمادته األدبية ، هذه األخيرة التي تبحث لها أبدا 
مة أدبية فال قيلكاتب كي تخرج إلى دائرة الضوء )عن أصول وجذور يكتبها ا

تظل الروايـة تعيش حالة (. و  لهـا بعيدا عن الشيوع والذيوع واالنتشار بين النـاس
نا بين حياة قيمتها في الكتب ، عدم استقرار شديدة الحدة وبالغة الجمال تتراوح ب

إنني «بين كتب ال قيمة لها سوى في الحيـاة...وفي ذلك يقول أحد الروائيين: و 
داع الفن فها ، بل أعيش عالمي الداخلي. ذلك هو خال أعيش الحياة وال أعر 

  (22) »ت يدور حوله الفن.لكنه بعيد عنها . إنها مجرد عالم مصميوهم بالحياة و 
مفاهيم مختلفة تثري ما هو بديهي،  الكتابة تعبر عن اللقاء بين الطفولة و 

يلخص "فليدر بعضها على أساس كون هذه الطفولة اختراعا لميثولوجيا خاصة 
ثرية ، تحول الحاضر إلى لفية ثقافية سيرية قصصية معقدة و بالكاتب ، أو خ

هو الهاجس ، و (23)ثمار جذورها هي تلك الطفولة المذكورة بين تالفيف القصص
الذين يعرف ه نال من أشد الكتاب طالئعية ، و الكتابي الذي ينتبه الكاتب إلى أن

لفائدة موضوعية الكتابة ، هذا عنهم ازورارهم الشديد من كل ما هو سيرذاتي 
ث الجمالي للكتابة وفي هاجس التجريب ولعب الهاجس إذا ذاب في البح

تقنيات العرض ، وسكن األغوار كلها، بحيث تقترح علينا قراءة جديدة التركيب و 
الخيال ال يلغي السيرة  «على ضوء إيمان جديد بأن *ألعمال هؤالء الطالئعيين
قاطع معها بأعجوبة و براعة كبيرة ، تجعل القارئ ال الذاتية بل يتالحم و يت

ينظر إلى النوعين على أنهما متناقضان متصارعان بل على أساس كونهما 
  (24) ». املين و طبيعيين كشكلين تعبيريينمتك

السيري، ونحن نتأمل بعجب جاوز هاجس المصالحة بين السردي و نت    
تبار فلسفي يصير ة، لنقف على اعغرابة ميل الطالئعيين صوب السيرة الذاتي
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يمهد لما نريد الخوض فيه ويعيدنا إلى عوالم الطفولة؛ ذلك ملتقى لالثنين و 
" الموتيفية " بين مختلف يعبر عنه فليدر معلقا على الصالتاالعتبار هو الذي 

البطل و «كتب كلود سيمون و ذلك على امتداد أربعين سنة من التأليف. يقول : 
التحامها ، ويحضن لضمير الذي يأوي ذوبان الهويات و ذلك ا الخالد هو "هو"

الزمن الدوري للتاريخ ، فكل هذه الحروب ] التي هي مسرح مجموعة من كتبه [ 
هي أصداء بعضها لبعض تحدث في نهاية األمر، بواسطة قوة سيمفونية، 

. .. (25)»انطباعا بتواصل كثيف للرعب والشر الناتجين عن السخافة االنسانية 
"هو" ونتناسى  منا أننا نعايششيئا فشيئا تذوب مع " الروائي " ظنا و 

" أنا " الذي يظل يتشكل بطريقة غير محسوسة ، ألن تنامي " هو وجود  للحظة
" ، ألن تراكم الكتب ، بشكل ما ، كتاب آلخر هو نشيد في عظمة "أنا " من

التي تذوب «نفسه يعطي ذلك الكتاب الكبير الذي هو الخطاطة األدبية للكاتب 
فيها جميع ذكريات جميع مراحل حياته بعضها في بعض كاسرة حتى خطيـة 

الفضاء النصي الطباعي الحكايـة بواسطـة اشتغال بارع على العالمات الكتابية و 
بواسطة اشتغال آخر للكاتب المؤلف الموسيقي علـى إيجاد معنى لهـا للكتـاب و 
  (26) »جميعا .

تدعونا في هذا السياق روايـة عبد اهلل حمـادي " تفنست " إلى تأمل نفس 
كتابي ال قبل للرواية الجزائرية به . نفس سيرذاتـي منتصر للطفولة أساسا أكثر 

 من انتصاره ألي شيء . 
ذا كانت الكتابة عن الطفولة واردة عند روائيين مثل جياللي خالص أو  وا 

طفوالتهم موتيفات روائية يعرفها القارئ ، و رشيد بوجدرة أو مرزاق بقطاش 
حديث أوال عن التخييل الجزائري ، فإننا نجد أنفسنا هنا مع ظاهرة فريدة تجيز ال

تلك الظاهرة هي تكريس الكتابة  الحديث عن ملمح حداثي،  تجيز ثانياالذاتي، و 
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ة يل تلك الطفولة البهيجة أحيانا والكئيبكلها لوصف مكثف وقصدي وثري لتفاص
   الحاضرة القوية الجذابة في كل حين .أحيانا أخرى و 

يمهد حمادي لصنيعه بالحديث عن" أخموت "الذي هو معير حمادي اسمه 
ومعيره صوته، فهو طالب جامعي يذهب من الجزائر إلى اسبانيا، واألمر 
يحدث أثناء احتضار الفرانكية، وهو ينتقل على امتداد الستة فصول األولى في 

بين يا جنوبا، و ية بين سرتا والقطار الساعي من فرنسا صوب اسبانرحلة ذهن
لجزائري ذكرى منفلتة من السرد والشعر معا المرأة صادفته بين بشار والشمال ا

)ال أخموت(من موضوعات يعرفها قارئ أعمال وحدثته عما يشغل حمادي
المقدس  حمادي: الثقافة العربية الهامشية، الميثافيزيقا المكبوتة، إشكاليات

والمدنس، والتاريخ التاريخ التاريخ، هذه الكلمة السرية التي تميز الروائي 
 واألكاديمي عبد اهلل حمادي على خريطة الكتابة الجزائرية وربما العربية أيضا . 
أما على المستوى النصي البحت فإننا نفتتح معه الرواية على مشهد مطار 

  (27) الدار البيضاء الذي يتركه صوب فرنسا.
... الجنوب  (28)ثم ننتقل مع البطل من فرنسا صوب اسبانيا في الجنوب 

نفسه الذي يستحضر الجزائر ثم ذكريات الصحراء، ثم سيرتا بكل محمولها 
 (30)قبل أن يعود بنا السرد إلى المنطلق االسباني  (29)الحسي والصوري 

نرى خلفها صورة المرأة الحـاضر عبر صورة المرأة استير التي نكاد، لشفافيتها، 
 L’autour duفيما حول النص قف في الحقيقة و واقعية أو افتراضية، ت

texte  - والمرأة نفسها ترسمها لنا الراوية وسط  -بمصطلح السيميائيين
الصراع في أعقاب الحرب األهلية التي هي صدى للحروب األندلسية القديمة 

إلى توطئة لحرب الخليج الجديدة أيام محاكم التفتيش ، لكي تتحول الحربان 
حركة الذاكرة في كتابة تعتمد التداعي الحر، و  ( وكل ذلك6و 5)بين الفصلين 

التي تذهب في كل اتجاه، وتعتمد التناص مع محموالت الذاكرة األدبية بطريقة 
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تسترعي االنتباه، وتحيلنا مرة أخرى على الملح الحداثي الرئيس الذي هو تكسير 
الزمن الخطي؛ هذا التكسير الذي تمنحنا إمكانيته حركة الذاكرة التي هي حركة 
لولبية، دورانية، ومتحررة من قواعد السببية، والتتابع الكرونولوجي التي تتحكم 

 في كرونولوجيا الزمن كما نعرفه . 
وية يستقر حمادي على عتبات هذه السرحات الثقافية الروائية الرؤي بعد
"استير" هذه التي تتماهى كثيرا، على مستوى  ليستعيد تفاصيل ظهور (8)الفصل

هي امرأة هبت النص عتبته األم " تفنست " و الكتابة، مع الفتاة الجزائرية التي و 
كان بينهما حديث أقلها أخموت على متن شاحنته من الجنوب إلى الشمال ف

ثقافي تاريخي اجتماعي ديني ثري جدا ثم اختفت كي تظل على عتبـات النص 
فحسب ، تهيمن باسمها الذي هو اسم الروايـة، وتغيب لتحضر في ملتقى شديد 

 الغزارة لنساء كثيرات هن كلهن " تفنست " فـي نهايـة األمر.
ت" و"تفنست" في خمو جدير بالذكر والتوقف هذا الحديث الذي دار بين "أ

يلغي  ذو ابعاد متعددة، الب ن نصفه بالمقاومة الثقافية لإلرهاأإطار ما يمكن 
موضوع األزمة إلغاء الضعيف المغلوب على أمره، او يتجنبه تجنب الخائف 

شياء التي ترعبه محاوال نسيانها، بل إنه حديث الوجل الذي يدير ظهره لأل
المزري رأيا ويصطنع لنفسه مسافة العزيز المقتدر الذي يتخذ من الوضع 

"أمنية" ثقافية من خالل جعل بديل األزمة في الثقافة والحوار والغوص في 
رغم أن هذا و  بامتياز في عرفي.  معطيات التاريخ والثقافة. وهذا جانب حداثي

المر ليس من صميم المعطى السيرذاتي، إال ان الناقد الفاحص الحصيف 
أيضا ما يصلنا بالسيرة الذاتية؛ إذ يمكننا أن نقول  سيجد أن في هذا االعتبار

إن المثقف ال يملك من سالح للرد على الرصاص سوى الكلمة والثقافة والتاريخ 
و"الحوار"... وهي كلها مكونات يزخر بها النص الروائي لعبد اهلل حمادي، 

آنذاك سيكون النص قد  وينضح بهها المقطع الحواري الذي نحن عند عتباته.
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حقق ثالث مواقع حداثية: الرد الثقافي على الزمة، اإلضافة السيرذاتية 
 والتالعب بالزمن كما أسلفنا.

يقول حمادي بعد أن شرح كيفية نشوء عالقة في أسبانيا بين الزميلين " 
أخموت " و" إدواردو " الذي حظي بشرف دعوته الستضافته أثناء عطلة أعياد 

سرة إدواردو تتكون من أمه ماريا التي تحترف حين قدومه كانت أ «  الميالد :
ي يفخر بالقرية التي تجمع بينه مهنة جزار في المدينة ، أما والده الجّليقي الذ

الطويلة التي بين زعيم كوبا ، فهو ُمقعٌد بسبب شلل أصابـه بعد السنوات و 
...( التي أستير )" و  éF( أما بقية أفراد األسرة فهمـا " فاي" " قّضاها بهافانا)...

ورثت من والدها العديد من قصصه الملتزمة التي كان يرددها في جزيرة الحرية 
ج الخنازير ومعركة خلي  (( el Chéفكل أبطال "سييرا مايسترا" ورفاق "التشي"

من هناك جنحت لليسار ، وأعلنت التمرد عن طقوس محفورة في ذهنها... و 
  (31) » حاد .العائلة المحافظة على صلواتها في أيام اآل

تجد ن أستير وباقي أفراد العائلة، و بيتحدث ألفة كبيرة بين " أخموت " و ثم 
ها الملتزم المتدين الذي تضيق الشابة في أخموت ثائرا غرائبيا بعيدا عن عالم

حرارة و تذكره بنساء بمالمح غير أوروبية تتقد حياة و  سيةبه، ويجد هو أندل
لقد صادف هواه هواها فتشابكت  «الجنوب . يقول حمادي في نهاية المطاف : 

أيديهما لحظة الغروب على ضفة الوادي ولّفت العتمة ما تبقى من عناقهما 
  (32) »المحموم تحت فانوس النور الشاحب من ضباب الوادي ... 

"، بلغة  Happy endة " ويلقينا هذا المشهد الذي يشبه النهاية السعيد
السنمائيين، إلى الفصل الموالي الذي يعود بنا إلى نقطة البداية ، منذ الجملة 

كانت مالمحه الوهمية بادية من وراء أطراف «االفتتاحية للفصل التاسع : 
أنا لم ني على رعب الحريق ، وما أذكره و أثواب أمه الكتامية فيقول : فتحت عي

، ثم يستعيد حمادي  (33) »ي سوى رائحة الدخان ... أتجاوز السادسة من عمر 
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موت نفسه وجد أخ «علق في ُمفتتح الفقرة الموالية :الصوت الذي أعاره للطفل لي
في قرية ريفية يقال لها قرية " الغرابة " في سنوات مستقرا في بيت ريفي ، و 

لعسكرية كانت إرهاصات توحي باندالع ثورة التحرير الجزائرية ، ألن السلطات ا
نة الفرنسية كانت جادة في البحث عن والده الذي كانت تتهمه بجمع المؤو 

  (34) » والسالح ألمر ما سيتفجر ...
فكله استرجاع مكثف ألقاليم هذه الطفولة  -هو نصفها و  -أما باقي الرواية 

ب انسيالحرمان فيها الجمال والَرَواق و اسة اللذيذة ، التي يزاحم الفقر و البائ
هنا تسمية فليدر " مهندس نستحضر الصور واألحاديث واألحاسيس ، و 

وصف أن "، ألن حمادي يبدو مهندسا بارعا للذاكرة ، يتمكن لشدة دقة الالذاكرة
نكاد نخشى أن تنفلت من التفاصيل الصغيرة التي يسترجع الشكول والروائح و 

توالد رهيب ال . إن نمط الكتابة المرتكز على الوصف ، ولكنها حاضرة مع ذلك
نهايتها رغم حيلة التحديد بين بداية الجملة و يحد ؛ توالد يجعل الصلة شبه مست

دلن آنذاك يس «قد ال يتجاوز حدها سطرا أو اثنين ، جملة من قبيل :   أنها
يلقين بضفائرهن من الشرفات المعلقة ، فتتدحرج تلك الخصائل شعورهن و 

تتبلل ببقايـا ندى الربيع غصـان الحور، و الرمال رشاقـة أ لتستمد من أعماق وادي
المخزون في أزهار البليري أو في تلك المغارات العجيبة أين تختبئ أسرار 

  (35) »فجائع قسنطينة وويالتها 
 في نهاية األمر -صف الكبير لتفاصيل اللغة التي هيوهي جمل تعتمد الو 

ن كان هنالك أمر تفاصيل الحياة التي تتراكم مندمجة ال يزحزحها مزحزح، وا  
يقفز إلى العين القارئة الحذرة؛ يتمثل في غزارة زوايا نظر الكتابة، والمقصود هو 

ما  الرحالت في هذا المقطع بالذات، بقدر  نتوء صياغة تشبه صياغة كاتب
يشبه المقطع حول والد إيستير وذكرياته الثورية صياغة روائي يلعب دور راصد 

لزاك...وألحد منظري السيرة الذاتية رأي يفسر الصور السلوكية على طريقة ب
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إن  «كثرة صيغ العرض والكتابة التي رصدناها هنا مثال؛ ويفسر ذلك قائال:
السيرة الذاتية تتالعب دائما باألجناس. هي لم تقتصر على االستيالء على 

  »  (36)اطرائقها ، بل سعت دائما إلى جعلها مندمجة فيه
مباشرة على الطابع التهجيني الذي جعلنا في أن كالم جورج ماي يحيلنا 

المداخل النظرية سلطته إحدى أهم سلطات تحديث الرواية؛ قائلين إن هنالك 
نزوعا تلقائيا صوب التذاوب بين األجناس األدبية، وبين األنواع الكتابية في 
صلب الرواية بإيعاز من تيار الحداثة، هدفه تفجير النوع السردي من الداخل 

عطائه روحا تمتص أرواح األجناس األخرى..بهدف   تطوير قدراته األدائية وا 
 نقرأ مع الكاتب هذه المقتطفات واضعين أيدينا على ما نريده : 

بعد تحضيرات عشيات يوم االثنين المفضلة لدى أخموت ؛ ألنه يجد فيها  «
تكسيرا لهذا الروتين المخيم على سقف القرية ... يشرع الباعة في تفريغ 

من اّبهم في الفنادق المعدة لذلك، و بضاعتهم وخضرهم، والتأكد من سالمة دو 
حين كبر تلفت  هناك ظّل أخموت كّلما زار مدينة كبيرة في سفرياته الكثيرة

انتباهه عالمة "فندق" فيعود بذاكرته ألصل هذا االستعمال في قريته فيجده 
الذي يراه أحيانا المضحك و مقرونا بالدواب فيستغرب لهذا االنزياح اللغوي 

 (37) »مناسبا ألن كال الصنفين آكل لألعشاب...
على  تبدو هذه المالحظات شبيهة بمالحظات مدّون الرحالت، وهذا يعيدنا

ما قلناه أعاله حول المزج بين الساليب في إطار التهجين، إال أن هنالك أمرا 
آخر يتبادر على الذهن، هو تأمل هامش الحقيقة والخيال ، وهو تأمل من 
التأمالت التي كثيرا ما تشغل بال المشتغلين على النصوص ذات الطابع 

جح قضية زائفة، إذ أن األر في السيرة الذاتية هي على  «السيرذاتي؛ فالحقيقة
الذاتية من حيث هي سيرة ذاتية مجافية للحقيقة. وأول اسباب ذلك أن  السيرة

كاتب السيرة الذاتية ال يستطيع مهما فعل أن يتخلص من الحاضر ليلتحم 
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روائح قوية توحي بالحقيقة في  ...وتبقى مع ذلك» (38) بالماضي الذي يرويه 
الدقة في الوصف، ويعم هذه الدقة التكاثر المقاطع، قد تكون صادرة عن  ههذ

الواضح للتفاصيل بما تحمله من قدرة على اإليهام بالحقيقة، أو بالقدرة على 
استيفاء طاقة الحقيقة. إن الفرق بين الصادق والكاذب في الغالب يكمن في 
التفاصيل. التفاصيل الصغيرة التي تخبر عن عمل الذاكرة، والتي تفضح العلم 

 بالعالم المتخيل في الرواية، أو النقل عن غير علم.اليقيني 
وحزن  االستذكاريتواصل سرد حمادي لتفاصيل الطفولة المتراوحة بين لذة 

لد أخموت أيام وليال من القحط لقد أعقب اختفاء وا «بعض الصفحات، يقول:
الحرمان ، مداهمات ليلية تهز سكينة الليالي الليالء ، وداعة الكوخ الحاني و 

يء مفقود ال ينتهي البحث عنه ، ورقابة تعد ى فراخه ، وتفتيش عن شعل
الرائح إلى ذلك المأوى الوضيع ، لكن آمال هؤالء الزبانية ظلت خطوات اآلتي و 

تخيب على نار القطيمة ] كنية الوالدة ذات األصول الكتامية [ الهادئة ... 
«(39)   

األدبي يعمل بطريقة أكثر إثارة، ها إن الذاكرة تعمل بطريقة مثيرة، واألسلوب 
هو السارد يعقب الصفحات األليمة التي يصف فيها األم المنكودة إثر اختفاء 
ا زوجها والتي صارت العيون متحفزة بها، بصفحات اخرى تكسر اإليقاع تمام

تنقضي وال ينضب لها معين، يقول الروائي:  للتحدث عن ان مباهج الطفولة ال
موت تزداد )...( لكنه مع ذلك عمل ما في وسعه ليندمج في راحت معاناة أخ «

معهم ضراوة الفقر ، وشظف العيش وسط أطفال القرية الطيبين الذين يتقاسم 
 (40)»فتوطدت عالقته ببعضهم إلى مستوى الحميمية ...   مرارة الحرمان.و 

ة ويذكر الكاتب ألعاب األطفال الكثيرة المتنوعة التي كانت الصغيرة " ساسي
" تشاركهم فيها، في إشارة إلى اليقظة المبكرة للنزوع الجنسي الطبيعي لدى 
األطفال ، والفضول الكبير في تلك المرحلة من أجل اكتشاف الجسم المختلف 
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بيولوجيا. وهنا تأتي تفاصيل دقيقة على المستوى النفسي، غالبا ما تخدع ذاكرة 
النفسي على الطابع الباني لهذه  الكبار أصحابها فيتناسونها رغم تشديد التحليل

موت يجد فيها أخ«التجارب المبكرة، يذكر الكاتب إذن الصغيرة "ساسية" التي 
... كان الكل يسعد بمثل )...(أعضائها رفاقه فرصة لالختالء بها ومالمسةو 

تجد هي األخرى حرجا في مثل هذه ه المداعبات المباغتة لساسية ، و هذ
 مصاحبة الصغار األبرياء الذينا باالندماج أكثر و ل يزداد تعلقهالمداعبات ب

كثيرا ما تنتهي ألعابهم في تقودهم الفطرة ويدفعهم الفضول وحب االطالع ... و 
 حلقات دوارة تنشد فيها أناشيد معلم الفرنسية السيد الّمي من مثل أغنية

’hôte bien connu                      vive l 
vous soulagez nos cœurs…                         «(41) 

ع وتتزاحم ثمار الذاكرة بهذا الشكل الثري حتى نهاية الرواية ، فنجد أنفسنا م
مع الطفل " أخموت " في المدرسة ، ثم مع النساء في جلساتهن المغلقة ، و 

"المّداح" الذي أفرد له الروائي صفحات هي من أكثر ما في الرواية جدارة 
صفحات سيرد ذكرها الحقا؛ في موضع آخر من هذه الدراسة ، بالتأمل، وهي 

ثم يرد ذكر لثمار أخرى من شجر الذاكرة؛ مثل استرزاق أخموت من خالل بيع 
على هامش  البيض ، ثم نظراته المختلسة إلى نساء أو بنات أو ما بينهما

القاسية حينا والرائقة المشاهد الدروس وحصص اللعب ، والروائح الطبيعية و 
 اللذيذة حينما تستعيدها الرواية بعد حين ... أحيانا و 

قد يتساءل متسائل : ما الفرق بين سلوك حمادي هنا وسلوك الروائي الكبير 
بحكم كونها  -في " فوضى األشياء " مثال شيد بوجدرة في عدد من أعماله ) و ر 

تفاصيل منتمية إلى الفترة التي تفحصها الدراسة ( إذ كثيرا ما يقف عند بعض ال
تفاصيل جنسية خاصة بالكبار  -طفال صغيرا  -التي تكشف فيها البطل 

 المحيطين به من دم المحيض إلى جماع الوالدين ... ؟ 
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واالجابة تأتي من كالم لوران فليدر الذي يصر على أن التخييل الذاتي 
كتابة ال قناع فيها، هي كتابة تهدف إلى تصوير الواقع بشكل روائي ، حتى 

الرواية هامشية أو تكاد، فنجدها تتحول إلى موتيف كتابي يعين الروائي  تصير
على ترجمة هواجس عالمه أكثر من كونها رواية تنكتب لتحقيق نص " روائي " 

ابه عن كثب ، بل إنه يدعو القارئ إلى مشاهدة كت «... فالروائي %  100
 (42)»يشركه في حميميته يقربه منه و 

من هذه الزاوية سوف نجد البناء الروائي لدى بوجدرة مهيمنا على شذرات 
تامة   السيرة الذاتية، في حين نجد البناء السير ذاتي لدى حمادي مهيمنا هيمنة

على شذرات العمل الروائي ... وهذا هو بالذات الباب الذي ينفتح لنجد أنفسنا 
 . اثة التي نرفعهاالحدنسير على دروب غير معبدة، وهو مبرر الفتة 

إن النماذج التي ذكرناها هنا تعمل كلها في اتجاه واحد ، يعبر عنه فليدر 
يل الذاتي بأنه من خالل عمله مرة أخرى تعبيرا جيدا حينما يصف كاتب التخي

يكشف مشروعه عن إمكانيات جديدة لتوسيع المجال الروائي ، بعيدا عن  «ذاك
والتتابع الضروري ، يعمل ...  االستمرارالوفاء للتجربة ، بعيدا عن ضروات 

 وإلفرازات[ على االستدعاء الجنوني الخيالي للصور ]كاتب التخييل الذاتي
لحياة الكوابيس التي نقرؤها كلها دون أن نعبأ بسيرورة االذاكرة ، لالستيهامات و 
 (43) ». المعيشية المعنية بالرواية

 :الهوامش
الفرنسية المعاصرة، ترجمة: فيصل األحمر، منشورات مخبر لوران فليدر: الرواية  -  (1)

 . 45، ص  2005جامعة قسنطينة، الترجمة في اللسانيات واألدب،
 .45  م . نفسه ، ص  (2)
 . 46 - 45نفسه ، ص ص  م.  (3)
كرام، زهور: نحو إنتاج مفهوم جديد للسيرة الذاتية في كتابة المرأة ، مجلة " عّمان " ،   (4)

 .66  ص ، 2005، آذار  117، ع األردن 
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 . 67  م . نفسه ، ص  (5)
 . 7، ص 2001واسيني األعرج: ذاكرة الماء، منشورات الفضاء الحر، الجزائر   (6)
 . 7م . نفسه ، ص  (7)
 . 11  ذاكرة الماء ، ص  (8)
 . 18 - 17م . نفسه ، ص ص   (9)

 . 32 - 31  م . نفسه ، ص ص  (10)
 . 35  م . نفسه ، ص  (11)
 . 36  م . نفسه ، ص  (12)
 . 56م . نفسه ، ص   (13)
 . 93م . نفسه ، ص   (14)
 . 283  م . نفسه ، ص  (15)
بية ، جذور للنشر، المغرب، ط التخييلي في الرواية المغر جبار ، سعيد : السيري و   (16)

 . 40  ، ص 2004، 1
    ذاكرة الماء ، ) الغالف ( .  (17)
، 520الكويت، العدد  دوار: تنويعات على مقام السيرذاتية ، مجلة العربي،الخراط ، إ  (18)
 . 95، ص  2003جانفي 
 . 95نفسه ، ص م.  (19)
 . 95  م . نفسه ، ص  (20)
 . 15  ذاكرة الماء ، ص  (21)
نبيل، سليمان : سيرة الكتابة في رواية غالب هلسا ) الروائيون ( ، مجلة " عمان " ،   (22)

 . 24، األردن ، ص:  2003نيسان ،  94ع 
 . 47الرواية الفرنسية المعاصرة ، ص  (23)

 بالتحديد. يراجع: :يذكر لوران فليدر "آالن روب غرييه" و "كلود سيمون"   *
 . 56الرواية الفرنسية المعاصرة ، ص -

   . 56م . نفسه ، ص  (24)
 . 57 - 56م . نفسه، ص ص   (25)
   . 57  م . نفسه ، ص  (26)
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   .8 -7ص ص  ، 2006  وطنية الجزائرية،، المكتبة التفنست :  حمادي، عبد اهلل  (27)
 . 11م . نفسه ، ص   (28)
 . 15  م . نفسه ، ص  (29)
    . 20م . نفسه ، ص   (30)
 . 54  م . نفسه ، ص (31)
 . 56  م . نفسه ، ص  (32)
 . 59  م . نفسه ، ص  (33)
 . 59  م . نفسه ، ص  (34)
 . 16  م . نفسه ، ص  (35)
ماي، جورج: السيرة الذاتية، ترجمة: محمد القاضي وعبد اهلل صولة، بيت الحكمة،   (36)
 212، ص1992تونس،
 . 67 - 66  تفنست ، ص ص  (37)
 .94ماي، جورج: السيرة الذاتية، ص  (38)
 . 69  م . نفسه ، ص    (39)
 .71  م . نفسه ، ص  (40)
 . 72  م . نفسه ، ص  (41)
 . 49الرواية الفرنسية المعاصرة ، ص  (42)
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 :ملخصال
في ظهورها عن مجمل  (Intertextualité)لم تخرج نظرية التناص  
النظريات النقدية السابقة ، إذ احتكمت إليها المناهج و يات التي األدبالقواعد و 

ألفيناها مستجيبة لقانون خيبة االنتظار ، فلم تستطع الطروحات السالفة إقناعنا 
ظروف إنتاجها ؛ األمر الذي بكة لسانية معزولة عن سياقاتها و أن النص هو ش

ى مسألة تحولت إل  (Julia Kristeva) لفت انتباه البلغارية " جوليا كريستيفا "
مرتكزا معرفيا لنظرية التناص ، وهي أن النص ليس بنية مغلقة بل هو عالم 

سكنه أصوات األسالف والمعاصرين بطريقة ما ، وهذا ما أوصلها متشابك ت
تجمع لما ال يحصى من  هي أن النص في جوهره هوالحقا إلى نتيجة و 

 ن هذا المنطلق.   من ثم فأي تعاطي ناجح معه البد أن يكون مالنصوص ، و 
 :تمهيد

تعد نظرية التناص من اآلليات القرائية التي ظهرت بعد البنيوية  
شكالنيون في مقولة انغالق النص واستقالليته الوبسببها ، فمبالغة البنيويون و 

انعزاله عن السياقات المحيطة به ، ولد إحساسا عميقا لدى كثير من النقاد و 
الواقع الذي يرسخ تجذ ر العالقة بين النص المعاصرين ، بمجانبة هؤالء 

ومحيطه ، و يؤكد استحالة التعاطي معه وفق منظور يمعن في االتكاء على 
إمكانية مقاربته ككيان لغوي مستقل ، "األمر الذي أدى إلى ربط النص 
بمرجعية خارجية )نصوص ولغات( _ بعد أن ظل فترة أسير مرجعيته 

 .(1)ى التاريخ و التراث و الفن ...إلخ"الداخلية_ ما يعني انفتاحه عل
 

                                                 

التطبيق ،منشورات الهيئة العامة السورية ، التناص بين النظرية و ة الحلبي أحمد طعم –( 1)
 .13، ص: 2007للكتاب ،دمشق 
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 جوليا كريستيفا ومصطلح التناص:  -1
بغض النظر عن سبب ظهور هذه النظرية فإن الكل يقر بفضل جوليا   
 (intertextualité)في اقتراح مصطلح التناص  Kristeva Juliaكريستيفا 

ذا ، بعدها عرف ه 1967-1966في  ثنايا بحوثها التي نشرتها بين سنتي 
المصطلح انتشارا واسعا في الساحة النقدية العالمية ، السيما بعدما تبنته 

النقدية ، فأعطاه ذلك القبول، مصداقية جعلت  " tel quel تيل كال جماعة "
 منه مستوى تأويليا يضرب بامتداداته في مناهج نقدية، ونظريات تأويلية كثيرة :

 (1)التأويلية و...كالتفكيكية والسيميائية واألسلوبية و 
لقد تمكنت جوليا كريستيفا بهذه الرؤية، أن تلفت انتباهنا إلى النصوص  

الغائبة المتعالقة مع النص الحاضر ،من خالل تأكيدها على أن أي نص ماهو 
في الحقيقة إال خالصة لما ال يحصى من النصوص ، ودفعتنا إلى التخلي عن 

نصف قرن من الزمن عاشه النقاد أغلوطة استقاللية النص،  وأنهت حوالي 
داخل النص وفي سجن اللغة ، وفتحت المجال أمامنا لتبني نظرية تؤمن 
باالنفتاح المنتظم على السياقات األدبية و اإليديولوجية .وغدت هذه النظرية "  
من األدوات النقدية الرئيسية في الدراسات األدبية؛ وظيفتها تبيان الدعوى القائلة 

مكن قراءته على أساس أنه فضاء لتسرب وتحول واحد أو أكثر بأن كل نص ي
   (2)من النصوص في نصوص أخرى".

 
 

                                                 

والت محمد ،دالالت النص اآلخر منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق  –( 1)
 . 29، ص:  2007

 .   01بيار مارك دو بيازي، نظرية التناص ،ت المختار حسني، ص: –( 2)
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 مرجعيات نظرية التناص:  -2
ذا كان مصطلح التناصو   مدين في ظهوره إلى كريستيفا في  (*)ا 

( ، فإن التناص كظاهرة لغوية ليست مسألة 20الستينيات من القرن الماضي )
الغربيين عدة مفاهيم، قبل أن  -ال سيما-جديدة ،بدليل أنه اتخذ عند النقاد 

 يستقر على هذا المصطلح في نهاية المطاف .
هوره ، من خالل ويمكن القول أن الشكالنيين هم أنفسهم من مهد لظ 

 (synchronie)تلك المالحظات التي أبدوها أثناء تحديد مصطلح التزامنية
، ويبدو أنهم أحسوا بمبالغتهم في االعتماد على مبدأ  (diachronie )التعاقبيةو 

فكل نظام تزامني التزامن يقول جاكبسون : " تتجلى التزامنية اليوم أشبه بوهم ، 
. بمعنى (1)ن هما العنصران البنيويان المالزمان "مستقبله اللذييتضمن ماضيه و 

 أن هناك تقاطع ماهو مرجعي داخل النص .
كما يمكن اعتبار " شكلوفيسكي "من األوائل الذين أشاروا إلى فكرة  

التداخل النصي حين قال : "إن العمل الفني يدرك في عالقته باألعمال الفنية 
تقيمها فيما بينها ، وليس النص  األخرى ،و باالستناد إلى الترابطات التي

المعارض وحده الذي يبدع في تواز و تقابل مع نموذج معين ، بل إن كل عمل 
   (2)فني يبدع على هذا النحو".

                                                 
يطلق مصطلح التناص على هذا التداخل النصي الذي ينتج داخل النص الواحد، أما  – (*)

جيرار جنييت فيعرفه:بـ" الحضور الفعال لنص داخل نص آخر" . 
G .Genette ,palimpsestes ,seuil, paris,1965,p57 

تودوروف ، نظرية المنهج الشكلي ) نصوص الشكالنيين الروس (، تر: إبراهيم  -( 1)
  1خطيب، الشركة المغربية للناشرين  المتحدين ،و مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت طال

 .103-102، ص:  1982
تودوروف ، الشعرية ،ت، شكري المبخوت و رجاء بن سالمة ، دار توبقال ، الدار  –( 2)

 . 41،ص: 1990، 2البيضاء ، ط
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"  كان 1943_ 1894والشك أن الناقد الشكالني " يوري تينيانوف )
"  قريبا جدا من فحوى ما تأكد الحقا على يد كريستيفا ،حينما تساءل مستنكرا

هل الدراسة المزعومة بالمحايثة للعمل ، باعتباره نسقا يجهل عالقته االختالفية 
 (1)، أي العالقة بالمجموع األدبي أو بمجموع غير أدبي".

وواضح من خالل النصيين أن أي عمل فني ال يظهر إلى الوجود إال 
فادته منها، وتداخله معها. راسته ، ود(2)من خالل اعتماده على أعمال أخرى، وا 

ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار التداخالت الممكنة مع الموروث في لحظة 
 الكتابة. 
بدوره لم يبتعد كثيرا عن هذه  Mikhael  Bakhtine وميخائيل باختين 

الجادة قد انطلقت معه السيما ن القول أن اإلرهاصات الحقيقية و األجواء بل يمك
عالقة التداخل بين التعابير ال  حينما استخدم مصطلح الحوارية للداللة على

استنادا إلى مصطلح الحوارية فإن باختين ينفي أن يكون و  ،سيما في الرواية 
األسلوب هو الرجل ، فاألسلوب رجالن على األقل، ويؤكد باختين أن في  كل 
أسلوب جديد ، عنصرا مما نسميه رد فعل على األسلوب األدبي السابق ، يمثل 

  (3)ألسلوب اآلخرين .أسلبة مضادة مخفية 
فالتوجه " الحواري هو ، بوضوح ظاهرة مشخصة لكل خطاب ، وهو 
الغاية الطبيعية لكل خطاب حي ، يفاجئ الخطاب خطاب اآلخر بكل الطرق 

                                                 

 .44، ص: 1993 2رة ،طجهاد كاظم ، أدونيس منتحال ، مكتبة مدبولي ، القاه –( 1)
 .14أحمد طعمة الحلبي ، التناص بين النظرية و التطبيق ، ص: –( 2)
 .15المرجع نفسه، ص: –( 3)
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ا سوى الدخول معه في تفاعل جاد وال يستطيع شيئ التي تقود إلى غايته ،
 (1) حي."و 

على هذا فإن جميع النصوص عند باختين وليدة نصوص أخرى وليس و 
هناك من صاحب نص جديد لم يعتمد على سابقيه ، فكل خطاب  يحاكي 
"خطاب اآلخرين و آدم هو االنسان الوحيد الذي اقتحم بخطابه األول عالما 

 ( 2)بكرا". 
يرى بعض الباحثين أن معظم الدراسات التناصية التي جاءت بعد  

إذ تحدث أن الكثير منها يدين له بالريادة ،، و تين قد استلهمت من طروحاته باخ
البعض عن التناص الواعي والتناص الالواعي، كما أن مصطلح األسلبة 

غيرهما تحت اسم ختيني اعتمد لدى كل من تودوروف وجيرار جينات و البا
كريستيفا  صطلحت عليه المحاكاة ، ومصطلح التنويع الذي أشار إليه باختين ا

  (3).  للتمطيط ، ويسميه جينت التحويل، وعند ريفاتير يصبح مقابالبالتصحيفات
مع أنه لم يستعمل مصطلح "التناص"  تصريحا ، إال أن أعماله   

جوليا كريستيفا أصول  شكلت مصدرًا مهمًا من المصادر التي استلهمت منها 
ردي أوالهما  تعددية ب الس، حيث اقترح مفهومين مميزين للخطا(4)نظريتها

                                                 

لح ، المؤسسة تودوروف تزفيتان، ميخائيل باختين ) المبدأ الحواري (. ت: فخري صا –( 1)
 .125ص:  ، 1996، 2ط النشر ، بيروت ،العربية للدراسات و 

العالي بشير، النصية و التناصية بخالصة كريستيفا ، دراسات معاصرة، العدد عبد  –( 2)
 .97،ص: 

 .19_ 18أحمد طعمة الحلبي ، التناص بين النظرية و التطبيق، ص: –( 3)
مع سيميوطيقا؛ أبحاث من أجل تحليل دالئلي ستعود كريستيفا إلى هذه األداة  –( 4)

ها "اللفظ والحوار والرواية" ما لباختين من المنهجية وستحدد، على الخصوص، في دراست
فضل على مفهوم التناص؛ فإن األساس في هذا المفهوم نشأ بدءا عن "اكتشاف كان باختين 
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"وهما المصطلحان   Dialogisme وثانيهما الحوارية،  Polyphonie األصوا
باختين إلى حد أن تودوروف عنون كتاب  اللذان يبقيان أكثر ارتباطًا بمؤلف
 Le  ميخائيل باختين ، المبدأ الحواري تقديمه لدراسة المفكر الروسي

principe dialogique  ."(1) 
لما كانت السمة الغالبة المميزة ألعمال الكاتب الروسي الشهير و       

اختارها لتكون ميدانا  ،(1)تعددية األصواتو  (2)ديستويفسكي هي الحوارية 
                                                                                                                   

أول من أدخله إلى النظرية األدبية؛ وهو أن كل نص يتشكل من فسيفساء من االستشهادات، 
ل تواصل المعارف وكل نص امتصاص وتحويل لنص آخر. وهكذا يحل مفهوم التناص مح

. ال يستعمل باختين مصطلح التناص، ولكن الفكرة كامنة في Intersubjectivitéالذاتية 
 Poétiqueكما نجدها في شعرية دوستوفيسكي  Dialogismeالمفهوم الباختيني لـ الحوارية 

de Dostoïvski  الترجمة الفرنسية لـ:إيزابيل كوليتشاف 1963)موسكو ،Isabelle 
Kolitcheff  1970تقديم جوليا كريستيفا؛ سوي Seuil)  /   بيار مارك دو بيازي، نظرية
    .  04ص: المختار حسني،  التناص ،

محمد خير البقاعي : آفاق التناصية المفهوم والمنظور، الهيئة المصرية العامة  –( 1)
   .41، ص 1998، 1للكتاب، القاهرة، ط

   : تتجلى في ثالثة أنواع أساسية هي –( 2)
أثناء  ـ الحوارات الخالصة يرى باختين  3ـ تعالق اللغات القائم على الحوار  2ـ التهجين  1

إنه مزج لغتين  بعد أن يتساءل عن ماهيته: "ما التهجين؟  hybridationتحديده التهجين
لسانيين مفصولين بحقبة  اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، وهو أيضًا التقاء وعيين

الملفوظ"، غير أنه ال يعطينا أمثلة  اجتماعي، أو بهما معًا، داخل ساحة ذلكزمنية،وبفارق 
بالتهجين، بل يكتفي باإلشارة إلى عناوين روايات استخدمت  حية يشرح من خاللها المقصود

أن يوقفنا على مقاطع ملموسة تزيل بعض الغموض الذي لحق التعريف  هذه التقنية، دون
 ذكر "األمثلة الكالسيكية التي تساق في هذا الصدد هي: دونهاته الروايات ي السابق، ومن

الرواية األلمانية  كيشوت، وروايات الكتاب الساخرين اإلنجليز: فيلدنج، سموليت، ستيرن، ثم
   الرومانسية الساخرة: هيبيل وجان ـ بول".
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هذا  وثلكن، رغم ذلك فهاته العناوين ال تشفي غليل المتعطش إلى معرفة كيفية حد        
الناقد بحاجة إلى أمثلة  المزج، أو التداخل بين لغتين، أو االلتقاء بين وعيين، ألن الدارس أو

الخاصية الكتابية حتى ولو أعطانا باختين  تطبيقية حية تشرح بها هاته الظاهرة األسلوبية، أو
إلرادي المقتضية، فهو إضافة على ما سبق يفرق بين التهجين ا بعض التوضيحات التكميلية

من  )القصدي(والتهجين الالإرادي )الالوعي(، وهو ما أوضحه في قوله هذا: "وهذا المزيج
الطرائق(. لكن  لغتين داخل الملفوظ نفسه، هو طريقة أدبية قصدية )بدقة أكثر، نسق من

التاريخي، ولصيرورة اللغات،  التهجين الال إرادي، الالوعي، هو إحدى الصيغ المهمة للوجود
   إجمااًل، تتغير عن طريق التهجين". القول بوضوح بأن الكالم واللغات،ويمكن 

ال يكون  إذن، فالتهجين يحدث "عادة بين اللغات في كالم الناس اليومي المألوف، ولكنه
واللغات التي تتعايش في حقل  إراديًا، بل يدخل في سياق تبادل التأثير المألوف بين اللهجات

نما تتحاور اللغات  ع من التهجين ليس لهاجتماعي واحد، وهذا النو  بعد جمالي إطالقًا، وا 
   اإلرادي داخل الفن الروائي". بطريقة أدبية إبداعية، في التهجين

بالعودة  ونجد الناقد حميد لحميداني يحلل وجهة نظر باختين حول )الحوارية(، وذلك       
واحد بين صوتين أو  ج في ملفوظإلى رواية "الفقراء" لدوستويفسكي، حيث يتم "عادة المز 

يكون لها داللة معينة في سياق  لغتين أو موقفين، ومن خاللهما تتم صياغة هجنة لغوية
يقدم في هذا الصدد ما ورد في رسالة وجهها  العمل الروائي بكامله، وأفضل مثال يمكن أن

،أما بالنسبة   لحميداني.فرفارا ألكسفينا"، وذلك حسب حميد  البطل مكارد يفوشيكن لصديقته
المتبادلة المصاغة في حوار داخليًا،  للنوع الثاني فنجد باختين يصفه على أنه تلك "اإلضاءة

مجملها، تتميز عن التهجين بمعناه الخاص. ففي اإلضاءة  التي تنجزها األنساق اللسانية في
نم المتبادلة ال يكون  ا هي لغة واحدة معينةهناك توحيد مباشر للغتين داخل ملفوظ واحد، وا 

   ملفوظة".
فيقول باختين  Dialogues pures أما الشكل الثالث :الحوارات الخالصة       

 الرواية نفسه بصفته شكاًل مكونًا، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحوار اللغات بخصوصه: "وحوار
هو من صنف  رالذي يرن داخل الهجنة وفي الخلفية الحوارية للرواية. كذلك، فإن هذا الحوا

 خاص".
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سقاط رؤاه و تصوراته وبناء نظرية لها مالمحها و امتداداتها فيما الستثمار و  ا 
يوضح باختين بجالء ظواهر سيأتي من استراتيجيات قرائية السيما التناص، " 

االنبعاث التي تجعل من الثقافة مكان عودة عنيفة للتقاليد المنسية، ويقيم الدليل 
على كون الرواية مهيأة مسبقا ببنيتها الخاصة، لدمج عدد كبير من المكونات 
اللسانية واألسلوبية والثقافية المختلفة على شكل تعدد األصوات 

Polyphoniqueادل المواقع الممكن، وتواجه االختالفات على . إن مجموع تب
شكل حواري، يجعل من هذا الشكل األدبي نموذجا تركيبيا يسمح بالتفكير في 
األدبية بشكل مغاير. "فالمؤلف مشارك في روايته، كلي الحضور فيها، ولكن 
بدون لغة خاصة ومباشرة؛ فإن لغة الرواية نظام من اللغات التي تتضح 

ركة والتعاون أثناء الحوار". إن العناصر المستمدة مباشرة من معالمها بالمشا
باختين: )اللغات، التحول ترابط األصوات المتعددة، الحوارية، الوحدات 

 (2) الخطابية للثقافة( هي العناصر التي تكون مفهوم التناص.
                                                                                                                   

الهيئة المصرية  انظر: ميخائيل باختين "المتكلم في الرواية"، ت: محمد برادة، مجلة فصول،
و أيضًا: ميخائيل  .116 -114، ص 1985، سنة 30، ع5العامة للكتاب، القاهرة، م

ص  والنشر والتوزيع، القاهرة، باختين : الخطاب الروائي، ت: م برادة، دار الفكر للدراسات،
. و حميد لحميداني: أسلوبية الرواية )مدخل نظري(، مطبعة النجاح الجديدة، 126ـ  101

نظرية التناصية والنقد الجديد  . ونعيمة فرطاس : 68، ص 1989، 1الدر البيضاء، ط
 434العدد  -مجلة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب العرب بدمشق  )جوليا كريستيفا أنموذجًا(،

 .2007حزيران 
بربط تعددية األصوات بفن الرواية كنوع من التخصيص،  لوران جيني  يقترح القيام –( 1)

أقل غموضًا، اقترح أخذ  Bakhtinienne لرد المفهوم الباختيني" :يقول معبرًا عن رأيه
 اصطلح عليه في عالقة مع الجنس الروائي وتخصيصه كتعددية أصوات أدبية  المعنى الذي

Polyphonie littéraire". : ينظر ، L.JENNY: “Méthodes et problèmes”. 
 .05بيار مارك دو بيازي، نظرية التناص ،ت المختار حسني،ص: –( 2)
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وقد عرف المفهومان )الحوارية، تعددية األصوات( نشاطًا كبيرًا، ليس 
ين الغربيين فقط، بل حتى عند صاحبهما، إذ كانت تعددية اللساني عند

 باختين "أواًل عالمة مميزة للرواية الدوستوفسكية األصوات عند
Dostoïevskien  من محاورات الذات للرواية التقليدية، ثم  على النقيض

عامة، ثم للغة في مرحلة معينة من تطورها  أصبحت فيما بعد خاصية للرواية
   .(1)وأخيرًا لكل لغة")...( 

إال أن تصورات الشكالنيين لم ترق إلى مستوى النظرية الناضجة التي  
تبرر وجود مصطلح التناص كمبدأ إجرائي في التحليل األدبي . بل شكلت 

على  –كما سبقت اإلشارة  -إرهاصات حقيقية مهدت لظهور المصطلح الحقا 
في كتابيها " سيميوتيك " يد نشرها يد البلغارية كريستيفا ضمن بحوثها التي أع

 " نص الرواية ".و
 الممارسة التطبيقية:استمرار التنظير و  – 3

رسة التطبيقية للتناص مع لممااستمر التنظير و  هعلى الدرب نفسو  
جيرار جينات اللذان وضعا اللمسات أريفي وريفاتير وصوال إلى تودوروف و 

 األخيرة لهذه النظرية . 
 –في دراساته الموسعة عن التناص في أعمال غاري  – ينفي آريفي 

 -حسبه  –وجود نص مرجعي ، فكل نص هو نص متداخل ، ولذا ينبغي 
إحالل الدراسة التناصية محل دراسة النص ، ويشير إلى أن هناك نوعين من 

 التناص: التناص في المعنى و التناص في التعبير .

                                                 

(1  )– M. BAKHTINE: Esthétique et théorie du roman, paris, 
Gallimard, 1978, p18.   
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من مراتب القراءة التأويلية ،  وقد تبنى ريفاتير التناصية بوصفها مرتبة 
 و ظهرت اهتماماته بالتناصية في أعماله اآلتية :

   la production du texte , seuil 1979إنتاجية النص :  _ 
 la syllepse intertextuelle, Poétique, seuilالتعالق النصي :   _

1979   
 ,la trace de l’intertexte, la pensée, paris, oct  :أثر التناص _

1979 
   Sémiotique de la poésie, Seuil 1982سيميائية الشعر: -

ة ألشعار " حيث تصادفنا في هذه األعمال ممارسات تطبيقية تناصي
   (1)" ماالرميه "...."هيجو" و بودلير " و

يؤكد ريفاتير أن كل نص يخفي في داخله نصا آخر وهو تنويع على و    
 لها .بنية واحدة ، أو تعديل 

وكسابقه ينظر إلى النص على أنه غير مرجعي ، وأنه حتم مضاعف بمعنى 
   (2)تضاعف وتنوع الصالت التي تجمع بين الكلمات . 

مثل يتين هما : االشتقاق اإليداعي  )كما أن إنتاجية النص تقوم على آل
العكس ) قائم على تغيير طبيعة لتعابير الجاهزة أو الشواهد (، والتمطيط و ا
 (.لتراكيبا

 Tzvetan؛ فقد خص تزفيتان تودوروف على درب كريستيفا و        
Todorov  باختين بكتاب قيم هو "ميخائل باختين، المبدأ الحواري"  1981سنة

Mikhael Bakhtine, Le principe dialogique, Seuil, 1981  وفيه

                                                 

 .24و التطبيق ، ص:بين النظرية  أحمد طعمة الحلبي ، التناص  –( 1)
 .24_22المرجع نفسه ، ص: –( 2)
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المعنى الضيق، يقترح تقسيم المبدأ الحواري إلى مفهومين: مفهوم الحوارية بهذا 
ومفهوم التناص كما حددته جوليا كريستيفا مع احتفاظ هذا المفهوم الثاني 
بـ"تسمية الحوارية" لـ"بعض الحاالت الخاصة للتناص؛ من مثل تبادل األجوبة 

 (1)بين متحاورين، أو في التصور الذي أعده باختين عن الشخصية اإلنسانية".
ول نظرية المحاكاة فكرة " تينيانوف " ح في خضم ذلك  يتبنىو 
التي يشير فيها " تينيانوف "  إلى استحالة الفهم العميق لنص من و  الساخرة،

يسمي دون الرجوع إلى نصوص "غوغول "، و نصوص " ديستوفيسكي " من 
 تودوروف نص ديستوفيسكي بالسجل المتعدد القيم أو الحواري . 

مما ليس  شأة للنصوص انطالقاويؤكد تبعا لذلك على أنه :" ال ن
كل ما يوجد دائما إنما هو عمل تحويل من خطاب إلى آخر ، نصوصا ، و 

  (2)ومن نص إلى آخر ".
ويقترح تودوروف تسمية عملية إنتاج نص ، انطالقا من نصوص  

أخرى تعليقا ، ويقوم التعليق على إقامة عالقة بين النص الخاضع للدراسة ، 
  (3)شمل سياقه سواء كانت أيديولوجية أو دينية . وبقية العناصر التي ت

يتعامل تودوروف مع النصوص على أنها أحادية القيمة أو متعددة  
القيم، واألولى ال تستحضر خطابات سابقة على عكس الثانية فهي تعتمد  في 

 عملية االستحضار على آليات ثالث هي :
 المحاكاة الساخرة. -
 السرقة األدبية. - 
  الحوار ) تغيير و تبديل(. -

                                                 

 .05بيار مارك دو بيازي، نظرية التناص ،ت المختار حسني، ص: –( 1)
 .26التطبيق ، ص:بين النظرية و   أحمد طعمة الحلبي ، التناص –( 2)
 .13المرجع نفسه، ص: –( 3)
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عندما تصل فكرة التناص إلى جيرار جنيت تأخذ عنده أبعادا أخرى ،          
ويتوسع مدارها إلى حدود لم تخطر على بال المنظرة األولى لها وهي جوليا 
كريستيفا ، فهو يقترح ما يسميه " التعالي النصي " وهو " ما يجعل النص في 

غيره من النصوص "، وضمن التعالي النصي يدخل عالقة خفية أو جلية مع 
هو إال نوع  التناص أو التداخل النصي ، بمعنى أن التناص بمفهوم كريستيفا ما

تداخل النصي ، التوازي من أنواع المتعاليات النصية ،التي تشمل إضافة إلى ال
 اإلسقاط النصي ، والتعالق النصي ، واالرتباط النصي . النصي ، و 

 :الخاتمة
الموروث واآلني هي قدر الكتابة و اإلبداع يبدو مما تقدم  أن  جدلية  

وثقافية متنوعة يستدعيها  فالنص الجديد عالم متشابك تتداخل فيه مكونات أدبية
/المبدع بطريقته الخاصة بغية تشكيل نص بفعالية داللية تتداخل مع الكاتب

القي بواعث ذهن الراهن من جهة، ومع الماضي من جهة ثانية ،من خالل ت
لقراءة من هذه الزاوية او  المتلقي له مع الدوال الحرة الموزعة على مساحة النص،

تصبح عملية أخذ وعطاء ، أخذ من النص وعطاء له من المخزون األدبي 
 .(1)لنصوص أخرى نص هو تشرب وتحويل والثقافي للقارئ، فكل

 
 
 
 
 
 

                                                 
اتحاد الكتاب العرب دمشق تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات  محمد عزام ، – (1)

 21ص : 2001،
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 ، العاَلم العربيفي  الغربيّ  قد النصيي النَّ تلق
 ازكي نجيب محمود أنموذج

 لزهـر فارسد. 
 جامعـة تبسَّـة 
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 توطئة:

، وْليكِن الشِّعر مثاًل، لقد َفَحَص  ما زال النَّاقد األدبيُّ يتأمَّل األثر الفنِّيَّ
نْفس األديب ِمن خالل األثر، ثمَّ فحص بيئته، وبعدها فحص ذاته، واآلن "ال 

ُخْطوة نقديَّة تسبق سائر الُخْطوات... وهي أْن يفحص النَّاقد ِمن  -إذن -بدَّ 
)عمَّا( لغير العاقل؛  1الشِّعر نفسه، بغضِّ النَّظر عمَّا وراءه أو عمَّن وراءه،"

افي، و)عمَّن( للعاقل؛ تنفي ِمن النَّقد الخالص نفسيَّة  تنفي البيئة ِمن النَّقد الصَّ
، هذا هو المبدأ الكبير، الذي  األديب، وذات النَّاقد. إنَّه االنصباب على النَّصِّ

ة، وتفكيكيَّة، تقوم عليه المناهج النَّقديَّة الدَّاخليَّة كلُّها، ِمن بنيويَّة، وأسلوبيَّ 
، ويكون صاحبه ناقدًا  يِّ وشكالنيَّة... وجميعها تنطوي تحت مسمَّى االتِّجاه النَّصِّ
ـيًّا، أو ناقدًا أدبيًّا بالمعنى الدَّقيق، "غايته هي دراسة قطعة أدبيَّة يختارها  نصِّ
للدِّراسة، فال يجاوز حدودها إلى ما ليس  منها إالَّ إذا كانت هذه العوامل 

 2خارجيَّة أدوات لفهمها هي، ووسائل لإلحاطة بدقائقها وتفصيالتها."ال
ونستشفُّ ِمن هذا القول أنَّ محمود ال ينكر توظيف نفسيَّة األديب أو 
... وغيرها ِمن الظُّروف الخارجيَّة، بشرط أن تكون  ذات النَّاقد، أو بيئة النَّصِّ

وهذا ما يتوافق مع طبيعة   وسائل لخدمة النَّصِّ ال غايات يستهدفها النَّقد،
المنهج الفنِّيِّ "الذي يتناول العمل األدبيَّ باعتباره معادال فنِّـيًّا... والذي ال يعتمد 
نَّما يحلِّله في ضوء  في تحليل النَّصِّ األدبيِّ على ظروفه الخارجيَّة فحسب وا 

ناته الدَّاخليَّة." نات الدَّاخليَّة للنصِّ  3مكوِّ األدبيِّ في المنهج  واالهتمام بالمكوِّ
ؤية  ، وهو "المنهج الذي ينطلق ِمن الرُّ الفنِّيِّ يجعله يتقاطع مع المنهج اللُّغويِّ

ـيَّة  ،" (Vision textuale)النَّصِّ ونستخلص ِمن هذا أنَّ  4في دراسـة العمل األدبيِّ
يَّة الدَّاخليَّة: محمود في مبادئه النَّقديَّة التَّنظيريَّة يتساهل مع كلِّ المناهج النَّقد
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حصائيَّة... مع تعديل في مقاصدها ووسائلها، فيجعل المقصد  فنِّـيَّة، ولغويَّة، وا 
، وما عداه وسائل مهما كان شأنها...   هو النَّصُّ

 مداخل النص:-1
 ، ، مدخل فلسفيٌّ في الحقيقة مداخل النَّصِّ عديدة ومتنوِّعة؛ مدخل نفسيٌّ

، مدخل اجتماعيٌّ  أنَّ أفضلها هو  -في تصوُّر محمود -... ولكنمدخل تاريخيٌّ
، إذن، "هل يعني ما سبق أنَّ تناول النَّصِّ األدبيِّ في ضوء ذلك  المدخل اللُّغويُّ

[ ينفي إمكان تناوله ِمن خالل مداخل أخرى مغايرة؟  -نقديًّا -المنهج ]اللُّغويِّ
 -والشِّعر خاصَّة -أنسب للعمل األدبيِّ  -فيما نعتقد -بالطَّبع ال.. لكنَّه يبدو

، وأدبيَّة النَّصِّ ال تكون إالَّ في لغته، أمَّا 5وأوضح وأجلى لمفهوم األدبيَّة"
مضامينه فقد تستنـزفها معارف إنسانيَّة أخرى، كالتَّاريخ، واالجتماع، والسِّياسة، 

 والفلسفة...
ر عن إنَّ اللُّغة األدبيَّة تكون نتيجة انفعال األديب بتجِربة ما، فيعبِّ 

الحاالت الباطنيَّة، واألوضاع السُّلوكيَّة التي اكتنفته أثناءها، وله أْن يْكتم هذه 
الحاالت واألوضاع، ويخرج ِمن جلباب اإلنسان األديب إلى جلباب اإلنسان 

. 6الكتوم، "وبمفردات روسـو فإنَّ اللُّغة نتاج االنفعال، وليست التَّعبير عن حاجة"
جات ال يلد إالَّ لغة إشاريَّة، تشبه اللُّغة اليوميَّة، أو في إنَّ التَّعبير عن الحا

أحسن األحوال يلد لغة تشبه لغة العلوم، وهذه اللُّغة اإلشاريَّة ليست موضع 
. ، وال حتَّى النَّاقد السِّياقيِّ يِّ  عناية النَّاقد النَّصِّ

، ظاهرة وِمن أكبر تجليات اللُّغة األدبيَّة التي اهتمَّ بها النَّقد النَّ  يُّ صِّ
التَّعويض في االستعارة، إْذ هو الباعث على فنِّـيَّتها وحيويَّتها؛ وِمن هنا كانت 
نَّما  "الومضة الخالَّقة لالستعارة ال تنبثق ِمن وجود صورتين، أْي حقيقتين، وا 
تنبثق ِمن حقيقتين إحداهما حلَّت محلَّ األخرى، كلمة بداًل ِمن أخرى، تلك هي 

الجميلة، كما نجدها في قول محمود: "الخبرة علَّمتني بأنَّ  7رة"صيغة االستعا
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تيَّار الحياة أغزر جدًّا ِمن أْن يلمَّ به مذهب واحد محدَّد بعدد قليل ِمن المبادئ 
إنَّ االستعارة )الخبرة علَّمتني( واالستعارة )يلمُّ به مذهب( كلتاهما  8والقواعد،"

ستعارة األولى خبرة الحياة التَّجريديَّة قامت بعمليَّة تعويض؛ حيث عوَّضت اال
بأستاذ شاخص يعلِّم كاتبنا محمود، كما يعلِّم المدرِّس تلميذه، واالستعارة الثَّانية 
عوَّضت المذهب الذي يضبط الحياة ضبطًا تجريديًّا بصورة شخص يحاول 
جمع فروع الحياة، كما يجمع الحطَّاب أعواد حزمة الحطب، "وبهذا يظهر أنَّ 
مرجع )البيان( اعتبار التَّحوُّل ِمن جهة إلى أخرى، ِمن الزم إلى ملزوم، وِمن 

الذي هو ِمن باب  -. بينما في التَّشبيه البليغ )تيَّار الحياة(9ملزوم إلى الزم"
ال نجد هذا التَّعويض،  -إضافة المشبَّه به إلى المشبَّه، وتقديره: الحياة كالتَـّيَّار

صرَّح به، والمشبَّه به )تيَّار( مصرَّح به أيضًا، وال ينوب فالمشبَّه )الحياة( م
أحدهما عن اآلخر. وبناًء على ذلك أاَل نجد أنَّ "الشِّعر في جوهره استعارة 

 ! َنَعْم، هو في جوهره كذلك.10شاملة"
ويعلِّق أحد تالمذة محمود على التزام أستاذه أثناء النَّقد األدبيِّ بالنَّصِّ 

ًا بقوله: "تلك وجهة نظره في النَّقد أْن ُيْفَحَص الشِّْعُر نفُسه، أْي أْن تنظيرًا وتطبيق
ينصبَّ النَّقد األدبيُّ على األثر األدبيِّ ذاته أو ]أن يكون[ منحصرًا في النَّصِّ 

" ، والحقيقة أنَّ محمود في دعوته 11ذاته... أي النَّصُّ وال شيء غير النَّصِّ
، لم يمنع َغْرفهم ِمن منابع أخرى تقدِّم ِخدمة الـنُّقَّاد إلى العكوف على  النَّصِّ

، فلم يكن الرَُّجل صارمًا بهذه الطَّريقة التي صوَّرها تلميذه، أقصد عبارة  للنَّصِّ
.)  )النَّصُّ وال شيء غير النَّصِّ

( كانت رفيقة النَّـزعة  رامة )النَّصُّ وال شيء غير النَّصِّ إنَّ تلك الصَّ
، وهي نزعة قامت على خمسة أسس، هي: "البنيويَّة في ال الـنُّزوع  -1نَّقد الغربيِّ

رفض  -4رفض المؤلِّف...  -3رفض التَّاريخ...  -2إلى الشَّكالنيَّة... 
ولو قلَّبنا صفحات  12رفض المعنى ِمن اللُّغة..." -5المرجعيَّة االجتماعيَّة... 
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خ، المؤلِّف، المرجعيَّة كتابات محمود ما وجدنا فيها هذه المرفوضات: التَّاري
االجتماعيَّة، والمعنى. بل ما نجده تحويل هذه المرفوضات إلى مقبوالت، يقبلها 

لمعرفة كيفيَّة التَّعبير، لمعرفة آليات  -وسائل فقط -النَّقد باعتبارها وسائل
 التَّركيب، لمعرفة طرائق النَّسج، لمعرفة تقنيَّات الرَّبط... وهكذا.

يرفض العوامل الخارجيَّة إذا كانت تساهم في إنارة العمل إنَّ محمود ال 
، وفي الوقت ذاته يجعل هذا األخير في مقدِّمة أولويَّات النَّقد؛ فإذا "كان  الفنِّيِّ
التَّركيز على العمل الفنِّيِّ مفيد في تحليله وتشريحه، فإنَّ هذا يمثِّل جزءًا ِمن 

لي يكون النَّقد عمليَّة فكريَّة متسامية متصاعدة . وبالتَّا13النَّقد، وليس كلَّ النَّقد"
يادة  نَّما المجال فيها مفتوح للتَّطوير والتَّحسين والزِّ ال تعرف موضعًا لالنتهاء، وا 
باستمرار، وهذا ما يفسِّر اكتفاء بعض الـنُّقَّاد بمقال واحد في نقد ديوان بأكمله، 

( 12م يتجاوز اثنا عشرة )مثل مقال محمود عن شعر البارودي، المقال الذي ل
بينما كتب نقَّـاد آخرون كتبًا كاملة عن قصيدة واحدة، مثل تشريح  14صفحة،

عبد الملك مرتاض لقصيدة عبد العزيز المقالح )أشجان َيمانية( في نحو مائة 
 .15( صفحة180وثمانين )

ة حارَّة والـنَّقد النَّصيُّ نقٌد ال يركن إلى الالَّمعقول إطالقًا، بل هو استجاب
لتيَّار المعقول، ذلك التَـّيَّار الذي قبله محمود ِمن التُّراث، ودعا إليه حديثًا، وحين 
يُّ معقواًل، فإنَّه يضمن لنفسه االستجابة الواسعة ِمن القرَّاء، كما  يكون النَّقد النَّصِّ

عقول، يضمن لنفسه البقاء والتَّداول؛ فقد "كتب الغزاليُّ ما كتب دفاعًا عن الالَّم
وهو حرٌّ في اختيار موقفه؛ وأحسبنا أحرارًا إذ اخترنا أالَّ نقبل ِمن تراثهم إالَّ 

هو الذي يجاوز حدود مكانه وزمانه،  -دون الالَّمعقول -المعقول وحده، ألنَّه
فما قد قبله العقل يومًا، فإنَّه يقبله كلَّ يوم، وأمَّا ما أرضى الالَّعقل فينا يومًا، 

والشكَّ أنَّ كلَّ ناقد يطمح إلى أن  16حين تتغيَّر الظُّروف."فقد ال يرضيه 
 -يتجاوز نقده الحدود المكانيَّة واألطر الزَّمانيَّة، وعليه حرص أغلب الـنُّقَّاد
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على التزام تيَّار المعقول، وحرص بعضهم على ترجمة نقده  -باستثناء التَّأثُّريِّـين
 ترجمة ذاتيَّة، أو ترجمة غيريَّة.

 ناقد ومقومات األمة:ال-2
، كأيِّ إنسان، وهو  يُّ وال يجد محمود غضاضة في أْن يلتزم النَّاقد النَّصِّ

ة العلميَّة منها -يمارس حياته العلميَّة والعمليَّة مات الثَّابتة ألمَّته،  -خاصَّ بالمقوِّ
ماتها المتغيِّرة؛ "ألنَّ كلَّ إنسان في هذه الحالة ال تي ويجدِّد ويحدِّث في مقوِّ

مات  نتصوَّرها، يجب أن يكون ِمن أنصار القديم فيما هو ثابت ِمن مقوِّ
الشَّخصيَّة الوطنيَّة، وأْن يكون في الوقت نفسه ِمن أنصار الجديد فيما هو 

مات" ، وبالتَّالي تستمرُّ الحياة العلميَّة والعمليَّة متصاعدة 17متغيِّر ِمن تلك المقوِّ
: ماء... وفي الدُّعاء الشَّريف الصَّحيح ورد قوله نحو االزدهار، واالرتقاء، والنَّ 

 .18"اْجَعِل الَحَياَة زَياَدًة ِلي ِفي كلِّ َخْيٍر"
يُّ المعاصر التَّمييز بين  وِمن الفتوحات التي وصل إليها النَّقد النَّصِّ
الكاتب والرَّاوي في األعمال القصصيَّة، خالف ما كان شائعًا قديمًا ِمن اعتبار 

، الرَّ  اوي هو الكاتب ذاته، وِمن هنا انقسم صوت الرَّاوي على نمطين: ثنائيٌّ
، بينما صوت الكاتب واحد دائمًا، وقد "كان الرَّاوي الثُّنائيُّ الصَّوت  وأحاديٌّ
، وكان الرَّاوي األحاديُّ الصَّوت  واية ذي الطَّابع التَّلفيقيِّ مرتِبطًا بقالب الرِّ

ة القص "مرتِبطًا بقالب القصَّ ، وتعود ُأَحاِديَُّة 19يرة ذي الطَّابع األحاديِّ الفرديِّ
ة القصيرة إلى قصر حجمها ِمن جهة، وَوْحدة موضوعها ِمن جهة  قالب القصَّ
واية إلى طول حجمها ِمن جهة، وتعدُّد  أخرى. بينما تعود تلفيقيَّة قالب الرِّ

 موضوعاتها الفرعيَّة ِمن جهة أخرى.
نُّقَّاد موقف المتسامح الحليم؛ ألنَّه يتصوَّر أن ويقف محمود ِمن جميع الـ

انتهاج النَّاقد لمنهج نقديٍّ معيَّن أمر مفروض ومحتوم، إْذ "ليس عند لعقل مانع 
منطقيٌّ يأمر بأالَّ يكون عند النَّاقد إالَّ نظرة واحدة للعمل األدبيِّ الذي يعالجه، 
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قصور الجهد وِقصر الُعُمر، فنؤثر لكنَّه الواقع التَّجريـبيُّ هو الذي يفرض علينا 
، ونستشفُّ ِمن هذا 20أن يكون لكلِّ ناقد وجهة ينحو إليها بحكم ميله ومزاجه"

خير ِمن السَّير  -مهما كان قصور هذا المنهج -أنَّ اختيار منهج نقديٍّ معيَّن
 دون منهج مضبوط، وخير ألف مرَّة ِمن العشوائيَّة والغوغائيَّة في النَّقد.

يِّ أن يتسلَّح بخلفيَّة نظريَّة عن فنِّ األدب قبل أن يبدأ وللنَّ  اقد النَّصِّ
وائع األدبيَّة، ويعرف مميِّزات  ممارسته النَّقديَّة التَّطبيقيَّة، فيعرف المشترك بين الرَّ
الفنون األدبيَّة، ويلمَّ بتاريخها وتطوُّرها، ويحيط بمصطلحاتها، إحاطة دقيقة 

مات ِمن مفاهيمها، بل ترتبط المصطلحات عنده بمدلوالتها بحيث ال ُيْفِرُغ الكل
ارتباطًا دقيقًا، ولنا في سقراط أسوة لمن أراد ِجدِّيَـّة النَّقد؛ "ذلك أنَّ الفيلسوف 

أن  -ألوَّل مرَّة في تاريخ الفكر اإلنسانيِّ  –]سقراط[ قد حاول مع محاوريه 
الَّ فهل يحدِّدوا معاني الكلمات التي يستخدمونها في مجاال ت الحياة الجارية، وا 

يعقل أن يتحدَّث ناقد عن أثر ِمن آثار الفنِّ وهو ال يدري بأيِّ الخصائص 
؟" يِّ خلوَّه ِمن مبدأ  21يتميَّز الفنُّ ؛ ينكر على النَّاقد النَّصِّ ذاك استفهام إنكاريٌّ

ة التَّحليل، ال نظريٍّ في النَّقد؛ "ال بدَّ للنَّاقد ِمن ))مبدأ(( على أساسه يقوم بعمليَّ 
يستنبطه بادئ ذي بدء ِمن عقله الخالص استنباطًا، بل يستخلصه ِمن روائع 

وائع الخلوَد والجودَة يضمنهما لغيرها ِمن 22األدب" ، فالمبدأ الذي ضمن لهذه الرَّ
 اآلداب أيضًا.

ود، ال والنَّاقد النَّصِّيُّ حين يركِّز في نقده على البنية اللُّغويَّة للنَّصِّ المنق
نَّما  ، وا  يعني أنَّه ال يدرك المضامين األخالقيَّة والمعرفيَّة التي يحملها ذاك النَّصُّ
مسألة المضامين بالنِّسبة إليه مسألة فرعيَّة، قد تهمُّ الفالسفة والمفكِّرين أكثر 
منه، والفالسفة المسلمون حين تعرَّضوا لفلسفة الشِّعر رأوا أنَّه قول نوعيٌّ متميِّز، 

ور التي يخيِّلها للمتلقِّي، وحقيقًة إنَّ الشَّاعر ما  -غالباً  -تكمن قوَّة تأثيره في الصُّ
"يقصد بهذا القول النَّوعيِّ تمرير مشروٍع أخالقيٍّ ومعرفيٍّ ِمن خالل إيقاع 
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وِمن ثمَّة تأتي سلوكاتهم تابعًة لهذه  23المخيَّالت في أذهان المتلقِّين،"
 هميَّة.المخيَّالت، ولو كانت و 

يُّ في تحليله للغة النُّصوص األدبيَّة بين المعاني  وقد ميَّز النَّقد لنَّصِّ
العينيَّة، كالوردة، والطَّاولة، والكتاب... والمعاني العامَّة، كالحريَّة، والعدالة، 
دق، والوفاء... وَعَرف أنَّ "أيَّ معنى ِمن هذه المعاني العامَّة،  والمساواة، والصِّ

وعلى  24واقع أمره إالَّ تكثيف لجملة ُضِغَطْت في مفرد لغويٍّ واحد." إْن هو في
ليَّة؛ ألنَّ هذا التَّحليل هو  النَّاقد أن ُيرجع هذه المعاني الواسعة إلى عناصرها األوَّ
الذي يوصل إلى معرفة فنِّيات التَّركيب، وطرائق الرَّبط داخل النُّصوص، كما 

اف، "وهذا ))الغموض(( النِّسبيُّ في تلك يصبغها بهالة ِمن الغموض الشَّفَّ 
، التي 25األسماء، هو نفسه الذي أتاح لكلِّ اسم منها أْن يكتسب مرونة المعنى"

 هي عالمة مفرِّقة بين النُّصوص الثَّريَّة والنُّصوص الجافَّة.
يِّ دور بارز في الكشف عن الموسيقى الشِّعريَّة،  وقد كان للنَّقد النَّصِّ

ناته التي تؤثِّر في المتلقِّي تأثيرًا مباشرًا؛ حيث "يتوسَّل  باعتبارها ِمن أهمِّ مكوِّ
الشِّعر في ذلك بوسائل تتمثَّل في المحاكاة وما يجسِّدها ِمن صور بالغيَّة، 

، ولحن موسيقيٍّ أحيانًا،" كما ميَّز النَّقد  26وصياغات متميِّزة، ثمَّ إيقاع شعريٍّ
يُّ بين نوعين ِمن  الموسيقى: موسيقى داخليَّة يدركها الذِّهن، وموسيقى النَّصِّ

خارجيَّة تدركها األذن، وفي خانتها ُتْدَرُج كلُّ تقعيدات الخليل لإليقاع الشِّعريِّ 
.  العربيِّ

وأثنى النَّقد النَّصِّيُّ على لغة التَّشيـيئ في األدب، وهي اللُّغة التي 
مسموعات، ومشمومات، تستعمل الدَّالالت المحسوسة، ِمن مبَصرات، و 

ومذوقات، وملموسات، وتجيز التَّراسل بينها، كأن تأخذ المسموعات مكان 
المبَصرات، أو العكس، كما في قولنا: الدَّمع الهامس، والحفيف الباكي... 
فأصبحت اللُّغة األدبيَّة المحبوبة ترسم المحسوسات المستترة فيها، وتشير إليها 
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يَّ بعض هذا الهمِّ،  بقوَّة، وِمن الطَّريف أنَّ  الفلسفة المعاصرة تشارك النَّقد النَّصِّ
نَّما هي معنيَّة بتحليل الكالم  ، وا  ولو أنَّها غير معنيَّة بتحليل الكالم الفنِّيِّ
؛ حيث "جعلت مدارها الرَّئيسيَّ هو البحث عن المعنى وبعض ما ُيقصد  اإلشاريِّ

فكرة تطوف بذهن، ولكلِّ  إليه بهذا الوصف، هو أنَّها أصبحت تشترط لكلِّ 
، إنَّها َمعنيَّة 27عبارة ينطق بها لسان، مشارًا إليه، تشير إليه الفكرة أو العبارة"

باإلحاالت الواضحة للكالم، وتعتبر كلَّ كالم ال تتوفَّر فيه هذه الميزة كالم غير 
، ومتى كان الشِّعر منطقًا وفلسفة؟! بل العقالنيَّته هي فلسفته.  منطقيٍّ

، ومدعِّمًا و  يُّ يأخذ ِمن تراثه ما يراه محفِّزًا على التَّفكير الحرِّ النَّاقد النَّصِّ
للمنطق الهادئ، فهو يكتب نقدًا يتَّسم بالعلميَّة، ال شعرًا يتَّسم بالِوْجدانيَّة، 
وعمومًا "العربيُّ في ممارسته لحياته في عصره عليه أن يختار ِمن تراث السَّلف 

فإذا ارتضى التُّراث فنَّ  28حًا وعقاًل في حياته بال تكلُّف وال افتعال،"ما ُيِعيُنُه رو 
ن كان التُّراث لم يشهد القصَّة  المقامات فلسنا مجبرين على الكتابة فيه اآلن، وا 
ذا وازن الباقالَّني بين القرآن  الفنِّـيَّة، فال علينا إنَّ توسَّع فيها أدباؤنا حديثًا، وا 

سنا مجبرين على هذه الموازنة... أي على النَّاقد النَّصِّيِّ وشعر امرئ القيس، فل
ته ال ضعفه، ويأخذ منه االجتهادات ال السَّقطات، المهمُّ  أْن يأخذ ِمن التُّراث قوَّ

الَِّذيَن أن يكون دائمًا مغرِباًل لما يستقبل؛ يأخذ منه الحسن، ويذر غير ذلك 
ْحَسَنُه ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأوَلِئَك ُهْم ُأوُلو َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَ 

اأْلَْلَبابِ 
29. 

يُّ مع بعض الفنون القصصيَّة التُّراثيَّة ميَّز بين  ولمَّا تعامل النَّاقد النَّصِّ
ـيَّة  -وهو صاحب الخبر األصليِّ  -المتكلِّم األمِّ  والرَّاوي، واكتشف بقراءات نصِّ

، ومع ذلك ُيروى على لسان راٍو أنَّه " قد يكون الخبر باطاًل وكذبًا وغير واقعيٍّ
تتخيَّل الثِّقة فيه، أو يرويها بلهجة الواثق، مثل: راوي الملحمة، وراوي القصص 
الخرافيَّة واألسطوريَّة، والمقامات، والمنامات، وقصص البطولة الزَّائفة، 



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 124 - 

 

يُّ ثنائيَّة: المتكلِّم األمِّ، والرَّاوي إلى ولمَّا نقل ال 30والقصص التَّهكُّميَّة،" نَّاقد النَّصِّ
الشِّعر القديم تعرَّف أكثر على ظاهرة االنتحال عند القدماء، كابن سالَّم، وعند 
المحدثين كطه حسين. وظهرت براعة األوَّل في سوق أربعة أدلَّة على بطالن 

كان أوَّل هذه األدلَّة و  31شعر عاد وثمود الوارد في سيرة محمَّد بن إسحاق،
ـيًّا ِمن القرآن الكريم. أمَّا النَّاقد الثَّاني طه حسين فقد بلور المسألة في  32نصِّ

، رغم ما قيل فيها  قالب نظريَّة متكاملة، هي نظريَّة النَّحل في الشِّعر الجاهليِّ
 34ِمن ردٍّ.

ل إليه مِ  يِّ ال تكمن فيما يتوصَّ ن قواعد، أو ما إذن، براعة النَّاقد النَّصِّ
نَّما تكمن براعته في التَّطبيق الممنَهج على  استوعبه ِمن تعميمات، وا 
النُّصوص، والدَّرس المنظَّم للمنقود، فالقضيَّة قضيَّة تطبيق منهجيٍّ أكثر ِمنها 
ل إليه ِمن  ؛ "إنَّ عظمة ابن خلدون ال تكمن فيما توصَّ قضيَّة استعراض نظريٍّ

نَّما تكمن عظمته  آراء أو تعميمات، فهذه قابلة لألخذ والرَّدِّ بتطوُّر العلم ورقيِّه، وا 
وكذلك قد يكون النَّاقد  35في منهجه العلميِّ وعقليَّته التي لم تكن تساير زمانه،"

يُّ إن ارتقى في مدارج التَّطبيق، السيَّما إن تعامل مع النُّصوص المقدَّسة.  النَّصِّ
صِّيِّ يجد أنَّ أعالمه كانوا يتوزَّعون في شكل والُمراِجع لتاريخ النَّقد النَّ 

كتل اجتماعيَّة علميَّة متعاِونة، مثل: حلقة موسـكو اللُّغويَّة، وحلقة بطرسبورغ، 
ْن ُبِنَي على ِشْركة 36(Opoyaz)وجمعيَّة أبويـاز  ... وال َضْير في هذا التَّكتُّل، وا 

أنَّ النَّاقد في الدَّرجة األولى إنسان  اجتماعيَّة، ألنَّ الغاية منه علميَّة رفيعة، كما
اجتماعيٌّ له أهواؤه وعواطفه، وحقيقة "ال يتوزَّع النَّاس عشوائيًّا في السِّياقات 
االجتماعيَّة. فغالبًا ما يبحث األفراد عن عالقات اجتماعيَّة مالئمة النحيازهم 

وكذلك يفعلون  37المفضَّل ويتجنَّبون تلك العالقات التي ال يشعرون براحة فيها."
في كلِّ زمان ومكان، فيا ليت أبناء العروبة يقومون بمثل تلك التَّكتُّالت المجديَّة 

 النَّافعة، وينتقلون ِمن النَّاقد األمَّة إلى األمَّة النَّاقدة.
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ا مكثَّفًا، أن يجمع حوله الـنُّقَّاد، وأن  ويستطيع الشِّعر، باعتباره نصًّ
، كما أنَّ الوظيفة األخالقيَّة لكثير ِمن  يساهم في تشكيل جمعيَّات يِّ للنَّقد النَّصِّ

هذا الشِّعر قادرة على تحقيق انسجام وُأْلفة بين دارسيه، "وقد رأينا الفالسفة 
يسندون إلى الشِّعر )والفنون( وظيفة أخالقيَّة أساسًا، دون أن يستهينوا بوظيفة 

، كالفالسفة، يس ند إلى الشِّعر والفنون الوظيفة الجمال... يبدو أنَّ الِكنديَّ
انيون أن يأخذوا ِمن الشِّعر واألدب عمومًا،  38نفسها،" هكذا يستطيع الـنُّقَّاد النَّصَّ

دوا أن يعطوه باستمرار؛ يعطونه طاقة الذِّهن، ونور المقل، وكثيرًا ِمن  كما تعوَّ
 الُعُمر.

عاً  على ممارسة النَّقد  ويعطي محمود الـنُّقَّاد العرب معطًى تاريخيًّا مشجِّ
بما يبعثه في نفوسهم ِمن  -رغم ما يتطلَّبه هذا النَّقد ِمن َجْهد علميٍّ  -النَّصِّيِّ 

إيمان بإمكاناتهم؛ فيرى محمود أنَّ الشَّرق األقصى صاحب نظرة َحْدسيَّة 
صوفيَّة، وأوربا صاحبة نظرة منطقيَّة علميَّة، والعربيُّ عبر تاريخه الثَّقافيِّ 

، فيستطيع نقَّادنا الذين جمعوا بين النَّظرة الَحْدسيَّة، 39يل جمع بين النَّظرتينالطَّو 
ـيِّين ِمن الطِّراز األوَّل رغم ما يحتاج إليه  وفيَّة أْن يكونوا ُنقَّادًا نصِّ والنَّظرة الصُّ

 ِمن  صرامة علميَّة وبصيرة ثاقبة. -كما أشرنا -هذا النَّقد
 النقد النصي والعصر:-3

قيقة أنَّ النَّقد النَّصِّيَّ أصبح سمة ِمن سمات هذا العصر، والح
يادة على باقي المناهج النَّقديَّة، وأصبح األخذ به ضرورة  وأصبحت له الغلبة والرِّ
محتومة، بل المحتوم المؤكَّد تطويره وتجديده، وليس معنى هذا أالَّ نلتفت إلى 

، ولكن للنَّاقد ال عربيِّ كما "للمواطن العربيِّ أن يولد ِمن جديد النَّقد القديم التُّراثيِّ
والدة يتخطَّى بها تلك الفترة المنكودة، إلى حيث أسالف تركوا على درب 
الحضارة مواقع أقدام لن تمحوها رياح، ثمَّ يجاوز هؤالء األسالف أنفسهم، بجديد 

و . إنَّ االلتفات إلى األسالف سيف ذ40يساير به ركب العصر الذي يعيش فيه"
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حدَّين؛ فقد يزيد النَّاقد خبرة ودراية إلى خبرته ودرايته، وقد يجرِّده ِمن الخبرة 
والدِّراية فيحجزه في زاوية مظلمة ال يجاوزها، وللنَّاقد الخيار، فإمَّا أن يجعل 

مَّا أن يجعله مِلكًا ظلومًا عليه.  ماضيه مستشارًا أمينًا له، وا 
ذا كان الفكر اإلنسانيُّ قد َدَرجَ  صنيف المعرفة في مجاالت أو على ت وا 

أوضحها: المعرفة الطَّبيعيَّة، واإلنسانيَّة، والرياضيَّة، والتَّطبيقيَّة،  حقول،
 -والنَّقد واحد منها -والحاسوبيَّة )المعلوماتيَّة( فإنَّ محمود ُيْدِرُج العلوم اإلنسانيَّة

ر ذلك! َنَعمْ  ، "لقد أضاف زكي نجيب تحت مظلَّة العلوم الطَّبيعيَّة، وله مبرِّ
محمود نوعًا آخر ِمن العلوم وهي العلوم اإلنسانيَّة، وهي تندرج تحت العلوم 

ولكن إذا سلَّمنا  41التَّجريبـيَّة )أو الطَّبيعيَّة(؛ ألنَّها تعتمد على منهج التَّجريب."
يأخذ  أنَّ الحدود بين العلوم اصطالحيَّة فقط؛ ألنَّ المعرفة، في الحقيقة، تراكميَّة

بعضها ِمن بعض، يبقى السُّؤال: كيف تعتمد العلوم اإلنسانيَّة على التَّجريب؟! 
لإلجابة عن هذا السَّؤال نأخذ اختصاص محمود، وهو الفلسفة كمثال على ذلك؛ 
"يبدأ الفالسفة التَّجريبيُّون ِمن أفكار تجريبيَّة، ويبدأ الفالسفة المثاليون ِمن واقعة 

األقلِّ وهي أنَّ شيئًا ما موجود، وْليكن وجودًا نفسيًّا، ثمَّ  تجريبيَّة واحدة على
إنَّ الوجود النَّفسيَّ لألشياء هو الذي  42يحاولون البرهان على قضايا أخرى."

استلَّ العجب ووضع اإلجابة، فالفيلسوف والنَّاقد... وغيرهم ِمن أصحاب العلوم 
هنيَّة افتراضيَّة، وهذا يساعدهم على اإلنسانيَّة يجرِّبون، ومجرَّباُتهم في الغالب ذ

 عمليَّة االستشراف والتَّنبُّؤ، أقصد تنبُّؤ الدَّرس، ال تنبُّؤ السِّحر.
ويتقدَّم محمود في َعْلَمَنِة النَّقد، باعتباره واحدًا ِمن العلوم اإلنسانيَّة، 

ود يساوي حين ُيْقِرُن هذه األخيرة بالعلوم الطَّبيعيَّة؛ "ويبدو أنَّ زكي نجيب محم
في المكانة والمرتبة بين العلوم الطَّبيعيَّة والعلوم اإلنسانيَّة، بل ويوازن بينهما، 
وقد تناول هذا الموضوع باستفاضة كبيرة مدعَّمة باألمثلة والبراهين في كتابه 

وبهذا  44وكذلك في كتابه )هذا العصر وثقافته( 43)ثقافتنا في مواجهة العصر("
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هي فقط العلوم التَّجريبيَّة، بل أصبحت  -عند محمود -بيعيَّةلم تعد العلوم الطَّ 
العلوم اإلنسانيَّة تجريـبيَّة أيضًا، فإذا قلنا: العلوم التَّجريـبيَّة انسحب معناها على 
العلوم الطَّبيعيَّة والعلوم اإلنسانيَّة على السَّواء. وبناء على هذا نستسيغ إيمان 

ا أنَّ العلم منهج بحث ال موضوع بحث؛ "فإذا علمنا الرَّجل بعلميَّة النَّقد، طالم
أنَّ الدُّكتور مندور تحمَّل عناء كتابه ]النَّقد المنهجيُّ عند العرب[ ليبيِّن للنَّاس 

(( علمنا كذلك أنَّه أراد للنَّقد أن يكون علمًا" فالنَّقد،  45قواعد ))النَّقد المنهجيِّ
ه علم بمنهجه في النَّظر لألدب، إذن، علم ال بموضوعه، أْي األدب، ولكنَّ 

علمًا، وهو غاية ما وصل إليه الفكر  -بعد هذا -فكيف ال يكون النَّقد النَّصِّيُّ 
بط المنهجيِّ للدِّراسات األدبيَّة.  اإلنسانيُّ في الضَّ

 البنيوية والنقد النصي:-4
، أن تك يِّ ون نزعة ولقد أرادت البنيويَّة األوروبيَّة، وهي ِمن النَّقد النَّصِّ

علميَّة بأتمِّ معنى الكلمة، وكان لها ذلك؛ "ألنَّ البنيويَّة تقوم على فكرة النِّظام... 
، والنِّظام هو المنهجيَّة والدِّقة والوضوح، 46نظام عالقات كاللُّغة سواء بسواء"

وهو سمة العلم، والعلم الخالص، في كلِّ زمان ومكان، فمتى ننظِّم دراساتنا 
عل منها علمًا بدل أْن تكون وجهات نظر، تَْثُبُت اليوم وتَْنَتِفي غدًا؟! األدبيَّة ونج

في األخذ  (Critical)هو المنهج النَّقديُّ  -عندنا -"إنَّ المنهج الصَّحيح الغائب
، إذا أخذنا 47بالحديث األوروبيِّ وحتَّى في استحياء قديمنا التُّراثيِّ على السَّواء"

 ال األدبيِّ فقط.النَّقد بمعناه العامِّ 
؛ ألنَّ  يُّ على النَّقد البنيويِّ وليس معنى هذا أن يقتصر النَّقد النَّصِّ
البنيويَّة لها مثالبها وزالَّتها، التي يجب تجاوزها، ِمن ذلك تصوُّرهم لمفهوم 
؛ "فالنَّصُّ باعتقاد البنيويِّـين يتضمَّن معناه في داخله حسب؛ ألنَّ شكله  النَّصِّ

، وفات البنيويِّة أنَّ النَّصَّ الواحد 48يتضمَّن بنفسه ذلك المعنى ويحتويه" اللِّسانيَّ 
ذاِكرة نصوص، وهذه النُّصوص أتت الكاتب ِمن مطالعات سابقة، مهما كان 
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شكل هته المطالعة: ورقيَّة أو إلكترونيَّة، مسموعة أو مرئيَّة... والكاتب دائمًا 
ا، ويوظِّف في كلِّ كتابة رصيده يكتب لجمهور، ولو كان جمهورًا افتراضيًّ 

، وال يكتب ِمن فراغ إطالقًا. وهذا ما يفسِّر عدم فهم بعض النَّصوص  المعرفيَّ
إالَّ بالرُّجوع إلى مرجعيَّاتها الخارجيَّة، فليس كلُّ نصٍّ بنية مغلقة، بل تستطيع 

 بعض النُّصوص فقط أن تكون بنية مغلقة.
ومنسيَّة الغربيَّة في  والنَّقد النَّصِّيُّ في بداياته كان حربًا ضروسًا على الرُّ

 ، نهاياتها، وأكثر هذه المعاداة كان ِمن قبل تيَّاري: النَّقد الجديد األمريكيِّ
وسيَّة، التي تولَّدت مع أخواتها: األمريكيَّة، والفرنسيَّة، واإليطاليَّة،  والشَّكليَّة الرُّ

مَّة، و"لقد اتَّفق كلٌّ ِمن )النَّقد الجديد( العا 49ِمن أمٍّ واحدة هي السِّيميولوجيا
وسيَّة( على ضرورة السَّعي نحو اكتشاف الخصوصيَّة األدبيَّة  و)الشَّكلية الرُّ
رة ِمن نزعة روحيَّة  ومنسيَّة المتأخِّ للنُّصوص بعد رفضهما معًا ما كانت عليه الرُّ

رامة العلميَّة، وُتضعف الهيكل ال50مترهِّلة" ، الذي يطمحان ، تُفسد الصَّ منهجيَّ
 إليه.

يُّ ِمن الدِّراسات اللُّغويَّة الحديثة كثيرًا، وكيف ال  وقد استفاد النَّقد النَّصِّ
في  (Saussure)يكون ذلك وهي سبب وجوده، ابتداًء ِمن محاضرات سوسير 

، وحلقة موسكو اللُّغويَّة في روسيا؟ وِممَّا استفاده هذا النَّقد ِمن علوم 51فرنسا
( المعنى الذي يرتبط 1سان تمييزه بين ثالثة أنواع ِمن المعنى، "هي: )اللِّ 

( ] ( المعنى الذي يستجدُّ للَّفظ 2بالكلمة أصالة... ]أي المعنى الحقيقيِّ
( ... ( المعنى الذي ينشأ ِمن تركيب األلفاظ 3باالستعمال والتَّطوُّر اللُّغويِّ

؛ ال  ، وهو المعنى الوظيفيُّ 52باإلسناد أو اإلضافة" يُّ الذي يهتمُّ به النَّقد النَّصِّ
نَّما لوجوده مع عمليَّات التَّركيب بين المفردات، إذ المفردة لوحدها ال  لذاته، وا 
تمتلك أدبيَّة وال شعريَّة، ولكن تداخلها مع غيرها ِمن المفردات هو الذي ِمن 

 .شأنه أن يمنحها األدبيَّة، والشِّعريَّة، والتَّفرُّد الجماليَّ 
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ـمِّ في النَّصِّ األدبيِّ تشكِّل ما  وعندما ترتقي عمليَّات التَّركيب والضَّ
ورة عمل تركيـبيٌّ يضمُّ إلى العناصر الممثِّلة  ورة الفنِّـيَّة، إذ "الصُّ يسمَّى الصُّ

" ، ومخاطبة الحواسِّ هي 53للشَّيء نوعًا ِمن المعرفة محدودة بحدود الحسِّ
ل لتذوُّق جما ، حتَّى إنَّ الذَّوق بمعناه اللُّغويِّ يعني المدخل األوَّ ل النَّصِّ األدبيِّ

حاسَّة الذَّوق باللِّسان، ويعني بمعناه "الفنِّيِّ أْن تجابه عماًل فنِّـيًّا مجابهة مباشرة 
، 54فتذوقه بالحاسَّة المالئمة له بالعين إْن كان صورة، وباألذن إذا كان نغمًة"

تعته أكثر؛ إذ اإلنسان يتعلَّم ويستمتع بقدر ما واألدب يجمع بينهما، فتكون م
 يوظِّف ِمن حواسِّه.

 النقد النصي والتركيب والتصوير نموذج تحليل:-5
؛ إذ  يُّ بالتَّركيب والتَّصوير في العمل الفنِّيِّ لهذا الحدِّ يهتمُّ النَّقد النَّصِّ

ل الالَّمرئيُّ  ، ويصبح  في التَّركيب والتَّصوير يتجلَّى اإلبداع، ويتحوَّ إلى مرئيٍّ
المجرَّد محسوسًا، وهذه َمَهمَّة جسيمة ال يستطيع القيام بها إالَّ الفنَّ الرَّفيع، 
عطاء حضور لما  ر القول: إنَّ إمكان جعل الالَّمرئيِّ مرئيًّا، وا  و"كثيرًا ما يتكرَّ

ه . وهذا قول ِصْدٍق، تدعِّم55يمكن تخيُّله فقط، هو وظيفة الفنِّ الرَّئيسيَّة"
، وهو الُحمَّى التي  النُّصوص الشَّواهد، وها هو نصٌّ للمتنبِّي يجعل الالَّمرئيَّ

ا:  كانت تأتيه لياًل، مرئيًّا، وهو زائرة حييَّة حياًء خاصًّ
 ِإالَّ  في الظَّالمِ   َتُزورُ   َفَليـَس   ِبها  َحــَياءً     َكَأنَّ     َوزائِـَرتي

 في  ِعظاِمي  َوباَتت  َفعاَفتْـَها  َوالَحَشاَيا  َبَذلُت َلها  الَمَطاِرَف 
ــَقامِ     ِبَأنواِع     َفتوِسُعُه   َيضيُق الِجلُد َعن َنفسي  َوَعنها  السِّ

بـَح   ِسَجامِ      ِبَأرَبَعــةٍ     َمداِمُعـَها  َفَتجِري  َيطُرُدها   َكَأنَّ الصُّ
 الُمستَـهامِ   الَمُشـوق ِ    راَقَبَة مُ   ِمن   َغيِر َشوقٍ   ُأراِقُب َوْقـَتَها 

دُق َشرٌّ   َوَيصُدُق   56في الُكَرِب  الِعَظامِ   ِإذا َألقاكَ   َوْعُدَها  َوالصِّ
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وال شكَّ أنَّ لغة المتنبِّي هنا لغة الدَّاخل، اللُّغة التي تستبطن النَّْفس، 
حتَّى إنَّ الواحد منَّا وهو وتتسلَّل إلى الفؤاد، لُتْخِرَج ما فيه ِمن رؤًى وعواطف، 

يراجع نصَّ المتنبِّي َليشعر بالشَّفقة لحاله، وذاك ِمن ِفْعل األسلوب الشِّعريِّ في 
المتلقِّي، و"األسلوب الشِّعريُّ الذي هو لغة الدَّاخل أكثر حساسيَّة ودقَّة على 

ب التقاط المعاني وعكسها عن ذلك النِّظام الذي يخضع له النَّثر؛ وذلك بسب
جانبين تتميَّز بهما لغة الشِّعر: الجانب المجازيُّ ]وجانب[ حريَّة األداء 

" ، والمتأمِّل في النَّصِّ السَّابق للمتنبِّي يجد فيه حشدًا ِمن المجازات، 57اللُّغويِّ
ْبَح َيطُرُدها... وبعبارة مجملة:  مثل: َكَأنَّ ِبها  َحَياًء، باَتت في  ِعظامي، الصُّ

ه استعارة مكنيَّة؛ شخَّصت الُحمَّى المجرَّدة في صورة زائرة مرئيَّة. ومع النَّصُّ كلُّ 
، نجد حريَّة في استعمال اللُّغة؛ إنَّ المتنبِّي حوَّل كلمة  هذا الجانب المجازيِّ
)زائرة( ِمن أنثى تعود مريضًا إلى ُحمَّى شديدة، وحوَّل كلمة )عظام( ِمن كونها 

نات البدن إلى كونها  بح( ِمن الدَّاللة أحد مكوِّ َفْرشًا للزَّائرة، وحوَّل كلمة )الصُّ
على ظاهرة فلكيَّة، إلى شخص يطرد الُحمَّى... إنَّها حريَّة األداء اللُّغويِّ في 

 58الشِّعر، حين "تكون اللُّغة مقصودة لذاتها، فتحقِّق أهمَّ خصائص الشِّعر"
. وال تكون كالمًا إشاريًّا منظومًا وكفى.  الحقيقيِّ

والنَّاقد النَّصِّيُّ حين يقف أمام نصٍّ شعريٍّ مثل نصِّ المتنبِّي، ويلمح ما 
فيه ِمن مجازات تخالف ما في عاَلمنا الخارجيِّ ِمن حقائق، ويلمح ما في هذا 
، وخروج عن المألوف يدرك حقيقًة "أنَّ المشروع الشِّعريَّ  النَّصِّ ِمن هدم لغويٍّ

، إذن، "الشِّعر، هكذا، 59سلِّم به اعتياديًّا ويوميًّا"هو مشروع تدمير للعاَلم كما ن
عادة صياغة للوجود بطراوة وهشاشة تفيضان ِمن الذَّات  يصبح َخْلقًا: تحوياًل وا 

، ذات الشَّاعر المبِدع. ولو كان الشِّعر ُيَساِلُم ما في العاَلم وينسخه 60الخالَّقة"
دور، وَجهد لما كان لوجوده حاجة، والكتفينا بالعاَلم كما  هو، وَلوفَّرنا احتراق الصُّ

 العقول، ولربحنا قيمة الحبر والورق. 
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يُّ إلى دروس البالغة في تراثنا العربيِّ لوجد  ولو عاد النَّاقد النَّصِّ
: "ِمن  ـيَّة معتبرة، واألمثلة كثيرة في هذا الشَّأن، يقول الزَّمخشريُّ مقاربات نصِّ

، إنَّ العبارة )جاش أدب البحر( فيها 61ماؤه"المجاز: جاش أدب البحر إذا كُثر 
انحرافات لغويَّة ال يصبر على كشفها إالَّ ناقد نصِّيٌّ حصيف؛ لفظة )َجاَش( 
هي ِلصدر اإلنسان، وانزاحت إلى ماء البحر، ولفظة )َأُدَب( للشَّخص الذي 
 مرَّن نفسه على مكارم األخالق، وانحرفت إلى هدوء ماء البحر، ولفظة )البحر(
هي للمسطَّح المائيِّ الواسع، وانزاحت إلى شخص يغضب ويثور. ثمَّ تداخلت 
هذه االنزياحات الثَّالثة لتشكِّل هذه العبارة األدبيَّة، وربَّ كالم مرسل أشعر ِمن 
الشِّعر، وربَّ كالم موزون ال يتعدَّى النَّظم. ثمَّ لنتابع الزَّمخشريَّ وهو كالنَّاقد 

يِّ يتابع طر  ائق التَّركيب بدقَّة في مادَّة )َشَعَر( فالتَّركيبة: ناقة شعراء: النَّصِّ
َوْبراء، والتَّركيبة حديقة شعراء: كثيرة العشب، وغابة شعراء: كثيرة األشجار، 

َقَبِة: شديد القوَّة، ُيَشـبَُّه باألسد.  62وامرأة شعراء: طويلة الشَّعر، ورجل أشعُر الرَّ
َبأس... هذا َغْيٌض ِمن َفْيٍض؛ َغْيٌض ِمن وهي كناية عن صفة القوَّة وال

اجتهادات الرَّجل اللُّغويَّة، ومواقفه البالغيَّة. وِمن هنا يتبيَّن أنَّ النَّاقد النَّصِّيَّ ال 
 يكفيه أن يكون عاِلمًا باللُّغة، بل البدَّ أن يكون عليمًا بها.

يِّ والحداثة، وكأنَّ  يٍّ هو  وكثيرًا ما نربط بين النَّاقد النَّصِّ كلَّ ناقد نصِّ
ناقد حداثيٌّ بالضَّرورة، واألمر ليس كذلك؛ ألنَّ معيار الحداثة السَّليم يتوقَّف 
على خصوصيَّة موقف النَّاقد أو تقليديَّته، وبهذا نظر إليه اآلخر، "فإْن رآه يردِّد 

ن رآه يتَّخذ  فيها أقوال السَّلف، أو المعاصرين، حكم عليه بمجافاة ))الحداثة(( وا 
ا حكم عليه ))بالحداثة(( ولو عاش ِمن ألف عاٍم وأكثر." وَقْبَل  63موقفًا خاصًّ

؛ ال  قليل كنَّا نمثِّل بالزَّمخشريِّ باعتباره ناقدًا حداثيًّا يهتمُّ بالبنية اللُّغويَّة للنَّصِّ
لكونه عاش في عصر قديم، ولكن لكونه صاحب موقف مدروس، وصاحب 

، كما يمكن أن نجد ِمن نقَّاد زماننا َمن ال يمتُّ إلى الحداثة بصلة،  رأي خاصٍّ
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رغم أنَّه يعيش في العصر الحديث؛ والسَّبب خلوُّ نقده ِمن الموقف المبتَكر، 
.  والرَّأي الخاصِّ

يِّ اقتحامه لألدب ِمن بابه الصَّحيح، باب  وِمن إيجابيَّات النَّقد النَّصِّ
، أو هو لعبة لغويَّة، إذن، اللُّغة؛ ألنَّ األدب في جوهره تفنٌُّن  في األداء اللُّغويِّ

"باب األدب الطَّبيعيِّ الصَّحيح هو اللُّغة، وهل نواجه حين نواجه النَّصَّ 
ة قصيرة أم مسرحيَّة -األدبيَّ  سوى اللُّغة؟  -سواء أكان قصيدة أم رواية أم قصَّ

يقاع محتاجة إلى  هذه اللُّغة التي هي مفردات وتراكيب وصور لها نظم ونسيج وا 
" يِّ أن يكون عليمًا باللُّغة ال عاِلمًا 64فقه خاصٍّ ؛ ولذلك قلنا ِمن لوازم النَّاقد النَّصِّ
 بها فقط.

، فإنَّ محمود يقدِّم هذا الَجهد  يِّ ومع هذا الَجهد الجهيد للنَّاقد النَّصِّ
نبغي للقارئ العاديِّ ُعربون معرفة وذوق، فالنَّاقد عند محمود مهما عال شأنه ي

أالَّ ينسى أنَّه وسيط أمين بين األدب والقارئ؛ إذا تعسَّر على هذا األخير الولوج 
قًا، وال َيْقصر محمود وظيفة الوساطة هذه على النَّقد  إلى النَّصِّ فهمًا وتذوُّ
يِّ فقط بل يعمِّمها على سائر المذاهب النَّقديَّة، فلقد أقرَّ "لشتَّى المذاهب  النَّصِّ

ة بضرورة قيامها معًا لتبصير القارئ العاديِّ بما ينبغي له أن يلمَّ به لكي النَّقديَّ 
قًا بالكتاب الذي يقرؤه" ، فيتعلَّم ِمن معانيه، ويتذوَّق منابع 65يزداد علمًا وتذوُّ

... هو جمال التَّعبير، والتَّعبير في فنِّ األدب  الجمال فيه، و"جمال األدب والفنِّ
" ...  ، بينما66تعبير لغويٌّ ، والتَّعبير في الرَّسم لونيٌّ التَّعبير في الموسيقى صوتيٌّ

"الجمال إذن في األدب جماالن: جمال الطَّبيعة، وجمال... التَّعبير. وهذا القول 
كما يقولون، ألنَّ التَّعبير هو شكل  (Form)يفضي بنا إلى الجمال الشَّكليِّ 

والتَّفنُّن، والدِّراسة الشَّكالنيَّة أقرب  ، وفي الشَّكل يكمن اإلبداع واالبتكار67األدب"
رغم ما توحي به كلمة  -كما يرى محمود -الدِّراسات إلى طبيعة الفنِّ 

)الشَّكالنيَّة( ِمن سطحيَّة وسذاجة، حتَّى "شكا الشَّكالنيون منها وحاولوا التَّنصُّل 
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يجاد تسميَّة بديلة لها، لكنَّهم فشلوا" ة ف68منها وا  ي االصطالح طالما ، وال ُمَشاحَّ
 أصبحنا ندرك معنى الشَّكالنيَّة خاٍل ِمن السَّذاجة والسَّطحيَّة.

ـيُّون ال ينكرون تأثير الفنون األدبيَّة في المتلقِّي بطرق  والـنُّقَّاد النَّصِّ
واية وفنِّ الدراما، إذ يتفاعل أبسط إنسان  أخرى غير اللُّغة، ال سيما في فنِّ الرِّ

واية أو شخصيَّات الدراما، إذا وجد فيها بعض شؤون ثقافة مع شخصيَّا ت الرِّ
حياته، فاإلنسان مدمن على معرفة نفسه، كيف تفرح، وكيف تحزن، وكيف 

، فإذا كان المشاهد يخاف، فليس ِمن  -مثـالً  -تخاف... والخوف "شعور إنسانيٌّ
ك ، فقد يحلُّ به ما حلَّ بتل69أجل شخصيَّات الدراما، لكن من أجل نفسه"

الشَّخصيات، إنَّه يجد فيها نفسه، ويستشفُّ منها مصيره، فكيف ال يتفاعل 
 معها؟

لكنَّ هذا النَّوع ِمن التَّأثير قد تقوم به نصوص معارٍف أخرى غير 
لة عن شعور الخوف، أسبابه،  -مثـالً  -األدب، فلو كتب عاِلم نفس سطورًا مطوَّ

لى األقلِّ كلُّ َمن يعاني أزمة وأنواعه، وعالجه... لتفاعل مع هذه السُّطور ع
خوف، ومعنى هذا أنَّ علم النَّفس ناَزع األدَب في مضامينه، لكنَّ "األمر الذي 
ال ُيَناَزُع اإلنتاج األدبيُّ فيه هو جماليَّة بنيته الدَّاخليَّة باعتباره لغة خاصَّة 

، إذن، ال 70ن"توظِّف كل إمكانات اللُّغة النِّظام، وتتَّسع لكلِّ مهارات المبِدعي
 أدب دون مهارات لغويَّة، وال نقد دون متابعة لهذه المهارات اللُّغويَّة.

 -مثل أبي حيان التَّوحيديِّ  -وقد تفطَّن بعض المفكِّرين العرب قديماً 
ة بالبناء اللُّغويِّ للشِّعر  إلى ما يشبه هذا، فوضعوا بعض المعايير اللُّغويَّة الخاصَّ

عنها فهو شعر رديء في ُعرفهم، وكان ملخَّص أبي حيَّان الجيِّد، وما خرج 
لتلك المعايير المتعلِّقة ببالغة الشِّعر "أن يكون نحوه مقبواًل، والمعنى ِمن كل 
ناحية مكشوفًا، واللَّفظ ِمن الغريب بريئًا، والكناية لطيفة، والتَّصريح احتجاجًا، 

هذه المعايير َتْلَمُس كلَّ  ويبدو أنَّ  71والمؤاخاة موجودة، والمواءمة ظاهرة."
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نات اللُّغة الشِّعريَّة ِمن مفردات وتراكيب وصور؛ لكن يبقى السَّؤال الذي  مكوِّ
 -يطرح نفسه: لماذا ولع الـنُّقَّاد القدامى بوضع المعايير النَّقديَّة، حتَّى نجد قدامة

؛ -مثـالً  "ال يوجد نقد بال  ُيَعْنِوُن كتابه بمسمَّى )عيار الشِّعر(؟ الجواب منطقيٌّ
الَّ لتواصل الهدم والبناء  معيار يربط بين المنقود والنَّاقد، بين القديم والجديد وا 
إلى ما ال نهاية. والمعيار شيء ثابت فيه ِمن القديم أصله، وِمن الجديد فرعه، 

، إذن، ال َضْير إْن سعى النَّقد في كلِّ 72ِمن القديم جوهره وِمن الجديد أعراضه"
ازدهاره نحو التَّقنين وَوْضِع المعايير، وما كان حالاًل للقدامى سيبقى عصور 

لين واآلخرين واحد.  حالاًل للمحدثين، فَربُّ األوَّ
وطالما أنَّ نقَّاد العرب القدامى ولعوا بوضع المعايير النَّقديَّة، وطالما أنَّ 

كانت معايير هذه المعايير كانت نابعة ِمن البناء اللُّغويِّ للنُّصوص، أْي 
جماليَّة، فإنَّ ذلك يؤكِّد "أنَّ العرب في نقدهم األدبيِّ قلَّما عرضوا لغير النَّقد 
، ولم يطرقوا النَّقد البيئيَّ أو  الجماليِّ ألنَّهم لم يعرفوا النَّقد السَّيكولوجيَّ التَّحليليَّ

كان هو أحد  ، فالنَّقد مهما73التَّاريخيَّ إالَّ بصورة بدائيَّة ظاهرة الضَّعف"
المعارف اإلنسانيَّة، يتجاوب مع الظُّروف المحيطة به قوَّة وضعفًا، عمقًا 

ؤيا الفلسفيَّة للفنِّ  -مثالً  -وسطحيًَّة، فال ُيعقل أن نطالب ناقدًا كابن سالَّم بالرُّ
ؤية  والشِّعر، وزمنه لم يشهد نشاطًا فلسفيًّا، بل في زماننا َمن يخلط بين الرَّ

ؤيا، و ؤيا على اعتبار أنَّ األولى ِمن فعل والرُّ ؤية والرُّ "يتمُّ التَّمييز لغويًّا بين الرُّ
. وعليه كان النَّقد نشاطًا 74الباصرة في اليقظة والثَّانية ِمن فعل التخيُّل في الُحْلم"

فكريًّا يحيا متأثِّرًا ومؤثِّرًا في وسطه، يحيا في عالقة جدليَّة مستمرَّة مع محيطه، 
 ا النَّقد النَّصِّيَّ حديثًا إالَّ في محيط انتعشت فيه الدِّراسات اللُّغويَّة؟وهل عرفن

يُّ يرتبط بالنَّصِّ اإلبداعيِّ ارتباطًا وثيقًا، ولذلك كان يرتقى  والنَّقد النَّصِّ
بارتقاء اإلبداع، ويتواضع بتواضعه، ومعلوم أنَّ "اإلبداَع األدبيَّ يتجدَّد باستمرار 

ر، ولكنَّ بعده اإليحائيَّ هو الذي يتبدَّل... طاقته اإليحائيَّة... مع تجدُّد العصو 
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والنَّقد في كلِّ ذلك متابع أمين، إذ النَّصُّ قائد  75تضعف وتشتدُّ ِمن زمن آلخر."
والنَّقد مقود، "فالبداهة تقضي بأن يكون اإلنتاج األدبيُّ أسبق ِمن المذاهب 

نَّقد بتجدُّد النُّصوص، بل قد يندثر ويزول؛ ولذلك يتجدَّد ال 76المختلفة في نقده."
 ليخرج نقد آخر كبديل عنه، كلَّما بزغ نجم فنٍّ أدبيٍّ جديد.

لقد كانت للنَّقد النَّصِّيِّ مواقف صريحة ِمن بعض التَـّيَّارات األدبيَّة 
ومنسيَّة المترهِّلة كما رأينا  -والفكريَّة المخاِلفة؛ فقد وقف موقف المعاداة للرُّ

ووقف موقف الحِذر ِمن االشتراكيَّة اآلليَّة؛ حيث "كان األساس الفكريُّ  -سابقاً 
الذي ُبِنَيْت عليه االشتراكيَّة اآلليَّة أو الميكانيكيَّة موضع َحَذر ِمن نقَّاد األدب، 
فهم يرفضون أن يكون األدب مجرَّد انعكاٍس آليٍّ لتطوُّر المجتمع، أو تكون 

ُر لخدمتها ظواهر المجتمع بشتَّى  صوره السِّياسيَّة واالقتصاديَّة غاية ُيَسخَّ
ُر لخدمة اإلنسان." فالنَّقد النَّصِّيُّ كما يعتبر  77اإلنسان، وليست وسيلة ُتَسخَّ
 النَّصَّ غاية، يعتبر خدمة اإلنسان غاية الغايات.

وكما كانت للنَّقد النَّصِّيِّ مواقف حذر وعداء ِمن بعض التَـّيَّارات 
، المخا لفة، فإنَّه َقِبَل ِمن بعضها ُأُسسًا فنِّـيَّة، وعلى رأسها التَّشخيص الشِّعريُّ

؛ "إنَّ التَّداخل غير المنتظر  حيث تأخذ أشياء الطَّبيعة مواصفات اإلنسان الحيِّ
للطَّبيعة في سياق الحديث اإلنسانيِّ واحد ِمن أكثر الوسائل شيوعًا لتحقيق 

أكثر صور عدم المالءمة تردُّدًا يتمُّ ِمن خالل إسناد ))عدم االتِّساق((... و... 
خواص مادِّيَـّة إلى ذوات روحيَّة أو العكس، وفي الحالتين يمزج الشِّعر األناسي 

فتشعر بمشاعرها، وتتقمَّص سلوكاتها، وتفكِّر بعقولها. أال نذكر  78باألشياء."
 ًا:قول المتنبِّي في الُحمَّى اللَّيليَّة وهي تغادره صباح

بـَح َيطـُرُدها َفَتجـِري          َمداِمُعـَها بِـَأرَبَعـٍة  ِسَجـامِ   79َكَأنَّ الصُّ
بح شخصًا َيطرد الُحمَّى،  إنَّ البيت مزج اإلنسان بالطَّبيعة، فصار الصُّ
بـَح  والُحمَّى بدورها صارت امرأة باكية هطَّالة الدُّموع. لماذا قال المتنبِّي: )الصُّ
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ولم يقل: زالت عنِّي الُحمَّى صباحًا؟ "لماذا نقول ))هذا المنجل َيطُرُدها( 
(( وال نقول ببساطة ))هذا القمر((؟ إنَّ اإلجابة في التَّقابل بين النَّمطين،  الذَّهبيُّ
فالمعنى اإلدراكيُّ والمعنى العاطفيُّ ال يستطيعان أن يعيشا معًا في وعي واحد، 

احد إلى مدلولين يتطاردان، ولهذا السَّبب والدَّال ال يمكن أن يشير في وقت و 
وِنْعـَم، الدَّوران!! إذا كان ينقله ِمن  80فإنَّ الشِّعر ال بدَّ أن يتَّخذ طريق الدَّوران."

المعنى اإلدراكيِّ الجافِّ المبتَذل، إلى المعنى العاطفيِّ اللَّـيِّن اللَّذيذ. لقد أصبح 
نَّما بمفهوم منطقيٍّ انفعاليٍّ "الشِّعر هو كتابة القصيدة بال مفهوم من طقيٍّ وا 

" يجابيٍّ  .81وا 
، أنَّه يرى فيه المرونة  يِّ في مفاهيم النَّصِّ وِمن فلسفة النَّقد النَّصِّ
المطلقة؛ بحيث َيْقَبُل النَّصُّ اإليجاز المفرط، كما يقبل التَّوسيع المفرط أيضًا، 

يتطابق مع كتاب كامل. "فالنَّصُّ يمكنه أن يتطابق مع جملة، كما يمكنه أن 
نَّه ليتَّحدَّد باستقالله وبانغالقه" ا طوياًل في جملة إذا 82وا  ، فيمكن أن نلخِّص نصًّ

باعتبارها عبارة موجزة تختصر  -عرفنا موضوعه األساسيَّ بدقَّة، والحكمة
مثال على ذلك، فكم ِمن نصوص تدخل تحت ظلِّها!  -تجارب إنسانيَّة كثيرة

ل القول في عدد محدود ِمن أبيات الشِّعر الغنائيَّة، بل نجد كما يمكننا أْن نف صِّ
لها تفصياًل كبيرًا جاهزًا إذا كتب الشَّاعر سيرته بقلمه )سيرة ذاتيَّة( أو كتبها 
غيره )سيرة موضوعيَّة( إذن، يمكن أن تتطابق نصوص كثيرة مع حكمة واحة، 

 ها.كما يمكن أن يتطابق بيت غنائيٌّ واحد مع سيرة بأكمل
ـيَّة يجعل ِمن تمكُّن النَّاقد ِمن علوم اللُّغة  ومعرفة مثل هذه القضايا النَّصِّ
واألدب أمرًا ال مناص منه، وما أوسع هذا المجال، فقد أحصى بعض الدَّارسين 

: -على التَّرتيب األلفبائيِّ  -علومًا في اللُّغة واألدب تساعد النَّاقد، فكان منها
ات اللُّغويَّة، علم البديع، علم البيان، علم تأصيل علم األسلوب، علم األصو 

الكلمات، علم الجمال، علم الدَّاللة، علم الصَّرف، علم الَعروض، علم 
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العالمات، علم القافيَّة، اللِّسـانيَّة، علم اللَّهجات، علم المصطلحات، علم 
لعلوم كلُّها . وهذه ا83المعاجم، علم المعـاني، علم النَّحو، علم النَّفس األدبيِّ 

، ولكن بدرجات متفاوتة، فمنها ما يالزمه كعلم الدَّاللة،  يَّ تخدم النَّاقد النَّصِّ
وِمنها ما ال يستدعيه إالَّ عند الضَّرورة كعلم اللَّهجات، وبناًء على هذا اختصر 
يِّ فحصروها في خمسة، عندما  بعض الـنُّقَّاد جملة العلوم الضَّروريَّة للنَّاقد النَّصِّ
تجتمع ُتِعين على القراءة األدبيَّة الصَّحيحة؛ و"تحتاج القراءة األدبيَّة الصَّحيحة 
إلى تأهيل خاصٍّ مبنيٍّ على معلومات منهجيَّة منظَّمة في علوم الدَّاللة، 
، وتحتاج إلى ترسيخ  ور األدبيَّة، والتَّذوُّق األدبيِّ واألصوات، والتَّراكيب، والصُّ

هي  -ال ِمن واقع الظُّروف المحيطة به -لنَّصِّ ِمن داخلهاإلحساس بأنَّ قراءة ا
يِّ أن تجعل النَّصَّ هدفك، وَتَوسَّْل  84السَّبيل إلى فقهه." فالمهمُّ في النَّقد النَّصِّ

بما ِشْئَت ِمن معارف توصلك إلى هدفك، وْليكن في مقدِّمة هذه المعارف 
 ور األدبيَّة، والتَّذوُّق األدبيُّ.خمسة: الدَّاللة، واألصوات، والتَّراكيب، والصُّ 

وكما َأْجَهَد نقَّادنا المعاصرون أنفسهم في إرشاد النَّاقد، َأْجَهَد نقَّادنا 
القدامى أنفسهم في إرشاد الشَّاعر، حتَّى أرادوا أْن يعلِّموه كتابة الشِّعر ضاربين 

ا، وها هو أبو بالموهبة عرض  الحائط، فالشِّعر عندهم حرفة يكفيَك تعلُّم أسراره
 :هالل العسكريِّ يقدِّم َوْصَفًة لصناعة الشِّعر

"إذا أردت أن تعمل شعرًا فأحضر المعاني التي تريد 
َنْظَمَها فكرك وأْخطرها على قلبك، واطلب لها وزنًا 
يتأتَّى فيه إيرادها، وقافيَّة تحتملها، فمن المعاني ما 

في أخرى،  تتمكَّن ِمن نظمه في قافيَّة وال تتمكَّن منه
أو تكون هذه أقرب طريقًا وأيسر كلفة منه في تلك، 
وأَلَْن تعلو الكالم فتأخذه ِمن فوق فيجئ سلسًا سهاًل 
ا  ذا طالوة ورونق خير ِمن أن يعلوَك فيجئ كزًّا فجًّ
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ومتجعِّدًا جلفًا، فإذا عملت القصيدة فهذِّبها ونقِّحها 
قتصاد على بإلقاء ما غثَّ ِمن أبياتها ورثَّ ورذل، واال

ما حُسن وفُخم بإبدال حرف منها بآخر أجود حتَّى 
 .85تستوي أجزاؤها وتتضارع هواديها وأعجازها"

هكذا يدرك ناقد الشِّعر أنَّ إنشاء الشِّعر، ُعمدته استحضار المعاني، ثمَّ 
بط اللُّغويُّ لها. واستحضار المعاني ِشْركة بين الشَّاعر وسائر الكتَّاب،  الضَّ

؛ ِمن وزن مالئم، وقافيَّة مواتية، وأساليب سلسة،  ويتفرَّد بط اللُّغويِّ الشَّاعر بالضَّ
وتراكيب مختارة، ومعنى هذا أنَّ النَّاقد إذا أراد أْن يمِسك بجماليَّات الشِّعر، 
فليتابع أوزانه، وقوافيه، وأساليبه، وتراكيبه، وهذه األربعة كلُّها مداخل لغويَّة إلى 

يُّ في الحقيقة أعلم االتِّجاهات النَّقديَّة عاَلم الشِّعر، ول ذلك كان النَّقد النَّصِّ
 بركائز فنِّ القول.

يُّ الكلمات المرقومَة على الورق هي الواقع الحقيقيُّ  وَيْعَتِبُر النَّقد النَّصِّ
، وعلى النَّاقد أْن يعالجه معالجة عقل ومنطق، ال معالجة خيال وآمال؛  للنَّصِّ

الج الواقع كما يقع، وأمَّا الخيال فيصوِّر الممكن الذي لو أسعفته "إنَّ العقل يع
،  86الظُّروف، لخرج ِمن عاَلم اإلمكان إلى عاَلم الواقع." يِّ ال شأن للنَّاقد النَّصِّ

إذن، بنيَّات الكاتب المضَمرة، وال ِصلة له بعالئق خارج ما ُكِتَب، إنَّ النَّصَّ 
ا االنفتاح على هوامشها، فإنَّه ال يكون إالَّ بمقدار عنده بنية مغلقة، ولو ُقدِّر له

 طفيف ال يقدر على ردِّه عقل بشر.
يِّ ِمن إجهاد للنَّاقد الذي تبنَّاه، فإنَّ هذا النَّشاط  ورغم ما في النَّقد النَّصِّ
وحيَّ ال  النَّقديَّ بالنِّسبة إليه مسألة وجود وبقاء، نقصد هنا الوجود والبقاء الرُّ

مسألة ارتباط النَّشاط والحركة؛  (Spinoza)؛ وقد عمَّم الفيلسوف سبينوزا الماديَّ 
، حيث "يرى ))سبينوزا((  بالبقاء والوجود حتَّى أضحت عنده تشبه القانون الكونيَّ
... كلَّ نشاط بشريٍّ مهما تنوَّع واختلف صادر عن هذه الرَّغبة في حفظ  أنَّ
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، فنحن نأكل  87،"البقاء، َشَعر بذلك اإلنسان أو لم يشعر والبقاء ماديٌّ وروحيٌّ
، ونعيش لنسعدلنعيش،   َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ واَل َيْشَقىوهذا بقاء مادِّيٌّ

وحيَّ في الدَّرجة  88 ، والفنون الرَّاقيَّة كلُّها تدعم الجانب الرُّ وهذا بقاء روحيٌّ
فيه لو أنَّه ُيْشِبُع الحاجة في مجال  األولى، إذن، "اإلبداع يكون محمودًا ومرغوباً 

وحيات، فيغني األذواق الجماليَّة والمدارك الفنِّـيَّة ويزيد في  المعنويات والرُّ
، وهذه َمَهمَّة ال تحقِّقها كلُّ المستلَزمات المادِّيَـّة مهما عال شأنها، وكلُّ 89شفوفها"

بيِّ في اإلنسان، ويبقى ما تستطيعه هذه المستلَزمات هو إشباع الجانب التُّرا
وحيُّ متعطِّشًا للعقائد والفنون.  الجانب الرُّ

حتَّى إنَّ الواقعيِّين رغم تقديمهم اإلشباع الماديَّ لإلنسان على اإلشباع 
وحيِّ نظريًّا، فإنَّهم لم يوفَّقوا إلى ذلك على مستوى نصوصهم اإلبداعيَّة؛  الرُّ

ميَّ للواقع إلى إبداعهم الفنِّيِّ بطريقة حيث كانوا "ينقلون الفهم الفلسفيَّ العل
ور" ، فكان يتقدَّم في عدد ِمن أعمالهم اإلشباع 90فنَّـيَّة... أي بطريقة البناء بالصُّ

ة واقعيَّة ال تخرج ِمنها بفائدة  ، فكم ِمن قصَّ وحيُّ على حساب اإلشباع الماديِّ الرُّ
، تغنيك في حياتك العمليَّة الماديَّة، ولكنَّك تخرج مِ  نها بثراء روحيٍّ وغنًى نفسيٍّ

؛ إنَّك لن تحلَّ بفكرتها 91أقصوصة )استشهاد( لسهيل إدريس -إْن شئتَ  -اقرأ
 قضيَّة فلسطين، ولكنََّك ستنفتح على هذه القضيَّة انفتاحًا روحيًّا ونفسيًّا.

وحيِّ الذي تقوم به الفنون واآلداب الرَّاقية،  وبسبب هذا اإلشباع الرَّ
الفالسفة والـنُّقَّاد لغة األدب لغة مثاليَّة، ال لغة عاديَّة، وقالوا: "لدينا اعتبر 

لغتان؛ يمكننا استخدام إحداهما للتَّعبير عمَّا نريد قوله أو كتابته، هما اللُّغة 
، ويظهر أنَّ الفالسفة احترزوا ِمن هذه 92العاديَّة... وما يسمَّى اللُّغة المثاليَّة"

فة )مثاليَّة ( بعبارة )ما يسمَّى( خشية اختالطها بالفلسفة المثاليَّة. ولكن ال الصِّ
َضْير في ذلك طالما أنَّ فوضى المصطلح تحيا بين ظهرانينا، المهمُّ أن نفهم 
المدلول، ومع هذا لهم أن يطلقوا عليها: اللُّغة األدبيَّة، أو اللُّغة الشِّعريَّة، أو لغة 
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كنَّ أقربها وأوضحها اللُّغة األدبيَّة، هذه اللُّغة الماوراء... والتَّسميات عديدة، ل
الحيَّة المتجدِّدة في كلِّ عبارة منها، "فقد تردِّد العبارة الواحدة ألف مرَّة وتحسبَك 
قد فهمَت معناها ألنََّك عرفَت معاني ألفاظها كما تشرحها القواميس فإذا بك 

دها ِمن َقْبُل، فكأنَّما أشرق تنطق بها مرَّة أخرى فتلمس فيها حياة نابضة لم تعه
إنَّ اللُّغة األدبيَّة ال تعطي كنوزها إالَّ لناقد ينظر  93عليك منها معنًى جديد،"

يِّ تمامًا.  فيها ويعيد النَّظر كالنَّاقد النَّصِّ
يُّ ينظر إلى اللُّغة األدبيَّة للنُّصوص ويعيد النَّظر  ولـمَّا كان النَّقد النَّصِّ

يُّ بتأييد ِمن العلوم  فيها، فإنَّ ذلك ل النَّقد النَّصِّ قد أثمر َثْمرات يانعة؛ حيث توصَّ
، وعلى النَّاقد وهو يحلِّل  اللُّغويَّة الحديثة إلى ستَّة مبادئ يرتكز عليها بناء النَّصِّ
ويدرس أن يأخذها جميعها بعين االعتبار، وتتلخَّص هذه المبادئ السِّـتَّة في: 

 تَّنظيم، الكلِّـيَّة، التَّجانس، واألفقيَّة. أمَّا تفصيلها، فهو كاآلتي: البنية، التَّركيب، ال
 -2البنية: بمعنى أنَّ النَّصَّ بنية أوَّاًل وآخرًا.  -1"

التَّركيب: أي أنَّ النَّصَّ ببنيته يتركَّب ِمن مجموعة 
التَّنظيم: العناصر السَّابقة تكون  -3ِمن العناصر. 

ضها ُمْنَضمٌّ إلى بعضها بشكل منظَّم، أي أنَّ بع
ـيَّة  -4اآلخر.  الكلِّـيَّة: بمعنى أنَّ العناصر النَّصِّ

التَّجانس: ال يكمن  -5يتكامل بعضـها مع بعض. 
 ، التَّكامل ِمن دون تجانس وتناسق توزيعيٍّ للنَّصِّ

األفقيَّة: أي أْن ينظر  -6يكمن ِمن خالل األنساق. 
تؤدِّي إليه  إلى النَّصِّ بوصفه ذا أفق دالليٍّ 

ـيَّة."  94المستويات  المتعدِّدة للبنية النَّصِّ
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 خاتمة:
لها: أنَّ هذه  ونالحظ على هذه الخصائص للنَّصِّ ثالث مالحظات؛ أوَّ
الخصائص وصفيَّة، ال معياريَّة، إذ تدرس النَّصَّ كما هو دون تأويل أو تفسير. 

الخصائص ال تقتصر على الكتابة أمَّا المالحظة الثَّانية، فتتمثَّل في أنَّ هذه 
األدبيَّة فقط، بل تشمل الكتابة العاديَّة أيضًا. وتتمثَّل المالحظة الثَّالثة في أنَّ 
هذه الخصائص اسُتخرجت ِمن اللِّسان البشريِّ عمومًا، وال تنسحب على اللُّغة 

 ة التَّطبيق.العربيَّة فقط؛ ممَّا منحها قوَّة التَّقنين، وديمومة االستعمال، وصالحيَّ 
ـيًّا أم  ْل كلُّ ناقد على هذه الخصائص، سواء أكان ناقدًا نصِّ َفْلُيَعوِّ
سياقيًّا؛ سواء أكان اتِّجاهه: نفسيًّا، أم اجتماعيًّا، أم تأثُّريًّا، أم شكالنيًّا، فالكلُّ 
ينطلق ِمن نصٍّ مكتوب، ولذا نجد أنَّ "المذاهب النَّقديَّة وجهات للنَّظر تتكامل 

 تتصارع، فكلُّها سبيل إلى أن يزداد عامَّة القرَّاء فهمًا للكتاب المعيَّن، ِمن وال
. هكذا تصوَّر محمود ماهيَّة 95زوايا كثيرة، بدل أن يفهموه ِمن زاوية واحدة"

االتِّجاهات النَّقديَّة، وعالقاتها، وأدوارها. فهي من حيث الماهيَّة زوايا نظر 
، و  المنظور إليه واحد، و"ليس الحقُّ مختلفًا في نفسه، بل مختلفة للنَّصِّ األدبيِّ

. وِمن حيث العالقات، فهي تتكامل وتتناصر، 96النَّاظرون إليه اقتسموا الجهات"
ويأخذ بعضها ِمن بعض اإلجراءات والنَّتائج؛ ألنَّ "واقع األمر هو أنَّ كلَّ 

نَّ الذي يطالعه، مذهب نقديٍّ اختار طريقة يفهم بها األدب الذي يقرؤه، أو الف
على أنَّ كلَّ طريقة للفهم، يمكن أْن ُتَضمَّ إلى أخواتها، فيزداد النَّاس فهمًا، إذ 
بدل أن يرو العمل األدبيَّ أو الفنِّيَّ ِمن جانب واحد، فهم سيرونه ِمن جوانب 

ولذلك تصوَّر محمود أنَّ أدوار االتِّجاهات  97متعدِّدة بتعدُّد طرائق النَّظر."
 قديَّة تتلخَّص في إضاءة النَّصِّ ِمن جهة، وتنوير القرَّاء ِمن جهة ثانية.النَّ 
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، دمشق، عمحاولة لبلورة نظر  دِّ عليها" مجلَّة الموقف األدبيِّ ، 1979، أكتوبر 102يَّة في الرَّ

 .226 -211ص:
إيان كريت: النَّظريَّة االجتماعيَّة من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة: محمَّد حسين -34

، 1999، أفريل 244غلوم، مراجعة: محمَّد عصفور، سلسلة عاَلم المعرفة، الكويت، ع
 .09ص:
، منشورات جامعة السَّابع 1هَوْيدي: النَّقد األدبيُّ الحديث )قضاياه ومناهجه( طصالح -35

 .99، ص:2006من أبريل، ليبيا، 
اوي، مراجعة: الفاروق -36 ميشيل تومبسون وآخرون: نظريَّة الثَّقافة، ترجمة: علي سيد الصَّ

 .385، ص:1997، جويليَّة 223زكي يونس، سلسلة عاَلم المعرفة، الكويت، ع
 .234 -233األخضر جمعي: نظريَّة الشِّعر عند الفالسفة اإلسالميِّين، ص:-37
 .82زكي نجيب محمود: الشَّرق الفنَّان، دار القلم، القاهرة، )د.ت( ص:-38
، ط-39 ، 1982، دار الشُّروق، بيروت والقاهرة، 7زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربيِّ
 .290ص:
"االتِّجاه العلميُّ عند زكي نجيب محمود وموقفه من الميتافيزيقا" دولت عبد الرَّحيم: -40

 -ضمن: زكي نجيب محمود مفكِّرًا عربيًّا ورائدًا لالتِّجاه العلميِّ التَّنويريِّ )كتاب تذكاريٌّ 
 .555مجموعة بحوث( إشراف: عاطف العراقي، ص:

باعة والنَّشر، اإلسكندريَّة، محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللُّغة، دار الوفاء لدنيا الطِّ -41
 .32، ص:2002

دولت عبد الرَّحيم: "االتِّجاه العلميُّ عند زكي نجيب محمود وموقفه من الميتافيزيقا" -42
 -ضمن: زكي نجيب محمود مفكِّرًا عربيًّا ورائدًا لالتِّجاه العلميِّ التَّنويريِّ )كتاب تذكاريٌّ 

 .556:مجموعة بحوث( إشراف: عاطف العراقي، ص
 .57-53زكي نجيب محمود: هذا العصر وثقافته، ص:-43
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 .54، ص:1981زكي نجيب محمود: قشور ولباب، دار الشُّروق، بيروت والقاهرة، -44
حلمي علي مرزوق: في النَّظريَّة األدبيَّة والحداثة، دار الوفاء لدنيا الطِّباعة والنَّشر، -45

 .10، ص:2004اإلسكندرية، 
 .47ص: المرجع نفسه،-46
، 1بشرى موسى صالح: نظريَّة التَّلقِّي )أصول... وتطبيقات( ط-47 ، المركز الثَّقافيُّ العربيُّ

 .42، ص:2001الدَّار البيضاء وبيروت، 
عصام خلف كامل: االتِّجاه السِّيميولوجي ونقد الشِّعر، دار فرحة للنَّشر والتَّوزيع، -48

 . 29، ص:2003القاهـرة، 
، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، القاهرة،  عزَّت محمَّد-49 جاد: نظريَّة المصطلح النَّقديِّ

 .265، ص:2002
خرجت ِمن دروس سوسير: البنيويَّة، والسِّميولوجيا، وتحليل الخطاب، وِمن البنيويَّة في -50

 األدب خرجت شعريَّات جاكبسون، وسرديَّات جيرار جنيت.
 .28جاه السِّيميولوجيُّ ونقد الشِّعر، ص:ُيْنَظُر: عصام خلف كامل: االتِّ 

، دار صفاء 1كريم حسين ناصح الخالدي: نظريَّة المعنى في الدِّراسات النَّحويَّة، ط-51
 .12، ص:2006للنَّشر والتَّوزيع، عمان، 

52- Jean Paul Sarter: L'imaginaire, ed- Nagel, Paris, 1949, P:09. 
 .28النَّقد، ص:زكي نجيب محمود: في فلسفة -53
پول دي مان: العمى والبصيرة )مقاالت في بالغة النَّقد المعاصر( تحرير: ڤالد -54

 .155غوزيتش، ترجمة: سعيد الغانمي، ص:
، دار صادر، بيروت، 15أبو الطَّـيِّب أحمد بن الحسين المتنبِّي: ديوان المتنبِّي، ط -55

 .484، ص:1994
ر )الوعي: بين المفهوم والصورة( دار غريب للطِّباعة والنَّشر وفاء إبراهيم: الفلسفة والشِّع-56

 .33 -32، ص:1999والتَّوزيع، القاهرة، 
 .137زكي نجيب محمود: مع الشُّعراء، ص:-57
، 1بول ريكور: نظريَّة التَّأويل )الخطاب وفائض المعنى( ترجمة: سعيد الغانمي، ط-58

، الدَّار البي  .103، ص:2003ضاء والمغرب، المركز الثَّقافيُّ العربيُّ



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 146 - 

 

ـــعر( ط-59 ـــة فـــي الشِّ ـــة الخفـــاء والتَّجلِّـــي )دراســـات بنيويَّ ، دار العلـــم 3كمـــال أبـــو ديـــب: جدليَّ
 .25، ص:1984للماليين، بيروت، 

( دار  -أبو القاسم محمود بن عمر الزَّمخشرّي: أساس البالغة )قاموس عربيٌّ -60 عربيٌّ
 .12، ص:1998الهدى، الجزائر، 

 .350رجع نفسه، ص:الم-61
محمود الربيعي: مقاالت أدبيَّة قصيرة، دار غريب للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، -62

 .64، ص:2001
 .195المرجع نفسه، ص:-63
 121زكي نجيب محمود: في فلسفة النَّقد، ص:-64
 .128حلمي علي مرزوق: في النَّظريَّة األدبيَّة والحداثة، ص:-65
 . 159المرجع نفسه، ص:-66
 .102صالح هَوْيدي: النَّقد األدبيُّ الحديث )قضاياه ومناهجه( ص:-67

68- Aristote: La poetique, edition et traduction: Adolphe Haizfeid et 
Mederic Du-four, Le bigot, Lille, 1899, P:27. 

( ص:صالح رزق: أدبيَّة الـنَّصِّ )محاولة لتأسيس منهج -69  .226نقديٍّ عربيٍّ
: اإلمتاع والمؤانسة، دار الكتاب العربيِّ ودار -70 عليٌّ بن محمَّد بن العبَّاس التَّوحيديِّ

 .231، ص:2005األصالة، بيروت والجزائر، 
حسن حنفي: "هل النَّقد َوْقٌف على الحضارة الغربيَّة؟" ضمن: فلسفة النَّقد ونقد الفلسفة -71  

والفكر الغربيِّ )أعمال النَّدوة الفلسفيَّة الخامسة عشرة التي نظَّمتها الجمعيَّة  في الفكر العربيِّ 
 .20الفلسفيَّة المصريَّة بجامعة القاهرة( ص:

، بيروت،  -72 ، دار الفكر العربيِّ ، 1993روز غريِّب: الـنَّقد الجماليُّ وأثره في الـنَّقد العربيِّ
 .116ص:
ة المعاصرة، دار قباء للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، صالح فضل: أساليب الشِّعريَّ -73

 .159، ص:1998
شايف عكاشة: نظريَّة األدب في النَّقدين الجماليِّ والبنيويِّ في الوطن العربيِّ )نظريَّة -74

( ج  .76، ص:1992، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الجزائر، 3الخلق اللُّغويِّ
 .227ي فلسفة النَّقد، ص:زكي نجيب محمود: ف-75
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محمَّد زكي العشماوي: دراسات في الـنَّقد األدبيِّ المعاصر، دار المعرفة الجامعيَّة، -76
 .211، ص:2000مصر، 

جون كوين: النَّظريَّة الشِّعريَّة )بناء لغة الشِّعر اللُّغة العليا( ترجمة: أحمد درويش، دار -77
 .196، ص:2000القاهرة،  غريب للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع،

 .484أبو الطَّـيِّب أحمد بن الحسين المتنبِّي: ديوان المتنبِّي، ص:-78
جون كوين: النَّظريَّة الشِّعريَّة )بناء لغة الشِّعر اللُّغة العليا( ترجمة: أحمد درويش، -79
 .246ص:
المؤسَّسة الوطنيَّة عبد اهلل حمَّادي: مدخل إلى الشِّعر اإلسبانيِّ المعاصر )دراسات( -80

 .242، ص:1985للكتاب، الجزائر، 
، ضمن: العالمتيَّة وعلم النَّصِّ )نصوص مترجمة( منذر -81 تزيفيتان تودوروف: النَّصُّ

، الدَّار البيضاء وبيروت، 1عيَّاشي، ط  .109، ص:2004، المركز الثَّقافيُّ العربيُّ
(  -إنكليزيٌّ  -ة واألدبيَّة )عربيٌّ إميل يعقوب وآخرون: قاموس المصطلحات اللُّغويَّ -82 فرنسيٌّ
 .280 -277، ص:1987، دار العلم للماليين، بيروت، 1ط

 .195محمود الربيعي: مقاالت أدبيَّة قصيرة، ص:-83
ناعتين، تحقيق: ُمفيد قميَحة، ط-84 ، دار الكتب العلميَّة، 2أبو هالل العسكرّي: كتاب الصِّ

 .19، ص:1984بيروت، 
، الكويت، ع زكي نجيب-85 ، أفريل 27محمود: نافذة على فلسفة العصر، كتاب العربيِّ

 .14، ص:1990
ة الفلسفة الحديثة، لجنة التَّأليف والتَّرجمة والنَّشر، -86 زكي نجيب محمود وأحمد أمين: قصَّ

 .158، ص:1936القاهرة، 
 .123القرآن الكريم، سورة طه، اآلية:-87
، المركز 1ة )المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالميَّة( ططه عبد الرَّحمن: روح الحداث-88

، الدَّار البيضاء وبيروت،   .40، ص:2006الثَّقافيُّ العربيُّ
، 1( ط2مجاهد عبد المنعم مجاهد: جماليَّات الشِّعر العربيِّ المعاصر )األعمال الكاملة -89

 .14، ص:1997دار الثَّقافة للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، 
 .94 -91، ص:1981، دار اآلداب، بيروت، 2سهيل إدريس: أقاصيص أولى، ط-90
 .29محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللُّغة، ص:-91
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، 1988، دار الشُّروق، القاهرة وبيروت، 3زكي نجيب محمود: جنَّة العبيط، ط-92
 .43ص:
الجرجانيُّ  -قد البالغيِّ محمَّد سالم سعد اهلل: مملكة النَّصِّ )التَّحليل السِّيميائيُّ للنَّ -93

، عاَلم الكتب الحديث 1الجرجانيُّ نموذجًا( ط -نموذجًا( )التَّحليل السِّيميائيُّ للنَّقد البالغيِّ 
، األردن،   .128، ص:2007وجدارا للكتاب العاَلميِّ

 .115زكي نجيب محمود: في فلسفة النَّقد، ص:-94
: المقابسات، تحقيق: محمَّد السَّندوبي، دار عليٌّ بن محمَّد بن العبَّاس التَّوحيديِّ -95

 .25المعارف، القـاهرة، )د.ت( ص:
، 1993، دار الشُّروق، بيروت والقاهرة، 2زكي نجيب محمود: رؤية إسالميَّة، ط-96
 .211ص:
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 سوسيولوجيا األدب بين النظرية والتطبيق
 د.الخـامسة عـالوي

 -1-جامعة قسنطينة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 150 - 

 

 
"إّن الظواهر الجمالية هي وقائع تاريخية ينبغي للتاريخ أن يتكفل   

 بوصفها، والبد لعلم االجتماع من أن يضطلع بمهمة تفسيرها ")هورتيك ( 
 -بوصفه جزًءا من نسق أشمل هو الفئة االجتماعية-اإلنسان ما يزال

د مرة جديدة  ََ يشكِّل المحور الذي يدور حوله اهتمام اإلنسان ، وهو ما يؤكِّ
صحة اتجاه الفلسفة اليونانية بالتركيز على مقولة: )اإلنسان عالم صغير( ، 

 ون . السيما بعدما أبان العلم  أّن دراسة اإلنسان هي خالصة لدراسة الك
ذا كان اإلنسان في سلوكه المزاجي وارتباطاته الخارجية باآلخرين أو  وا 
في عالقاته الباطنية مع الكائن األسمى"اهلل" موضوع دراسة الباحثين 
االجتماعيين ومحَط اهتماماتهم ، فيكون خليقا بأن تستأثر ظاهرة اإلبداع 

سب وأهمية هذه والخلق األدبي عنده بنصيب من اهتمامهم وعنايتهم ، يتنا
أال يعتبر اإلبداع الفني في الذروة من قوة  الظاهرة وقيمتها في المجتمع.

كإنسان ؟  اإلنسان الخاّلقة وفي األساس األعمق اتصاال بطبيعة اإلنسان
والخلق األدبي ال يصوَّر وكأّنه يدور في حلقة باطنية منطوية على ذاتها بل 

ى اآلخرين بما تفيض به هذه الذات، ينبثق من ذات عاقلة ، شاعرة ليتوجه إل
ويجعلهم شركاَء فيه ، ومن أجل  -الشعوري  -وُيَعمَّم عليهم هذا الفيض الفكري 

ذلك كانت صفة االجتماعية الزبة باألدب تماما كما هي  تالزم اإلنسان 
لقد أثبت تاريخ األدب "أن الفن البشري ارتبط منذ ، هذا و 1انطالقا من طبيعته

اة االجتماعية وظّل لصيقا بهموم االنسان ومشكالته الواقعية القديم بالحي
والوجودية . وفي هذا السياق عبَّرت األسطورة والملحمة والشعر والغناء عن 
الشروط االجتماعية والتاريخية لإلنسان. ومهما أغرقت الفنون في المثالية ، 

                                                 
عرموني ، آمال أنطوان : مقدمة كتاب سوسيولوجيا األدب ، لـ ) روبير اسكاربيت( ،  - 1
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البشري بكّل وحلقت بعيدا عن الواقع ، فإنها تنتهي دائما إلى معانقة الهم 
 تناقضاته. 

وعلى أساس هذه الرؤيا أولى التنظير النقدي عند جميع األمم أهمية 
متميزة لعالقة الفن بالمجتمع ، فقد نظر أفالطون إلى الشعراء من منطلق آثارهم 
االيجابية أو السلبية في الحياة االجتماعية . ومن هنا أبقى في جمهوريته 

اآللهة واألبطال، وأخرج سواهم، وأبرز أرسطو  الفاضلة الشعراء الذين يمجدون
األبعاد االجتماعية للملحمة والتراجيديا والكوميديا ، واهتّم النقاد العرب بقضايا 

 . 1الصدق والكذب في الشعر العربي، وما تحمله من دالالت واقعية ...."
لقد كان لشيوع مقولة )األديب هو ابن بيئته يتأثر بها كما يؤثر فيها( 

لة صارخة بميزة الشمول حتى بلغت إلى مرتبة البديهيات بل المسلمات التي دال
ال جدال فيها ، فال َغْرَو والحالة هذه أن نرى بعض الباحثين يولون هذه 
الظاهرة االنسانية في صميمها اهتماما يتعدى نطاق الكالم العابر ليصل إلى 

األديب ، ه الثالث:)ميدان الكالم العلمي المسؤول ويجعل من األدب بركائز 
( موضوعا لفرع تخصصي من فروع السوسيولوجيا، التي النتاج األدبي ، القارئ

باتت خالل القرن العشرين تقترح نفسها كمعرفة قادرة على اإلحاطة بمختلف 
الظواهر االجتماعية وفي جميع تمظهراتها وسياقات انبنائها، بل قادرة على 

يات الدرس والتحليل، هذا الفرع مواجهة مختلف تضاريس المجتمع بآل
التخصصي هو علم اجتماع األدب أو سوسيولوجيا األدب المنشغل بكل ماله 
عالقة باإلبداع األدبي سواء في عالقته المفترضة مع المجتمع أو في تحليل 

عادة انتاجه لألنساق المجتمعية، ومؤّكدا بأّن األدب  وتتبع شروط انتاجه وا 
                                                 

من سلطة االيديولوجيا إلى فضاء  -شعالن ، عبد الوهاب : المنهج االجتماعي وتحوالته -1
جدارا للكتاب العالمي ، األردن ، طالنص ،  َِ  1، ص 2008،  1عالم الكتب الحديث /ِ 

 )المقدمة ( .
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التماس مع الفعاليات والظواهر والحركيات التي واألديب يوجدان على خط 
تعتمل في رحاب المجتمع وهو ما يجعل الجزم بأن ليس هناك أدب منفصل 

 عن شروط المجتمع الذي يتأسس فيه.***
وللعلم فقد "بدأت مالمح المنهج االجتماعي في التبلور منذ القرن التاسع 

لمثالية والفكر األسطوري تراجع االعقالني، و  -ظهور الفكر الوضعي عشر، مع 
. وفي ظل هذه األجواء برزت مدام دوستايل في كتابها األدب وعالقته 

، الذي حاولت فيه دراسة الظاهرة األدبية بوصفها 1بالمؤسسات االجتماعية"
ظاهرة اجتماعية ، مؤكدة أّن أدب أي مجتمع من المجتمعات ينسجم مع 

في ذلك المجتمع ، ومهمة األديب المعتقدات االجتماعية والسياسية السائدة 
القيام برصد التغيرات الطارئة على بنية المجتمع ونظمه االجتماعية المختلفة، 
مستعينة في معظم طروحات المؤلَّف بمفاهيم مفكري القرن الثامن عشر من 

( ... Sorelوسورل ) ميلر ( ،فيكو سميثMontesquieuأمثال: مونتيسكيو)
وغيرهم ، هؤالء الذين اهتموا في دراستهم للظواهر االجتماعية بردها إلى سياقها 

 التاريخي لتحديد األسباب الدقيقة لظهورها . 
 كما" تأثرت مدام دي ستايل أيضا بآداء معاصريها أمثال: هيردر

(Herder الذي أشار إلى أّن هناك عالقة بين الثقافة واألساس المادي ، )
، وهذه العالقة تساعدنا على فهم الوظيفة الفعلية للوعي اإلنساني ،  للمجتمع

وأوضح هيردر أثر المناخ والشخصية القومية على نمو وتطور األدب من 
خالل مناقشته للعالقة بين البيئة واألدب ، حيث يقول :أن كل عمل أدبي 

بها ،  يضرب بجذوره في بيئة اجتماعية وجغرافية معينة، ويؤدي وظائف محددة
 .كّل شيء ُوِجد ألّنه يجب أن يوجدولذلك ال حاجة إلى أي حكم قيمي ، ف
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فالتساؤل األساسي عند هيردر هو لماذا ينمو و يتطور أدب ما في بيئة 
جغرافية دون أخرى ؟ وفي ثنايا إجابته على هذا التساؤل أّكد على أثر العوامل 

لمجتمعات، ولم يقتصر الجغرافية كمحدد أساسي لالختالفات األدبية بين ا
هيردر على البيئة الجغرافية فحسب كمحدد أساسي لالختالفات األدبية، ولكنه 
تعرض لمجموعة من المحددات األخرى مثل الِعرق والعادات والظروف 

فجاءت تحليالته قريبة  السياسية ولم يتجاهل هيردر أهمية التحليالت التاريخية،
 .1من التحليالت السوسيولوجية"

بدت استفادة مدام دي ستايل من أطروحات هيردر واضحة في  وقد
كتابها السالف الذكر، الذي حظي باهتمام الكثير من علماء السوسيولوجيا، بل 
وعّذ من األعمال الممهدة لظهور سوسيولوجيا األدب . كما يجب أن ال نغفل 

لتي ، وا1822آراء الفيلسوف األلماني هيجل ومحاضرته التي ألقاها في عام 
 تحدث فيها عن اآلداب العالمية ، مؤكدا أّن هذه اآلداب تعبِّر عن مجتمعاتها،
حتى أننا يمكن فهم هذه المجتمعات من خالل الدراسة الواعية آلدابها ، كما 
أوضح أّن التغيرات الطارئة على األعمال األدبية كانت نتيجة للتغيرات 

المجتمع في تلك الحقبة ،  االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي شهدها
فتحول المجتمع من مجتمع تقليدي إلى مجتمع صناعي صحبه تحوٌل في 
األعمال األدبية ، إذ ظهرت الرواية التي يعّدها هيجل شكال من أشكال الوعي 
تتميز بسيطرة االتجاه العقلي وبنظرة خاصة إلى العالم ، وهو ما جعلها تتميز 

 في دقة التعبير ومحاكاة الواقع.عن غيرها من األجناس األدبية 

                                                 
النظرية والمنهج والموضوع ، دار المعرفة  -البدوي ، محمد علي : علم اجتماع األدب  -1

 .  48، ص 2009الجامعية، القاهرة ، د.ط ، 
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كما أّكد هيجل على أن مسؤولية الشاعر في المجتمع التقليدي مسؤولية 
مزدوجة ، فهو من ناحية يقدِّم لنا المجتمع على هيئة صورة منتزعة من الحياة 
اليومية ، دالة على وعي ناقلها بدقائق األمور ، وفي اآلن نفسه دالة على 

ل الجمالي لهذه الصورة . وهو من ناحية ثانية يضيئ امتالكه فنيات التشكي
أو يستثير  وذلك حين يكبح جماح نزواته، للمجتمع طريقه نحو المستقبل الزاهر،

 .  1حميته
المفاهيم حول األدب و المجتمع إلى غاية هكذا تواصلت التصورات و و 

تحليل تناول و  ما رافق ذلك من تعدد مقارباتي فيلنقد األدبي ، و انتعاش حركة ا
العلوم و المعارف من أجل قراءة وتذوق األدب ، حيث ُكِثفت جّل الجهود و 

ي إطار فروعه التي تعني تحليل النصوص األدبية ، بدءا من األدب ذاته فو 
لم النفس واألنثروبولوجيا علتحليل األدبي، إلى اللسانيات والسيميولوجيا و ابالنقد و 

 التاريخ. و 
ت السوسيولوجيا نفسها مطالبة باإلجابة عن أسئلة في هذا اإلطار وجد

العمل األدبي في عالقته مع الشروط االجتماعية مستعملة براديغمها الخاص ، 
وحينها ظهرت سوسيولوجيا األدب كفرع تخصصي غايته تدشين مداخل جديدة 
لقراءة المجتمع من خالل منتوجه األدبي، وهو ما يفيد علميا وعمليا في فهم 

 األنساق المجتمعية.وتفهم 
المناهج األدبية التي تعنى تقترح نفسها كبديل عن الدراسات و وهي ال 

بتفسير األدب ، بل تعلن عن ذاتها كمعرفة تحليلية تشتغل على العالقات 
تفكك المتن األدبي  الممكنة التي يدشنها األدب مع أبنية المجتمع وحركياته،

يات االجتماعية المختلفة باعتماد تسائل شروط إنتاجه في األنساق والوضعو 
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وغايتها المثلى الوصول إلى تفهم علمي لألسباب المؤدية إلى  مقاربات متباينة،
هذا اإلنتاج في موضوعه و قيمته وممارسته، لهذا تصير نتائج هذا التفهم مفيدة 
أيضا في قراءة مجموع النسق العام الذي ُينتُج فيه هذا العمل األدبي، ما دام 

 ألخير عاكسا بشكل أو بآخر لما يمور في رحاب هذا النسق المجتمعي. هذا ا
إن سوسيولوجيا األدب تلوح في بعض األحيان كمعرفة مشغولة فقط   

في مرات أخرى تتقدم كنموذج علمي للنقد تاج األدب و نشره و استهالكه ، و بإن
ش خصوصا مع موجة النقد السوسيولوجي التي استحوذت على النقا األدبي،

لكنها في الواقع تجمع في نتصف القرن الماضي و ما بعده ، و السياسي خالل م
مطبخها الداخلي عددا من المقاربات التي تحلل مختلف الظواهر األدبية داخل 

هذا التقابل تمع، و المجلكاتب والمتلقي ، األدب عموما و النص وخارجه ، بين ا
 سوسيولوجيا األدب.الموضوعاتي هو الذي يكشف عن الحدود المعرفية ل

التحليل مرة األدب تتوجه إلى األدب بالدرس و  وللعلم إن سوسيولوجيا
كموضوع ،ومرة أخرى كقيمة وثالثة كممارسة ، ووفقا لهذا التقسيم تعنى المقاربة 

الوسائط التكنولوجية والسميولوجية  الموضوعية بدراسة األدب في اتصاله بكل
الوصول إلى النصوص األدبية ، أما المقاربة  المؤسساتية التي تتيحوالجمالية و 

القيمية فهي تتمحور حول سؤال مركزي وهو:" ما الذي يجعل العمل أدبيا ؟" مع 
األخذ بعين االعتبار مختلف المؤشرات التي تتفرع عن هذا السؤال ، في حين 

 .1نجد المقاربة الممارساتية تركز على الجانب االستهالكي لألدب
 ي ميدان سوسيولوجيا األدب : فاالتجاهات النظرية 

                                                 
د الرحيم : مقدمة في سوسيولوجيا األدب ، جريدة الحوار المتمدن  ، العدد العطري ، عب -1

 . ]متاح على الشبكة[. 27/10/2006بتاريخ  ، 1716
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على درب التعرف على المسارات واالتجاهات الخاصة بسوسيولوجيا 
في األدب محاولة لتصنيفها إلى مدارس أساسية نسجل ما قام به جون هول 

كتابه "علم اجتماع األدب " ، حيث صّنف هذه االتجاهات إلى خمس مدارس : 
ة ، المدرسة االنجليزية ، مدرسة الفن الشعبي، المدرسة هي المدرسة الماركسي

المدرسة الماركسية "شكلت أرضية تنامت  ، وألن 1البنيوية والمدرسة التفسيرية
عليها معالم تيار نقدي ضخم ما زال حتى يومنا هذا يحتل موقعه البارز على 

لمدرسة فقد رأينا أن نرّكز حديثنا على هذه ا 2ساحة النقد الغربي المعاصر"
ية التكوينية ومدرسة فرانكفورت على البنيوية والبنيو  معرجينبتوجهاتها المختلفة 

جهود "بيار زيما" في التأسيس لسوسيولوجيا النص، باعتبارهم جميعا كانت لهم و 
سهامات حثيثة في التفسير السوسيولوجي للعمل الفني بهدف العثور على إ

واالجتماعي عن نفسه بواسطة الحساسية  المسار الذي عّبر فيه الواقع التاريخي
 الفردية للمبدع في النتاج األدبي.

 المدرسة الماركسية-1
"إذا كانت مدام دي ستايل هي أول من حاول تأويل العالقة بين األدب 
والمجتمع من وجهة نظر شخصية مثالية ، فإّن كارل ماركس هو أول من 

جتمع ، وعّين لها موضعًا داخل أعطى تفسيرا موضوعيا للعالقة بين األدب والم
مجموعة العلوم االجتماعية، واعتبر أّن األدب واقعة اجتماعية تاريخية نسبية ، 
وأّن الكاتب يعبِّر في أعماله عن وجهة نظر الطبقة التي ينتمي إليها بوعي أو 

                                                 

. 121البدوي ، محمد علي : المرجع السابق ، ص - 1 
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، ثّم راح يؤكِّد "على أّن الطبقة التي تسيطر على وسائل االنتاج  1بغير وعي"
. فالطبقات ت نفسه على وسائل االنتاج الفكريهي التي تسيطر في الوقالمادي 

الحاكمة تعد الفن واألدب احتكارا لها، ولكن التناقضات والصراعات التي تتحكم 
في البناء التحتي للمجتمع ينعكس أثرها على البناء الفوقي ، واألدب والفن ليس 

اضطرابات في البناء  ]كذا[ سماوات علوية بعيدة عن التأثر بما يحدث من
اجه األيديولوجيات المتعارضة ، االجتماعي ولكنهما أرض المعركة، وفيهما تتو 

تقع المبارزات التي ال رحمة فيها بين القديم والجديد ، فتسقط األفكار الضعيفة و 
. وهذا ما يجعلنا نؤكد أّن المحاولة 2وتموت، وتظهر األفكار األقوى وتسود"

المحاوالت في ميدان الدراسة السوسيولوجية لألدب لما  الماركسية كانت أبرز
قدمته من إسهامات بارزة محّملة بالمقوالت األساسية لكل من أنجلز وماركس 

 والتي يمكن حصرها في النقاط التالية : 
يعد األدب شكال أيديولوجيا وعنصرا أساسيا من العناصر  -1

يتوانى عن عكس الجوهرية المكونة للبناء الفوقي للمجتمع، وهو ال 
 جوانب شتى من البناء التحتي . 

 تعّد مناقشة الواقع األدبي أساسا لألحكام النقدية . -2
النظر الى األعمال األدبية على أنها فن إبداعي تاريخي  -3
 وَجَدِلي .

بديال فلسفيا ونقديا،  طرحت نفسها "الماركسية  أنوما هو جدير بالذكر 
فضال عن الناحية األيديولوجية والسياسية واالقتصادية، وهذا ما جعلها في 

ن حصل  -في بعض األحيان -صراع دائم مع باقي التيارات األدبية والنقدية، وا 
                                                 

حجازي  ، سمير سعيد : قضايا النقد األدبي المعاصر ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ،  -1
 . 51 -50، ص 2007، 1ط
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حوار خصب بينها وبين هذه االتجاهات انتهى إلى ضرب من التوفيق أثرى 
 . 1دد واالنبعاث"النظرية ، وفتح أمامها آفاق التج

وكغيرها من التيارات تتراوح الماركسية بين اتجاهات متعارضة يبرز من 
بينها اتجاهان : "أحدهما نقد غارق في األيديولوجية ، متعصب للتفسير 
االقتصادي للثقافة ، يطالب األدب باالنسجام مع الرؤية الماركسية الحزبية 

يهاجم ما خالف ذلك ، واآلخر لحركة المجتمع بما يتضمنه من صراع طبقي و 
نقد معتدل يعترف باحتفاظ األدب بقيمة فنية تتجاوزبه األديولوجيا البرجوازية 

، وبين هذا وذاك  2إلى حد يمكنه فيه أن يعكس الواقع الموضوعي لعصره "
حاول لوي ألتوسير أن يجد لنفسه مخرجا جديدا تباعدت فيه آراؤه تباعدا 

ي التقليدي، راح فيه "يرفض معالجة الفن بوصفه ملحوظا عن الموقف الماركس
رسالة في الفن (، ،  ويضع الفن فيما كتبه بعنوان )شكال من أشكال االيديولوجيا

في مكان يتوسط مابين االيديولوجيا والمعرفة، فالعمل األدبي العظيم ال يزودنا 
لوجية بفهم ذهني عن الواقع، ولكنه في الوقت ذاته ليس مجرد تعبير عن أيديو 

طبقة من الطبقات. ويستخدم ألتوسير الفكرة التي طرحها أنجلز في حديثه عن 
بلزاك ليؤكِّد أّن الفن يجعلنا نرى من بعيد االيديولوجيا التي يولد منها، والتي 
ينغمس فيها، والتي ينفصل عنها)...(، والتي يطمح إليها. ويعّرف ألتوسير 

لخيالية التي تربط األفراد باألوضاع الفعلية االيديولوجيا بأّنها "تصوير العالقة ا
لوجودهم "فالوعي الخيالي يساعد على أن يضفي على العالم معنى، ولكنه 
يحجب عالقتنا الفعلية ويكبتها، فأيديولوجيا الحرية على سبيل المثال تشّجع 
اإليمان بحرية كل البشر بما فيهم العمال، ولكنها تحجب عالقتهم الفعلية 
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الرأسمالي الليبيرالي، وهكذا فإّن الطبقات المستَغلة تقبل النسق  باالقتصاد
المهيمن لأليديولوجيا بوصفه الوضع الطبيعي لألمور، مما يؤدي إلى تأمين 

التباعد الخيالي( لفن فإنه يحقق نوعا من التراجع)مصالح الطبقة المستِغلة. أما ا
األدبي العظيم قادرا على عن األيديولوجيا نفسها التي تغذيه، مما يجعل العمل 

، وكما هو واضح فإنَّ ِلكتاب بيير 1تجاوز ايديولوجيا  الكاتب الذي كتبه"
( أثره في صقل آراء ألتوسير في 1966ماشري)"نظرية في االنتاج األدبي" )

الفن واأليديولوجيا كما يؤكد ذلك سلدن ، هذا الكتاب الذي ينص فيه ماشري 
الكاتب الواقعي يقصد إلى توحيد كل العناصر في على أّنه على الرغم من "أّن 

النص، فإّن ما يجري في العملية النصية يفضي بالضرورة إلى ثغرات 
وانقطاعات تناظر عدم اتساق الخطاب االيديولوجي الذي تستخدمه . ذلك ألّنك 

. وتنحصر مهمة 2إذا أردت أن تقول شيئا فالبد من أن تصمت عن أشياء غيره"
ي " إظهار الكيفية التي تتماسك بها كل أجزاء العمل، أو إحداث الناقد عنده ف

التناغم الذي يخفي أي تناقض في النص، بل إّن مهمته أشبه بمهمة المحلل 
النفسي؛ إذ عليه أن يركز اهتمامه على )ال شعور النص( أي على ما يقال وما 

، تأثيرا بارزا ألتوسير، هذا الفيلسوف الفرنسي . ولقد أّثر3هو مكبوت بالضرورة"
في النظرية األدبية الماركسية خصوصا في فرنسا وبريطانيا، وذلك في إنجازه 

يتعذر علينا  4الفكري الذي يرتبط ارتباطا واضحا بالبنيوية وما بعد البنيوية
بسطها في هذا المقام.  ومما تقدم ندرك أن الخطاب الماركسي لم يثبت على 
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ته تعديالت ساهمت إلى حد بعيد في تأصيله حاله األولى بل ُأدِخلت على مقوال
 ورواجه، وفيما يلي بيان ذلك.  

 أثر جورج لوكاتش في تحول الخطاب الماركسي  -
ما كان للماركسية أن تحظى بكل ذاك الرواج والتأثير العميق في مسار 
الفكر االنساني لوال مساهمة ثلة من المنظرين والفالسفة من أمثال: بليخانوف، 
غارودي، ألتوسير، وجورج لوكاتش، هذا األخير الذي ُعرف طيلة القرن 

وع والخصوبة العشرين بريادته للتفكير النظري الماركسي، كما ُعِرف بالتن
والعمق في مساره الفكري؛ حيث تقاسمت حياته الفكرية اتجاهات عدة، منها 

 الكانطية والهيغلية والماركسية. 
فهذا  لوكاتش قد عمد إلى تطوير النظرة الواقعية إلى األدب تطويرا 
ينطوي على قدر كبير من العمق، وكان يميل في ذلك إلى الجانب الهيغلي من 

، إْذ نظر إلى األعمال األدبية بوصفها انعكاسا لنسق يتكّشف  الفكر الماركسي
تدريجيا ، وذهب إلى أّن العمل األدبي الواقعي البد أن يكشف عن نمط 
التناقضات الذي تكمن وراء اجتماعي معين، كما ربط أشكال الوعي كافة 
بالبنية االقتصادية المحددة لها ، كاشفا عن العالقة الجدلية بين دالالت 

ألعمال اإلبداعية الكبرى ودالالت البنيات االجتماعية، وذلك من خالل كتاباته ا
يميل زوال. كما ظلت نظرته الماركسية في الحاحها على  عن أعمال بلزاك وا 

 الطبيعة المادية والتاريخية لبنية المجتمع.
ولقد استلهم لوكاتش فكرة الرواية انعكاسا للواقع من النظرة الواقعية 

، 1استخداما متميزا يبين عن عمله كله" و"استخدم مصطلح االنعكاس القديمة،
نما هو تشكيل  إْذ "ال يعني االنعكاس عنده التصوير الفوتوغرافي للواقع وا 

                                                 
 .  55نفسه ، ص -1
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أي "تشكيل بنية ذهنية تصاغ في كلمات، وعادة  1للنمطي كما يقول بيير زيما"
الموضوعات ما يكون لدى الناس انعكاس للواقع، أعني وعيا ال يقتصر على 

الخارجية، بل يشمل الطبيعة االنسانية والعالقات االجتماعية. ويقول لوكاتش 
إّن االنعكاس يمكن أن يكون عينيا بدرجات متفاوتة، فالرواية يمكن أن تقود 
القارئ نحو استبصار أكثر عينية بالواقع يتجاوز االدراك العادي الشائع 

الفردية المنعزلة بل يعكس العملية  لألشياء، فالعمل األدبي ال يعكس الظواهر
المتكاملة للحياة. ومع ذلك يظل القارئ دائما على وعي بأّن العمل األدبي ليس 
الواقع نفسه، ولكن شكل خاص من أشكال انعكاسه، ومعنى ذلك أّن االنعكاس 
الصحيح للواقع يتضمن أكثر من مجرد وصف المظاهر الخارجية، فيما يرى 

: "وتلك نظرة تلفت انتباهنا لدن على نظرة لوكاتش هذه بقولهس ، ويعّلق2لوكاتش"
في الوقت  بما تنطوي عليه من هدم ألسس النزعة الطبيعية ونزعة الحداثة

                                                 
االجتماعية في النقد األدبي ، متاح على الفرطوسي ، عبد الهادي : تطور المناهج  -1

         .الشبكة
 .  56-55النظرية األدبية المعاصرة ، ص- 2
 نشير هنا إلى موقف لوكاتش من كتاب الحداثة مؤكدين أنه كان "يرى أّن الفشل في إدراك

الوجود االنساني من حيث هو جزء من مناخ تاريخي متحرك ، هو الداء المتفشي في نزعة 
داثة المعاصرة كّلها ،كما في أعمال كتاب مثل كافكا وبيكيت وفوكنز وأشباههم فهؤالء الح

األدباء شغلوا أنفسهم بالتجريب الشكلي أي بالمونتاج والمنولوج الداخلي وتقنية تيار الوعي 
واستخدام الريبورتاج واليوميات إلى آخر كل ألوان البراعة الفنية الشكلية التي كانت نتيجة 

م ضيق باالنطباعات الذاتية ؛اهتمام ناتج بدوره عن النزعة الفردية المفرطة للرأسمالية اهتما
المتأخرة ، وبدل أن يقدم هؤالء واقعية موضوعية فإّنهم قدموا رؤية قلقة عصابية عن العالم 
،واختزلوا اكتمال التاريخ وعملياته في تاريخ داخلي مقبض لوجود عبثي . وفي ذلك كلِّه 

إلحساس بالواقع ، يتضاد مع النظرة الحيوية التطورية إلى المجتمع ، تلك التي ل جذابنا
ية ممن يحققون ما يسميه كانت موجودة في القرن التاسع عشر عند رواد الواقعية االشتراك
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نفسه، وتنّم عن رفض لوكاتش للتمثيل الفوتوغرافي البحت للواقع، ويقّدم بدال من 
للصور التي ذلك وصف للعمل الفني الذي يمنحنا االحساس بالضرورة الفنية 

ثم راح سلدن يرّكز على مواصفات هذه الصور عند لوكاتش قائال:  1يقّدمها"
"وتتسم هذه الصور بوحدة شاملة مكثفة توازي الوحدة الشاملة الممتدة للعالم 

، مؤكدا أن "ليس الواقع مجرد تدفق أو تصادم آلي للجزئيات، بل إّن له 2نفسه"
لكاتب ال يفرض نظاما على العالم، ولكنه نظاما ينقله الروائي في شكل مكثف وا

يزود القارئ بصورة لثراء الحياة وتعقدها، صورة ينبثق منها احساس بالنظام 
الذي ينطوي عليه تعقد التجربة المعيشية وتعدد جوانبها. ولن يتحقق هذا العمل 
إال إذا تحققت وحدة شكلية كلية تضّم جوانب التناقض والتوتر في الوجود 

 . 3ي كافة"االجتماع
والحق أّن هذه المقوالت األساسية والمواقف للوكاتش لم تقف عند هذا 
الحد بل أخذت أبعادا أخرى مرة على يد تلميذه لوسيان غولدمان كما سنتبّين 
ذلك في الخطوة الموالية، وأخرى على يديه وذلك حين حّول النظرة إلى الرواية 

فيه أصوات فردية متعددة عند  من مجرد تنوع كالمي اجتماعي منظم، تتباين
باختين، إلى أطروحته الناصة على أن الرواية ليست إال ملحمة البرجوازية 
متبنيا مقوالت هيغل بخصوص عالقة نشأة الرواية وتطورها بظهور المجتمع 

                                                                                                                   

بالواقعية النقدية ( . ومن الواضح أّن لوكاتش لم يستطع تقبل فكرة أّن أدباء الحداثة يحققون )
عية كما رفض االعتراف باالمكانات األدبية للكتابة الحداثية "راجع : النظرية نوعا من الواق

 . 62 -61، ص 58 -57األدبية المعاصرة ، ص
.  56نفسه ، ص - 1 
نفسه ، نفسها  - 2 
نفسه ، نفسها .  - 3 
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البرجوازي، بل وساعيا إلى تأسيس جمالية روائية، ال تكتفي بدراسة المضامين، 
 كبرى لألشكال األدبية.  بل تتعداها معطية أهمية

وانطالقا من مفاهيمه السوسيولوجية أقام لوكاتش تصنيفا للرواية األوربية 
 هي: 1في القرن التاسع عشر  حيث حصرها في ثالثة أنماط أساسية

أ/ رواية المثالية التجريدية المتميزة بفعالية البطل ووعيه القاصر بالقياس 
 األحمر واألسود(. -إلى تعقد العالم )رواية دون كيشوت 

ب/ الرواية النفسية أو السيكولوجية وهي الرواية التي اتجهت نحو تحليل 
الحياة الداخلية، التي تمّيزت بسلبية البطل ووعيه الذي كان أوسع من أن 

 يرضى عما يمكن لعالم االتفاق أن يقدمه له.
ع كونه ج/ الرواية التربوية التي تكتمل بتجديد ذاتي ال يمكن اعتباره، م

 تخليا عن البحث االشكالي، قبوال بعالم االتفاق وال هجرا لسّلم القيم الضمني. 
وعلى الرغم من أّن األفكار النظرية التي طرحها لوكاتش، بقيت في 
أغلب األحيان مؤجلة الفتقادها للعنصر اإلجرائي التنظيمي، وقد بدا ذلك جليا 

لنظري شّكل منعطفا حقيقيا هاما في في مجال النقد الروائي، إال أن هذا اإلرث ا
تاريخ الرواية الغربية عامة، وفي سوسيولوجيا األدب خاصة السيما وأّن تلميذه 
الناقد الروماني لوسيان غولدمان تكفل بتعويض هذا النقص بعد استيعابه إلرث 
أستاذه، "وصاغ بدوره مقوالت جعلها أساسا لدراسة األعمال الروائية؛ قصد 

الكشف عن التصورات الفكرية التي تحملها، وكذا عالقتها ببيئة الوصول إلى 
تكوينها، وهذا وفق منهجه الجديد )البنيوية التكوينية(، والمتميز بشكل كبير، 

                                                 
بدر الدين عرودكي ، دار  غولدمان ، لوسيان : مقدمات في سوسيولوجيا الرواية ، تر. -1

 .  16-15، ص1993،  1سوريا ، ط -الحوار للنشر والتوزيع 
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عن المناهج السوسيولوجية السابقة في دراسة االنتاج األدبي كما سيتبّين ذلك 
 في السطور الالحقة . 

 ن:البنيوية التكوينية عند غولدما -2
تعد البنيوية التكوينية أو التوليدية فرعا من فروع البنيوية، نشأ استجابة 
لسعي بعض المفكرين والنقاد الماركسيين للتوفيق بين طروحات البنيوية في 
صيغتها الشكالنية وأسس الفكر الجدلي الماركسي في تركيزه على التعبير 

ن أجل ذلك اعتبرت البنيوية المادي الواقعي للتاريخ والفكر والثقافة عموما. وم
التكوينية بكونها "فلسفة متكاملة ذات منظور نقدي يتجاوز )سلبية( النقد إلى 
استشراف )إيجابية( تنسجها الجدلية القائمة بين الذات والموضوع، تلك الجدلية 
الممثلة لجوهر كل علم تكويني. فداخل كل بنية توجد بذرة نافية لها، بذرة تؤشر 

 نه، أي بداية تبيين يؤسس لبنيات جديدة ويلغي البنيات القائمة.على ما سيكو 
والبنيوية التكوينية، في اعتبارها لكلية الظواهر وترابطها، تنطلق من نقد 
الواقع القائم الناقص، من زاوية استحضار ما يتكون عبر الجدلية المحايثة، 

نيوي التكويني وهذا ما يفسح المجال وبخاصة عند لوسيان غولدمان ومنهجه الب
أمام الذات )الجماعية( في الفعل والتفكير، باعتبارها تتوفر على حدٍّ أعلى من 

، هذا الوعي 1التغيير"طها ويحدد قدراتها على التأثير و الوعي الممكن يشر 
(، تلك La vision du monde) القائم/الممكن هو الذي يؤسس لرؤية العالم

                                                 

8ص لبنيوية التكوينية والنقد األدبي، المؤسسة العربية المتحدة ش.م.،اتأليف جماعي :  - 1 
- كان لوجوء غولدمان ، على غرار لوكاتش ، إلى استخدام مفهوم النظرة إلى العالم) وهو 

ال ( وسيلة للتخلص من النظرة اآللية التي تقول باالنعكاس . غير أّن ذلك مفهوم مثالي أص
يثير بعض المفارقات مادام مفهوم النظرة إلى العالم كما يستخدمه غولدمان لم يجئ من علم 
نما من سوسيولوجيا المعرفة ... . راجع : البنيوية التكوينبة والنقد األدبي ،  الجمال وا 

 .  115ص
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لتفكير غولدمان؛ إذ "بها يستطيع الكاتب الفذ أن التي تشكِّل الينبوع المتجذر 
يخلق عالما متخيال في غاية االنسجام ، حيث تطابق بنياته البنيات التي تنزع 
إليها الجماعة ، فيعي أفرادها ما كانوا يفكرون فيه أو يحسونه أو يفعلونه دون 

 .1أن يعرفوا داللته معرفة موضوعية "
نية من الفرضية القائلة أّن كل سلوك وعموما "تنطلق البنيوية التكوي

إنساني هو محاولة إعطاء جواب داللي على موقف خاص ينزع إلى إيجاد 
توازن بين فاعل الفعل والموضوع الذي يتناوله ، أي العالم المحيط ، ويحتفظ 
هذا النزوع نحو الموازنة على الدوام بطابع متغير ومؤقت بما أّن كل توازن 

و ذاك بين البنى العقلية للفاعل والعالم الخارجي ، يؤدي إلى كاٍف ،بهذا القدر أ
ل داخله سلوك اإلنسان العاَلم ،ويجعل فيه هذا التحول من التوازن  وضع يحوِّ
القديم غير كاٍف بحيث يوّلد نزعة نحو موازنة جديدة سيتم تجاوزها بدورها فيما 

 بعد .
ات وجهين : تفكك وهكذا فإّن الواقع االنساني يتجلى بوصفه عمليات ذ

بنيات البنى القديمة وتركيب كليات جديدة قادرة على إيجاد ضروب من التوازن 
 .2تستطيع االستجابة للمتطلبات الجديدة للجماعات التي تعّدها"

 المنطلقات األساسية للمقاربة الغولدمانية :  
حصر غولدمان في كتابه "المنهجية في علم االجتماع األدبي" مبادئ  

 : 3مقاربته السوسيولوجية في خمس نقاط أساسية هي
                                                 

عبد الهادي : تطور المناهج االجتماعية في النقد األدبي ، متاح على  الفرطوسي ، -1
 .الشبكة 

.  229غولدمان ، لوسيان : مقدمات في سوسيولوجيا الرواية  ، ص - 2 
الفرطوسي ، عبد الهادي : تطور المناهج االجتماعية في النقد األدبي ، متاح على  -3

 .الشبكة 
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العالقة الجوهرية بين الحياة االجتماعية واالبداع األدبي، تهم البنى  -1
الذهنية التي تنظم الوعي التجريبي لفئة اجتماعية معينة  والكون التخييلي الذي 

 لكاتب .يبدعه ا
نما هي ظواهر  -2 إّن البنى الذهنية ذات الداللة ليست ظواهر فردية، وا 

 اجتماعية .
إّن العالقة  بين وعي الجماعة والبنية المنظمة للعمل األدبي متماثلة  -3

 تماثال دقيقا ، إاّل أنها غالبا ما تشكل مجرد عالقة ذات داللة .
 إّن البنى الذهنية )المقوالتية( هي ما يمنح العمل األدبي وحدته .  -4
إّن البنى الذهنية المشار إليها غير واعية مماثلة لتلك التي تنتظم عمل  -5

البنى العضلية والعصبية ، لهذا فإن الكشف عنها متعذر على الدراسة األدبية 
كاتب أو في علم نفس المحايثة، وعلى الدراسة المتجهة نحو البنيات الواعية لل

 األعماق ، وال يتحقق إاّل ببحث من النمط البنيوي والسوسيولوجي .
وتتطلب هذه  المنهجية الدراسة على مستويين هما مستوى الفهم ومستوى 

للنص بحثا عن االنسجام الداخلي له،  التفسير، يأخذ األول شكل دراسة محايثة 
من عدد محدود من العناصر والعالقات  وتقّدم الدراسة نموذجا بنائيا داال يتألف

 القائمة بين هذه العناصر، آخذا باالعتبار كّل النص ودون إضافة شيء إليه . 
أما الثاني فيتولى ربط عالقة النص بحقيقة خارجة عنه، شرط أن تكون 

فردية جماعية، وبتعبير آخر إن مستوى التفسير يسعى إلى إدماج -ذاتًا عبر
أوسع، فيصبح ما كان تفسيرا للبنية األولى تأويال للبنية بنية النص في بنية 

 الثانية الشاملة.
كما يذهب غولدمان إلى أّن "المنهج  البنيوي التكويني تظهر فاعليته 
خالل تطبيقه على االبداعات الثقافية الكبرى، ألن الذات المبدعة فيه تكون 

طبقة االجتماعية الواسعة معبرة أكمل تعبير عن الفئة المنتمية إليها ، أو عن ال
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. بينما يعتقد "أّن المناهج السوسيولوجية األخرى تظهر فاعليتها 1التي تمثِّلها"
عندما تتناول بالنقد االنتاج األدبي المتوسط القيمة ألنه يستوحي حينئٍذ تجربته 
الواقعية المباشرة . وينتج عن هذا اعتقاده بأن الفئة االجتماعية هي المبدعة 

ة لآلثار األدبية والفنية والفلسفية وما الكاتب أو الفنان أو الفيلسوف سوى الحقيقي
 .2وسائط تعبير أو عناصر من نسٍق كلي هو الطبقة االجتماعية" 

وبناًء على هذه الحيثية يصرِّح غولدمان بأن هناك اختالفا كبيرا يفصل 
في المبدع  بين سوسيولوجيا المضامين والسوسيولوجيا البنيوية، "فاألولى ترى

مة  انعكاسا للوعي الجمعي، أما الثانية فترى فيه على العكس أحد العناصر المقوِّ
األهم في هذا الوعي، العنصر الذي يسمح ألعضاء الجماعة بوعي ما يفكرونه 

 . 3ويشعرون به ويعملونه دون أن يعرفوا موضوعيا داللته"
التكوينية لألعمال األدبية أّكد وتقويما لمشروع القراءة وفق منهج البنيوية 

غولدمان "أّن التفسير السوسيولوجي هو أحد العناصر األكثر أهمية في تحليل 
عمل فني ، مدققا بأّن هذا التحليل ال يستنفذ النتاج ، وبأّنه ال ينجح في فهمه 
أحيانا ، معتبرا هذه القراءات لألعمال األدبية والفكرية أساسية وسابقة على 

األخرى، إاّل أّن ما أنجزه من تحليالت وتطبيقات، على أهميته، ال   القراءات
نما يجعله مشروعا مفتوحا قابال للنقد  يزكي المشروع في طموحاته البعيدة ووا 
واالضافات. وهذا الجانب هو ما حاول بعض الباحثين تعميقه ضمن المنهج 

وهو تلميذ  -ارتالتي قدمها جاك لينه 1، ولعل القراءة السياسية4الغولدماني"
                                                 

المنهج البنيوي لدى التكويني لوسيان غولدمان ،  -خشفة ، محمد نديم : تأصيل النص -1
 .  56، ص 1997،  1سوريا ، ط -مركز االنماء الحضاري ، حلب 

 نفسه ، نفسها .  -2
 .  234غولدمان ، لوسيان : مقدمات في سوسيولوجيا الرواية ، ص -3
 .  42، ص 9البنيوية التكوينية و النقد األدبي ، ص -4
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لرواية الغيرة لـ)أالن روب غرييه( تعد واحدة من المحاوالت التجريبية  -غولدمان
إلثبات مدى نجاعة المنهج البنيوي التكويني  في  الكشف عن البنيات الدالة 
في النص و تحديد مستويات انتاج المعنى عبر أنماط من الرؤية للعالم ، وفي 

  اآلن نفسه هي نقد صريح له .
وعلى صعوبة هذا المنهج فقد حظي باهتمام الكثير من النقاد العرب 
الذين بذلوا جهودا نقدية جبارة الحتواء مقوالت هذا المنهج وتطبيقها على 
نصوص إبداعية متنوعة )رواية، قصة، قصيدة، مسرحية....(، بل وعلى 

ر الدين أعمال ذات طابع نقدي/فكري. وقد تتبع آثار هذه الدراسات  الباحث نو 
صدار في مقال له بعنوان: )مدخل إلى البنيوية التكوينية في القراءات النقدية 

، حيث صنفها إلى ثالث مجموعات تناول في الصنف 2العربية المعاصرة (
)سوسيولوجيا الغزال العربي( ت التي قاربت النصوص الشعرية وهياألول القراءا

مقاربة بنيوية تكوينية (  -ربفي المغ للطاهر لبيب و)ظاهرة الشعر المعاصر
الرؤيا  -لمحمد بنيس ، ودراسة مختار حبار ) شعر أبي مدين التلمساني

 والتشكيل( . 
أما في الصنف الثاني فقد أولى العناية فيه للقراءات التي قاربت 

األداة( المنتمي( لغالي شكري و)الرؤية و نصوص الروائية والقصصية ، ويضم)ال
( لحميد المغربية ورؤية الواقع االجتماعيوالرواية )لعبد المحسن طه بدر و

واقع وآفاق( -)فضاءالنص الروائي( لمحمد عزام و)الرواية العربية لحميداني و
( لمدحت الجيار و)النص األدبي من منظور اجتماعي تأليف جماعي

                                                                                                                   
 .  124البنيوية التكوينية والنقد األدبي  ، ص راجع : -1
راجع : مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت  ، المجلد  -2

 .  121 -105، ص ص 2009سبتمبر  -، يوليو 1، العدد  38
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( لرفيق رة الروائية إلى الحرب اللبنانيةالنظ)الموضوع والسرد( لسلمان كاصد و)و
 صيداوي .رضا 

بينما جعل الصنف الثالث حكرا على القراءات التي قاربت   الدراسات 
النقدية وهي :)محمد مندور وتنظير النقد العربي ( لمحمد برادة و)سوسيولوجيا 
النقد العربي (لداود سلوم ، و)في معرفة النص ( ليمنى العيد و) ومقال مختار 

 النظم عند الجرجاني ( .  حبار الموسوم بـ)المرجعية الكالمية لنظرية
وقد حاول صدار في عرضه لهذه القراءات التركيز على مفهوم المنهج 
كما تمثلته كل قراءة وتمظهر فيها . ليخلص في األخير إلى نتيجة ُمفادها "أّن 
القراءات النقدية العربية المعاصرة التي تبنت المنهج البنيوي التكويني لم يكن 

بالشمولية ، فضال عن عدم التزامها بمفاهيمه االجرائية  استيعابها للمنهج متسما
وتعاطيها لنصوص مختلفة )...( وهي ال تخرج عن اإلطار العام للفكر النقدي 
العربي في تعامله مع البنيوية التكوينية ومفاهيمها اإلجرائية ، وهي قراءات 

لتكوينية تفاوتت بعضها عن بعض ، فمنها القراءات الوفية للنظرية البنيوية ا
)...( ، ومنها قراءات استعارت مقاربات أخرى قامت على التوفيق بينها وبين 
البنيوية التكوينية )...( ، وهناك صنف ثالث من القراءات اقتصر على توظيف 

 . 1مفاهيم إجرائية محدودة"
 وخالصة القول :

ري إلى "إعادة االعتبار للعمل األدبي والفك "إّن البنيوية التكوينية سعت
في خصوصيته من دون أن تفصله عن عالئقه بالمجتمع والتاريخ وعن جدلية 

 التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة وتجددها . 

                                                 
 .  120نفسه ، ص -1
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، وال االيديولوجي  مع المنهج البنيوي التكويني ال ُيلغى الفني لحساب
 .1يؤله باسم فرادة ممتنعة عن التحليل"

  فرانكفورت مدرسة -3
مكانة بارزة في النظرة االجتماعية لمدرسة فرانكفورت؛ يحتل الفن واألدب 

من منظور -حيث كان أعضاء هذه المدرسة ينظرون إلى النسق االجتماعي 
بوصفه وحدة شاملة ينعكس جوهرها الواحد في كل جوانبها المختلفة.  -هيغلي

كما نظروا إلى  الفن واألدب على أنهما المجال الوحيد الذي يمكن فيه مقاومة 
 منة المجتمع الشمولي.هي

وكان تيودور أدورنو وهو من أبرز شخصيات هذه المدرسة يرفض نظرة 
لوكاتش الواقعية مؤكدا أّن األدب ال يتصل اتصاال مباشرا بالواقع على نحو ما 
ذا  يفعل العقل، فتباعد الفن عن الواقع هو الذي يكسبه قوته وداللته الخاصة، وا 

تتباعد عن الواقع الذي نشير إليه، فإّن هذا  كانت كتابات الحداثة بوجه خاص
التباعد هو ما يمنح هذه الكتابات قوتها في نقد الواقع، وعلى حين أن أشكال 

إلى التواطؤ مع النسق االقتصادي الذي يشكِّلها، فإّن  مضطرةالفن الجماهيري 
. وما دور 2األعمال الطليعية تتميز بقدرتها على نفي الواقع الذي تشير إليه"

                                                 
 . 7غولدمان ، لوسيان : مقدمات في سوسيولوجيا الرواية ، ص -1
-  اقترنت هذه المدرسة بمعهد فرانكفورت للبحث االجتماعي الذي مارس ما أطلق عليه"

اسم "النظرية النقدية " وهي شكل أرحب من التحليل االجتماعي يتضمن عناصر ماركسية 
وفرويدية ، وكان أبرز شخصيات هذه المدرسة في الفلسفة وعلم الجمال وهم ماكس 

 1933برت ماكيز. وقد أغلق معهد البحث االجتماعي عام هوركهايمر وتيودور أدورنو وهر 
بإشراف أدورنو  1950وانتقل إلى نيويورك التي استقّر فيها إلى أن عاد إلى فرانكفورت عام 

 .  61راجع : سلدن ، رامان : النظرية األدبية المعاصرة ، ص -وهوركهايمر."
.  62النظرية األدبية المعاصرة ، ص - 2 
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الفن من منظور أودرنو داخل النسق االجتماعي إال إثارة نوٍع غير مباشر من 
المعرفة ألن الفن ) هو المعرفة النافية للعلم الفعلي ( ، وال يحقق الفن هذا 

إاّل بكتابة نصوص تجريبية صعبة ، وليس بكتابة   -في رأيه -الدور المناط به 
 .  1أعمال نقدية أو أخالقية

هوكهايمر فيذهب إلى أّن الجماهير ترفض أدب الطليعة ألّنه يعكر أما 
من صفو إذعانها الغافل، اآللي، لوضع االستغالل الذي يمارسه عليه النسق 
االجتماعي، مؤكدا أّن العمل الفني إذ يتيح للبشر المسحوقين صدمة الوعي 

هم يثورون بوضعهم اليائس، فهو ينادي في الوقت نفسه بتلك الحرية التي تجعل
غضبا. وأّن ما يقوم كتاب الحداثة هو تمزيق صورة الحياة الحديثة وتفتيتها، 
بدال من السيطرة على آلياتها الالنسانية، فما يقوم به مارسيل بروست مثال من 
استخدام للمنولوج الداخلي ال يعكس نزعة فردية مغتربة فحسب بل يفضي إلى 

 اغترابن المجتمع الحديث)هي الكشف عن حقيقة  كانت مغمورة في كيا
الفرد(، كما يساعد على رؤية االغتراب بوصفه جزءا من واقع اجتماعي 

. وعلى ذات الدرب يسير أدورنو مسائال "الطرائق التي يستخدم بها  2موضوعي
رغم -صمويل بيكيت الشكل ليّصور خواء الثقافة الحديثة وليكشف لنا عن أننا 

نصّر على التصرف كما لو كان شيء  -انحاللهكوارث تاريخ القرن العشرين و 
لم يتغير. فنحن نلّح على إيماننا األحمق بالمسلمات القديمة عن وحدة الفرد 
وجوهريته أو وجود معنى في اللغة، وكذلك تقّدم مسرحية بيكيت شخصيات ال 
تملك إاّل القشور الجوفاء للفردية، والقوالب المفتتة للغة. ومن هنا فإّن 

ات الالمعقولة في الخطاب والتشخيص المختزل واالفتقار إلى الحبكة، االنقطاع

                                                 

. نفسه ، نفسها  - 1 
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كل ذلك يسهم في تحقيق التأثير الجمالي المؤدي إلى تباعد الواقع الذي تشير 
 .1إليه المسرحية. وبذلك تقدم إلينا معرفة نافية للوجود الحديث"

وخالصة القول أن هناك تحوالت كبرى في الطروحات التي حاولت أن 
سس لعلم اجتماع المضامين وغايتها جميعا تقديم نقد اجتماعي للنصوص من تؤ 

 خالل:
 الوقوف على عالقة النتاج بالمجتمع الذي ينسب إليه.-
إبراز كيفية تحول الواقعة االجتماعية، بجهود المبدع، إلى عمل من اللغة -

 والخيال.
 بيارزيما وسوسيولوجيا النص -4

المقاربات السالفة بل أدت التحوالت الكبرى لم تتوقف الطروحات عند حد 
لها  إلى بروز اتجاه نقدي جديد على يد الناقد التشيكي األصل بيارزيما أطلق 
عليه )سوسيولوجيا النص األدبي(، مهمته في نظر زيما "معرفة كيف تتجسد 
القضايا االجتماعية والمصالح الجماعية في المستويات الداللية والتركيبية 

ة كما يستهدف المنهج البنى اللغوية )الخطابية( للنصوص النظرية والسردي
واأليديولوجية أوغيرها. وينزع في مجال القراءة إلى إقامة عالقة بين البنى 
النصية وظروف إنتاجها مع النصوص الشارحة المختلفة لدى القراء. وتأسيسا 

دبي، ولكنه في على ذلك يبدو المنهج أكثر التصاقا بالمستوى اللغوي للنص األ
 ". 2الوقت نفسه أكثر إلحاحا على رصد التفاعالت االجتماعية وااليديولوجية

وقد بدا زيما وهو يؤسس لهذا المنهج الجديد حريصا على االستفادة من 
مناهج كثيرة مثل السيميولوجيا، البنيوية، التحليل النفسي، نظرية القراءة، مدرسة 

                                                 

.  63 -62نفسه ، ص - 1 
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ضافاته فرانكفورت، كما لم يتخل عن الترا ث الجدلي الهيغلي الماركسي وا 
)لوكاتش وغولدمان( في التأسيس لمنطلقات منهجه النظرية، مستبعدا بالكلية 
نظرية االنعكاس، مطورا بعض المفاهيم الغولدمانية خاصة منها البنية الدالة 
والرؤية الكونية، بل ومستعيرا الكرنفال الباختيني جاعال إياه أداة إجرائية في 

ل تفضي إلى موقف ورؤيا خاصة بالسارد عكس ما كان عند باختين التحلي
الذي كان يعّده قيمة جمالية تسم الرواية بالحوارية. كما سعى في تحليله 
للنصوص السردية إلى التأكيد على جملة من  مشكالت الفكر الوجودي 

لسانية ونصية منها أزمة اللغة في المجتمع -باعتبارها مشكالت اجتماعية 
عاصر وحضورها في النص كأزمة كالم وتفكك الخطاب السردي وعالقته الم

 . 1بالتطورات االجتماعية اللغوية مؤكدا على ارتباط  أزمة السرد بأزمة اللغة

                                                 

 . و: 125 -104ينظر: نفسه ، ص ص -
المنهج البنيوي لدى التكويني لوسيان غولدمان ،  -خشفة ، محمد نديم : تأصيل النص-

 .  56، ص 1997،  1سوريا ، ط -مركز االنماء الحضاري ، حلب 
 نفسه ، نفسها .  -
 .  234غولدمان ، لوسيان : مقدمات في سوسيولوجيا الرواية ، ص -
 .  42، ص 9ص البنيوية التكوينية و النقد األدبي ، -
 .  124راجع : البنيوية التكوينية والنقد األدبي  ، ص -
راجع : مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت  ، المجلد  -

 .  121 -105، ص ص 2009سبتمبر  -، يوليو 1، العدد  38
 .  120نفسه ، ص -
 . 7جيا الرواية ، صغولدمان ، لوسيان : مقدمات في سوسيولو  -
"اقترنت هذه المدرسة بمعهد فرانكفورت للبحث االجتماعي الذي مارس ما أطلق عليه اسم  -

"النظرية النقدية " وهي شكل أرحب من التحليل االجتماعي يتضمن عناصر ماركسية 
وفرويدية ، وكان أبرز شخصيات هذه المدرسة في الفلسفة وعلم الجمال وهم ماكس 
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وعلى العموم فقد تجاوز زيما بمنهجه هذا سوسيولوجيا األدب بأبعادها 
فيه بين معظم  الوضعية والماركسية واالمبريقية ليبني صرحا نقديا خصيبا يزاوج

األسس النظرية النقدية  لمدرسة فرانكفورت وبين المفاهيم السيميائية التي اشتغل 
عليها وغايته القصوى التأكيد على أّن  البناء الجمالي للنص هو منبع القضايا 

 واإلشكاليات الواقعية.
في ختام هذه الدراسة التي توخينا فيها الوقوف على أهم المنطلقات و 
غاية لتي نّظرت لسوسيولوجيا األدب ال يسعنا إال أن نؤكد على أّن والرؤى ا

سوسيولوجيا األدب على اختالف مشاربها  ليست هي الحصول على التحليل 
الفني لألعمال اإلبداعية، وتفسير العمليات التاريخية واالجتماعية التي أطَّرتها 

صوَّرته الذات فحسب، بل هي البحث عن المسار التاريخي واالجتماعي الذي 
المبدعة، أي البحث عن الجوهري من خالل محاولة  العثور على الطريق التي 
بها تّم التعبير عن الواقع التاريخي واالجتماعي، عْبر الحساسية الفردية للمبدع 
في العمل األدبي أو الفني المدروس. وهذا يعني البحث عن اإلنسان في لحظة 

 .معينة من لحظات تطوره هذا أوال

                                                                                                                   

 1933تيودور أدورنو وهربرت ماكيز. وقد أغلق معهد البحث االجتماعي عام هوركهايمر و 
بإشراف أدورنو  1950وانتقل إلى نيويورك التي استقّر فيها إلى أن عاد إلى فرانكفورت عام 

 .  61راجع : سلدن ، رامان : النظرية األدبية المعاصرة ، ص -وهوركهايمر."
.  62النظرية األدبية المعاصرة ، ص -  
نفسه ، نفسها . -  

نفسه ، نفسها .  - 1 .  63 -62نفسه ، ص -  
104شعالن ، عبد الوهاب : المنهج االجتماعي وتحوالته ، ص.  -  
  . 125 -104ص ص  نفسه ، -
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ثانيا: شّكل الخيال في المؤلفات األدبية عائقا ابستيمولوجيا يعترض عالم 
االجتماع أثناء تفسيره السوسيولوجي لألعمال األدبية، وهو ما دعا إلى القول 

 باألساس الواقعي للتصوير الخيالي مهما كان تجريديا.
ان ثالثا: بقراءة مسحية سريعة لمؤلفات أدبية قديمة )مقامات بديع الزم

الهمذاني، كتاب كليلة ودمنة، بخالء الجاحظ....وغيرها( نسّجل إبداعية النص 
األدبي في احتضان الكثير من القيم واألمراض االجتماعية ومعالجتها معالجة 

 . بناءة عبر العصور األدبية المختلفة
رابعا: أثبتت القراءات المتنوعة للنصوص األدبية المختلفة من قبل نقاد 

قدرة هذه النصوص ومبدعيها على فضح المسكوت عنه لسوسيولوجية المناهج ا
ومقاربته بأشكال متباينة تَِنمُّ عن فنية عالية تختزنها الذات المبدعة في عمليات 

 التمويه. 
خامسا: مهما كانت األعمال األدبية تنهل من منهل الخيال الخصيب 

ءها للمجتمع الذي فإنها حاملة بشكل أو آخر لمضمون سوسيولوجي يقوي انتما
 تولد فيه . 

سادسا: هناك عالقة وطيدة بين التطور التاريخي وتطور األجناس 
 األدبية وقد أثبتت ذلك عملية التتبع واالستقراء.

وجملة ما نختم به هذه المداخلة أنَّه على الرغم من  اختالف المقاربات 
لمضمون التي تناولت النصوص اإلبداعية بالدرس والتحليل للكشف عن ا

االجتماعي فيها إاّل أنها تتفق جميعا على أّن األدب بوابة عْبرها يمكن قراءة 
       تضاريس المجتمع الذي نشأ فيه.
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 األبعاد اإلصالحية في أدب اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي
 االجتماعي ـ أنموذجا ـالمقال 

 ماعيل ونوغي جامعة المسيلةد. إس
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لقد تميز نثر الشيخ اإلبراهيمي في معظمه بسمة اإلصالح, إذ هو  :الملخص
مصلح األمة ورائد نهضتها وباعث الحياة في أجياله المتعاقبة. وتعدُّ مقاالت 

ن المطلع  عليها يجد فيها عيون البصائر جواهر ثمينة وقطع فنية خالدة, وا 
المتعة والنفع الوفير اللذين ال يجدهما في غيرها، وتمثل طرازا ثقافيا فريدا من 
نوعه وتصف فنا يمثل حلقة وصل بين التراث األدبي العربي القديم، وبين 

 اإلنتاج األدبي الحديث والمعاصر.
 نثر ـ الشيخ اإلبراهيمي ـ اإلصالح ـ  عيون البصائر ـ الكلمات المفاتيح: 

 
    Résumé: 
      Prose de Cheikh Ibrahimi a été marquée  et caractérisé 

principalement  pour la réforme Il est le reformeur de la 

nation Et le Commandant de sa Renaissance et l’Emetteur  

la vie dans les générations successives. Les articles 

d’(Ouyoune elbassayere) yeux Insights sont des bijoux 

précieux et des pièces d'art Eternel Qui l’a lu Trouve du 

plaisir et bénéfice qui ne trouvent pas dans d'autres. Elle 

représente un style culturel Unique. Elle Descript un art qui 

représente un lien entre l'ancien patrimoine littéraire arabe, 

Et entre la production littéraire moderne et contemporain. 

mots clés : Prose - Cheikh Ibrahimi – réforme - yeux 

Insights          
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ال شك في  ,الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل محمد : منطلق     
أن التاريخ الحافل بالنجاح هو العمود واألساس الذي تقوم عليه كينونة أية أمة 
من األمم، واألمة التي عدمت تاريخها تعدم بالضرورة وجودها وهويتها, وتعدم 

ما يساهم في  حاضرها ومستقبلها كذلك، والتاريخ ال يضعه فرد بعينه بقدر
ن تباينت مساهمات كل واحد منهم تبعا  صنعه غالبية أفراد األمة والمجتمع، وا 
للقدرة واإلمكانات ومجال االختصاص، فالمجاهد يقدم نفسه وماله فداء للوطن, 
واألديب يقدم عمله اإلبداعي والفني سواء أكان نثرا أم شعرا خدمة لألدب، فإذا 

قل مفكر مقنع, صاغ من تلك الوسائل طرزا رائعا، قيظ اهلل ريشة فنان مبدع، وع
وال شك في أن الناس في حاجة إلى أن يقرؤوا ويفهموا ويتذوقوا األدب 
ويستمتعوا بجماله, فاألدب قريب التناول من القارئ يستطيع كل واحد أن يتذوقه 

 بفكره وعواطفه فيستفيد منه ويستمتع به. 
أسرارها أن يرقى باألدب الذي  وليس لكل من تعمق في اللغة وعرف     

يحتفظ بجمال الصورة ورونق األسلوب وعذوبة األلفاظ، بل عليه أن يتخير 
المعاني الكريمة ويؤديها باأللفاظ العذبة المعبرة الموحية إلى ما يريده الكاتب 

 ويفهمه العام والخاص.
يع ال واألدب عند طه حسين على سبيل المثال هو فّن رفيع، والفّن الرف     

نما يرقى إليه طالبه ومحبوه, وليس األدباء مكلفين بأن  ينزل عن مستواه وا 
يعلموا الناس ويبلغوا بهم من الثقافة والعلم إال حين يستطيعون أن يتذوقوا 
نما يطلب ذلك من الذين يقومون على شؤون  اآلداب الرفيعة والفنون الجميلة، وا 

 التربية والتعليم.
ب بشكل عام يؤدي إلى االلتفات لألدب الوطني والحديث عن األد     

الجزائري بشكل خاص، وهو بطبيعة الحال قديم، وذلك نظرا ألصالة الشعور 
بالوطنية وحب الوطن والتضحية بالنفس والنفيس من أجله، وقد عرف هذا النوع 
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من األدب منذ عهد قديم وقد مّر بعصور أدبية كثيرة إلى العصر الحديث الذي 
ه كثيرا بفعل ظروف وأسباب ساعدت على ذلك، ولعل من أهمها ازدهر في

تعرض الكثير من البالد العربية لالستدمار والقهر السياسي واالجتماعي الذي 
كان يمارس ضد الشعوب العربية, والجزائر أبرز شاهد على ذلك, فتنوعت ألوان 

كثيرة  األدب بموجب ذلك، وتباينت الخطب وكثرت القصائد وظهرت فنون أدبية
كان لها أثر بالغ في تلك الفترة، كما برز أدباء جزائريون كان لهم أثر كبير في 

 النهوض باألدب الجزائري إلى مراتب عالية. 
وقد شاع من األلوان األدبية في الجزائر فّن المقال الذي تطور بتطور      

الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص ومن هنا نقف عند أحد أعمدة 
ات اإلصالح في الجزائر وهو الشيخ اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي الذي ومقام

تنوعت مقاالته بين اإلصالحية واالجتماعية والدينية وغيرها، والداعية إلى 
التمسك باألخالق اإلسالمية وبروح العقيدة ونبذ كل ما هو خارج عنها, ولعل 

ه مهما في هذا المقال هذه الكتابات الهادفة الكثيرة جعلتني أختار ما رأيت
وموضوعه: األبعاد اإلصالحية في أدب اإلمام البشير اإلبراهيمي مركزا على 

 المقال االجتماعي ألهميته وخطورته.
هـ ـ 1306ومضات من شخصية اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي)ت     

 :م(1965
تعّد شخصية اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي عظيمة من حيث مولدها ونشأتها  

وحياتها وآثارها, وعلى الخصوص إذا نظرنا إلى هذه الشخصية من حيث وضع  
الجزائر االجتماعي والسياسي والديني والفكري وظهور بوادر اإلصالح في 

 الوطن العربي ونشوء النزعة اإلصالحية في الجزائر.
لقد كان اإلمام اإلبراهيمي عظيما بعقله ووجدانه، وبقلبه ولسانه، فكل من      

تقلب في أعطافه نال من ألطافه، فالقريب والرفيق، والسائل والمحروم، والمريد 



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 180 - 

 

والتلميذ يجد فيه األب الشفيق واألخ الصديق الذي ال يبخل بجهده وجاهه وماله 
ال البارزة فيه؛ اإليثار والحلم لتفريج الكروب وتهوين الخطوب، وكان من الخص

والوفاء، وفي بعض من جوانب شخصيته يقول أحد رفاقه األستاذ أحمد توفيق 
م( عندما تبوأ اإلمام اإلبراهيمي كرسيه في مجمع 1983هـ ـ 1404المدني)ت

فتقدم اإلبراهيمي األمين يحمل الراية باليمين ال يأبه » اللغة في القاهرة: 
وال يبالي بالمنافي في الفيافي بل دخل المعمعة بقلب أسد  بالمكائد وال السجون

ومن تلك الصفات التي أودعها اهلل  1«ووضع ميزان القوى المتشاكسة يومئذ.
 فيه:
 . علم غزير فياض متعدد النواحي عميق الجذور.1
 . اطالع واسع عريض يخيل إليك أن معلومات الدنيا قد جمعت عنده.2
 ا.. حافظة نادرة عز نظيره3
. ذاكرة مرنة طيعة جعلت صاحبها أشبه ما يكون باإلنسان اإللكتروني أو 4

كدائرة معارف جامعة سهلة التناول من علوم الدين التي بلغ فيها مرتبة االجتهاد 
بحق إلى علوم الدنيا مهما تباينت واختلفت إلى شتى أنواع األدب بين منظوم 

لفالسفة والعلماء من كل عصر ومنثور إلى تاريخ األمم والدول إلى أفكار ا
ومصر إلى بدائع الملح والطرائف والنكت وكل ذلك انسجم مع الذكاء والنظر 

 النافذ الذي يخترق أعماق النفوس وأعماق األشياء.
لمام شامل بلغة العرب ال تخفى عليه منها 5 . فصاحة اللسان وروعة البيان وا 

 خافية، وملكة في
عالجة أي موضوع ارتجاال على البديهة سواء التعبير مدهشة جعلته يستطيع م

 أكان شعرا أم نثرا. 

                                                 
 بتصرف ـ م ـ1969يناير:  24مجلة مجمع اللغة العربية, القاهرة، عدد 1
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. دراية كاملة بجميع ما في الوطن الجزائري من أحداث، يحدثك حديث العليم 6
الخبير عن أصول سكانه وقبائله وأنسابه ولهجاته وعادات كل ناحية منه 

مكاناتها االقت صادية وثرواتها أخالقها وتقاليدها وأساطيرها الشعبية وأمثالها وا 
الطبيعية. وكل ذلك توج بإيمان صادق وعزيمة ال تلين وذهن جبار منظم 
يخطط على وعي وينفذ على حكمة وقوة دائبة على العمل ال تعرف الكلل 

 1والملل.
لقد كانت كتابات اإلمام اإلصالحية هادفة ولها دورها الفعال في خدمة       

تابات المقال االجتماعي وذلك من خالل اللغة العربية, وأهم ما ميز هذه الك
أرائه وصموده تجاه الظروف واألوضاع االجتماعية آنذاك، فله مواقف واضحة 

 وصريحة من الزواج وعلماء الدين والطرقيين والشباب والتعليم وغير ذلك.
  كتاباته اإلصالحية ودوره في خدمة اللغة العربية:     
محمد البشير اإلبراهيمي من  اإلمام يعدّ  ( خّط اإلمام اإلصالحي:1     

المنظرين للفكر اإلصالحي في الجزائر وقد تميز بأسلوبه الرفيع, إذ كان يفضل 
تسخير هذا األسلوب الجميل الشديد التأثير في القراء والمتلقين, ولعل أول كتابة 
له كانت أهال ألن يطلق عليها صفة التنظير اإلصالحي دبجها عام خمسة 

م( وهي )مقدمة سجّل جمعية العلماء 1935تسع مائة وألف )وثالثين و 
المسلمين( فقد كان يتحدث فيها بتفصيل دقيق على امتداد سبعين صفحة عن 
نشأة الحركة اإلصالحية في الجزائر وعوامل منشئها وموقف اإلصالحيين من 
رجال الطرق الذي كانوا يفسدون العقيدة اإلسالمية ويشوهونها في رأي 

وقد نشر هذا  2ن من محمد عبد الوهاب إلى عبد الحميد ابن باديسالمصلحي
                                                 

 ـ بتصرف ـ  16، ص1, جآثار اإلمام اإلبراهيميأحمد طالب اإلبراهيمي،  1
دار هومة،  م(1962ـ م1830أدب المقاومة الوطنية في الجزائر)عبد المالك مرتاض,  2

 ـ بتصرف ـ 367الجزائر, ص
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م، وهو أفضل وثيقة مكتوبة للحركة اإلصالحية 1936الكتاب في قسنطينة عام
في الجزائر قبل الحرب العالمية الثانية. وبرزت في هذا الكتاب موهبة 

لرفيع، اإلبراهيمي األديب ألول مرة على ذلك النطاق البعيد، وبذلك المستوى ا
 .1وعلى ذلك النفس الطويل

وثاني الكتابات اإلصالحية لإلمام اإلبراهيمي والتي نلمس فيها شيئا من      
التنظير لحركة اإلصالح الديني في الجزائر، هي تلك النقالت التي كان يهاجم 

م بالجزائر 1948فيها الطرقيين بعد المؤتمر الثاني لرجال الزوايا الذي انعقد سنة
م، وهو المؤتمر الذي شارك فيه  1938تمرهم األول الذي انعقد عامبعد مؤ 

 بضعة آالف من الرجال.
وكان اإلمام في كتاباته اإلصالحية يعمد التنظير في أصول الشريعة      

اإلسالمية، كما تمتع بحافظة نادرة، وأحب األدب العربي القديم فنهل من 
شعراء، ومتون اللغة وخزائن حياضه ما شاءت نفسه وطموحه، وحفظ دواوين ال

األدب والشواهد، وبذلك بهر المعاصرين في المشرق والمغرب بحفظه 
واستحضاره ذخائر التراث وقد ظهر ذلك على لسانه وقلمه، لم يؤلف الكتب ألن 
وقته كان مكّرسا لتكوين الرجال وهم تالميذ في األدب وخطباء في النوادي 

اإلقامة في مدينة أفلو قضى وقته في  وأنصار في المجتمع, وحين أجبر على
نظم األراجيز ووضع األسجاع وتأليف القصص العربية مثل رسالة الضب 
وكاهن األوراس, واألدباء الثالث، ولما رجعت البصائر إلى الصدور 

م تولى هو تحريرها، وكتب فيها المقاالت الطوال في شؤون الحياة 1947سنة
نماذج من األدب الطلّي الذي تكلف فيه، والدين والسياسة ولكن بعضها كان 

وخرج فيه عن مألوف المقالة العادية، وكانت له أسبابه في ذلك, وقد اختار ما 

                                                 
 ـ بتصرف ـ 368، صأدب المقاومة الوطنية في الجزائرعبد المالك مرتاض,  1
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رآه خالدا من تلك المقاالت لما فيها من قيم بالغية وأخالقية وأدبية نشرها تحت 
عنوان )عيون البصائر( وهي عيون ليس من حيث موضوعاتها الهامة فحسب, 

. ومن مساهماته أيضا في هذا  الميدان 1حيث أسلوبها النادر الجميلولكن من 
مقاالته القصيرة التي نشرها تحت عنوان )سجع الكهان( وهي قطع من األدب 
والصرف، ورجع فيه إلى أساليب العرب القديمة في صوغ السجع على لسان 
شراق األسلوب مع معالجة موضوعات  الكهان، واستعاد فيه صوغ اللغة وا 
حديثة، وكان الكثير من التالميذ في المدارس والمعلمين وهواة األدب الراقي 
يحفظون تلك األسجاع عن ظهر قلب ويتهادون بها ويقلدونها لطرافتها وجمالها 
وارتباطها بالحياة المعاصرة. والغالب أن اإلبراهيمي كان يلجأ إلى األسلوب غير 

على لسان كاهن من أهل الحي أو  المباشر, فيستعمل الرموز ويديرها بالتورية
 .2كاهن الحي نفسه، كما كان يطلق عليه

وهناك مقاالت عادية لكنها تميزت بأسلوب أدبي دافق، ونشير هنا إلى      
مقاالته عن الشباب الجزائري، كما مثلته له الخواطر, ومقالته عن إضراب 

سافر إلى المشرق  جامع الزيتونة، ومقالته في عبد الحي الكتاني وغيرها، ولما
سالمية، وكان ال يجد وقتا لتحرير المقاالت 1952سنة م زار عدة بلدان عربية وا 

ما  التي اعتاد عليها القراء في الجزائر وغيرها، إما البتعاده عن أوضاع البلد وا 
ما لتقدم السن به ومعاناته من بعض  لكثرة انشغاله وتنقالته وتوافد زواره وا 

ك لم ينقطع عن البصائر إذ كان يرسل إليها من حين األمراض، ولكنه مع ذل
 3آلخر مقاالت نموذجية سماها )من نفحات الشرق(.

                                                 
الغرب ، دار 1م( ط1954-م1930)تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد اهلل,  1

 .83-82, ص8م،ج1998اإلسالمي: 
 ـ بتصرف ـ 83-82, صتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد اهلل,  2
 ـ بتصرف ـ 86المرجع السابق, ص 3
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لإلمام الشيخ اإلبراهيمي دور هام في ( دوره في خدمة اللغة العربية: 2     
خدمة اللغة العربية، فقد كان من أوسع أهل زمانه علما ومن أشّد الناس غيرة 

انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكان  على اللغة العربية، فقد
يهتم أشد االهتمام بنشر اللغة العربية وتعميم تدريسها في المدارس ورفع 

 .1مستواها مابين الناشئة، التي يقوم عليها مستقبل األمة
ونادى اإلمام اإلبراهيمي بضرورة استرجاع اللغة العربية في تلك المرحلة      

حاللها محل اللغة » اللغة الفرنسية في الجزائر، وقال اإلبراهيمي في ذلك:  وا 
العربية هي لغة اإلسالم الرسمية ولهذه اللغة على األمة الجزائرية حقان أكيدان 

وهما حق العروبة  2«كل منهما يقتضي وجوب تعلمها فكيف إذا اجتمعا.
 واإلسالم. 

إن اإلصالح هو صالح: تركيز جهود اإلمام البشير اإلبراهيمي على اإل     
الغاية السامية من إرسال اهلل تعالى الرسل إلى الناس، قال شعيب عليه السالم 

َقاَل   في القرآن الكريم لقومه الغارقين في الضالل والفساد في العقيدة والسلوك:
ْزقًا َحَسنًا َوَما ُأِريُد َأْن َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإن ُكنُت َعَلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّي َوَرَزَقِني ِمْنُه رِ 

ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ 
َلْيِه ُأِنيُب  ِبالّلِه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َواِ 

ويضطلع بمهمة اإلصالح لشؤون البشر ـ بعد  3
عظم محمد صلوات اهلل وسالمه عليه ـ علماء األمة مصلح اإلنسانية األ

                                                 
، دط, دار الجيل, بيروت, لبنان، دت, تاريخ األدب في المغرب العربيحنا الفاخوري,  1

 .657ص
جمعية العلماء الجزائريين المسلمين وعالقاتها بالحركات عبد الكريم بوصفصاف, 2

يديولوجية مقارنة م(1954م ـ1931)الجزائرية األخرى  ، منشورات دراسات تاريخية وا 
 .71المتحف الوطني للمجاهد، ص

 .88هود 3
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اإلسالمية، عمال بما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أبو داود 
ن األنبياء لم يورثوا دينارا وال »والترمذي وغيرهما:  العلماء ورثة األنبياء، وا 

نما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر.   1«درهما، وا 
واإلصالح الديني المنشود هو عمل وقائي وعالجي، ويتمثل في مهمة      

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أمانة في ذمة المؤمنين مادامت 
ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن  السماوات واألرض قال اهلل تعالى:

ُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيرًا ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن الْ 
ْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  َواْلُمْؤِمُنوَن   وقال عز وجل:  2لَُّهم مِّ

َن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهوْ 
َكاَة َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْولَـِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعِزيٌز  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ

َحِكيٌم 
ومعنى هذه اآلية الكريمة الجامعة أن اإلصالح وقبول اإلصالح  3

مفروض على كل مؤمن ومؤمنة ولكن قيادة العمل اإلصالحي للجماعات 
إسوة لما جاء في  4والشعوب واألمم ال يتواله إال من أوتي األمانة والكفاءة 

ة القرءان الكريم على لسان يوسف عليه السالم، إذ رشح نفسه ليتحمل مسؤولي
 5الشؤون المالية واالقتصادية بأرض مصر بعد أن أحس بتقدير الملك لمواهبه

َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلمَّا َكلََّمُه َقاَل ِإنََّك   قال عز وجل: ََ
نِّي َحِفيٌظ َعِليٌم اْلَيْوَم َلَدْيَنا ِمِكيٌن َأِميٌن َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض إِ 

6 . 

                                                 
 .276، ص1، جشرح السنةالبغوي,  1
 .110آل عمران 2
 .71التوبة 3
 .8، ص2، جام اإلبراهيميآثار اإلمأحمد طالب اإلبراهيمي,  4
 المرجع السابق نفسه، الجزء نفسه, الصفحة نفسها ـ بتصرف ـ 5
 .55ـ  54يوسف  6
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وقد أوتي القائد الثاني للحركة اإلصالحية في الجزائر اإلمام الشيخ      
اإلبراهيمي مثل سلفه الشيخ ابن باديس من شروط القيادة ما جعله بحق يحظى 
بمكانة مرموقة في فقه اإلسالم وعلومه، وملك ناصية اللغة وأدبها وفنونها 

إلسالمية ومذاهبها في الشؤون الدينية واالجتماعية، واستيعاب تاريخ األمة ا
فاستحق بكل ذلك وغيره من الكماالت, العضوية في المجامع العلمية واللغوية 
بدمشق والقاهرة وبغداد، وتقدير األوساط العلمية واألدبية والسياسية في بلده 

منصور  الجزائر وفي المغرب والمشرق, وقد قال فيه الفيلسوف المرحوم األستاذ
إن هذا المنبر الذي يقف فيه الشيخ ساحة »فهمي حينما استمع إلى محاضراته: 

إنه لم يسمع ولم »وقال:  1«مقدسة ينبغي أن يدخلها الناس كما يدخلون الحرم.
ير في حياته من هو أفصح أو أبلغ من الشيخ اإلبراهيمي ودعا جميع العلماء 

ثم خاطب  2«ليه مقاليد اللغة والبيان...واألدباء في الوطن العربي إلى أن يلقوا إ
وبعد  3«أنت ملك العربية لهذا العصر، ملكت ناصيتها ونواصينا.»الشيخ قائال: 

ذلك أعلن األستاذ كامل الكيالني المبايعة. وكتب اإلمام الشهيد سيد قطب مقاال 
» ينوه فيه بجهاد جمعية العلماء المسلمين ورئيسها الشيخ اإلبراهيمي جاء فيه: 

لقد وجه االستعمار هّمه في الجزائر إلى سحق العقيدة وسحق اللغة، وعن هذا 
الطريق كاد يصل إلى غايته، فلما انتفضت الجزائر بالحياة كانت العقيدة هي 
المشعل الذي أضاء لها الطريق، وكانت اللغة هي الحبل الذي تتماسك به 

ني ألكتفي اليوم بهذه ا لكلمات القالئل تحية الجموع الشاردة في الظالم وا 
لجمعية علماء الجزائر وشيخها الجليل الذي يجارنا اليوم، فيبعث فينا روحه 
القوية شعاعا حارا، ويشعرنا بأن في العالم اإلسالمي رجاال... رجاال من طراز 

                                                 
 .8، ص2، جآثار اإلمام اإلبراهيميأحمد طالب اإلبراهيمي,  1
 المرجع الساق, الصفحة نفسها. 2
 المرجع الساق, الصفحة نفسها. 3
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كالم رائع يشيد  1«فريد ولن يموت هذا العالم ويبعث من أعماقه هؤالء الرجال.
اء المسلمين  الجزائريين وعلى رأسهم اإلمام الشيخ فيه بعظمة جمعية العلم

 البشير اإلبراهيمي, وال يعرف قدر العظام إال عظيم. 
عرفت الجزائر كغيرها من البلدان العربية فن المقالة في النثر الجزائري:      

المقالة، الذي بدأ ضعيف المستوى واألسلوب بسبب الحواجز التي حالت دون 
حيث كانت اإلدارة » الضغط االستعماري على الصحف: تطوره نذكر منها 

وكذا الجهل  2«االستعمارية توقف أي صحيفة ال ترضيها  لهجتها أو اتجاهها.
الذي كان يطبع المجتمع، ولكن سرعان ما تطور هذا الفن فيما بعد لظروف 

 كثيرة.
وقد ترعرعت المقالة في الجزائر ونمت أركانها في أحضان الصحافة,      

فلم يكن لها  3«ألنها وعاء المقالة والوسيلة التي تقدم بها إلى القراء.» لك: ذ
التي اتخذت من اللغة العربية لسانا لها »منشأ غير الصحافة العربية الجزائرية: 

وفتحت المجال واسعا أمام المبدعين والكتّاب في مطلع القرن العشرين لنشر 
هضوا بالمقالة، فانتعشت بأقالمهم فظهر كتّاب بارعون ن 4«أفكارهم وآرائهم.

وتطورت بكتاباتهم, ولعل أبرز الذين طوروا هذا الفن في العقود األولى من هذا 

                                                 
 23هـ ـ الموافق ل1372جمادى األولى07، في214من جريدة البصائر، العدد  مقال 1

 .01م، ص1953يناير: 
م، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1954أدب النضال في الجزائر:أنيسة بركات درار,  2

 . 165م، ص1985الجزائر:
طبوعات ، تطوره معالمه الكبرى مدارسه، ديوان المتاريخ األدب الحديثحامد حنفي داود,  3

 . 158الجامعية، ص
، 1م، ج1978، المؤسسة الوطنية، الجزائر: المقالة الصحفية الجزائريةمحمد ناصر,  4

  .32ص
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القرن، قدور بن عمر، وسعيد الزاهري، وعبد الحميد بن باديس، ومحمد البشير 
اإلبراهيمي... وغيرهم كثير, كما ساعد على هذا التطور واالنتعاش بعض 

كأثر الصحافة المشرقية في الصحافة الجزائرية وذلك نتيجة  التأثيرات األخرى
 االحتكاك بالشرق وآدابه وفنونه.

إن مقاالت اإلمام  المقال االجتماعي عند الشيخ البشير اإلبراهيمي:     
اإلبراهيمي االجتماعية كثيرة من حيث العدد ومتنوعة من حيث النمط، ومن 

فية كمقالته عن العيد وأثره في النفس هذه األنماط المقالة االجتماعية الوص
والمجتمع، وكذلك المقالة االجتماعية الشخصية كمقاالته عن الزواج والطالق 
باإلضافة إلى المقالة االجتماعية اإلصالحية التي تهدف الى إصالح المجتمع 
الذي انحرف عن األخالق وغاص في المعاصي وهذا ما كانت تهدف إليه 

، وكذلك المقالة االجتماعية االنتقادية كمقالته الموسومة بـ فرنسا في تلك الفترة
)سكوت علماء الدين من الضالل في الدين( وغيرها من األنماط، وسأعمل 
هنا على تحليل بعض المقاالت االجتماعية عند الكاتب من خالل شخصية 

ما ف اإلمام ومواقفه وآرائه التي يهدف منها إلى بناء المجتمع والنهوض باألمة.
 هي آراؤه ومواقفه في تلك الكتابات؟.

: إن قارئ مقاالت الشيخ اإلبراهيمي خاصة: )الزواج، موقفه من الزواج     
الصداق، الطالق( يالحظ أنها تهدف إلى بناء المجتمع والذي يتتبعها يرى أن 
اإلمام اإلبراهيمي ينطلق بداية من تلك العالقات السامية التي جعلها اهلل 

عالى مودة ورحمة بين الزوجين، فالشيخ اإلبراهيمي في هذا المنطق سبحانه وت
حتى ال يضيع على » يدعو إلى الزواج المبكر في فترة الشباب حيث يقول: 

الجنسين ربيع الحياة ونسماته وأزهاره وبهجته، وقوته ويضيع على األمة نبات 
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إلى الزواج في سن هذه المقولة نجد فيها دعوة اإلمام اإلبراهيمي  1«ذلك الربيع.
مبكرة وهي سن الشباب حتى ال يضيع على الجنسين ربيع الحياة ونسماته، 
ويضيع على األمة ذلك الربيع المزهر, وفترة الشباب في كل أمة هي أهم فترة, 
إذ تمثل قوة األمة أو ضعفها، لذا فاإلمام اإلبراهيمي يقف موقف المرشد 

لى لقاء مودة ورحمة بين الزوجين قال للشباب, وبما أن الزواج جعله اهلل تعا
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  تعالى:  َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 
ُأِحلَّ  وقال سبحانه وتعالى: 2

َفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ َعِلَم الّلُه َأنَّكُ  َياِم الرَّ ْم َلُكْم َلْيَلَة الصِّ
ُكنُتْم َتْختاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكمْ 

واإلعراض عن الزواج في رأي  3
ثم » راضا وأمواال,  وذلك ما جاء في قوله: الشيخ اإلبراهيمي يضّيع أخالقا وأع

فالزواج يحفظ لألمة وجودها جيال  4«تضيع بسبب ذلك أخالق وأعراض وأموال.
بعد جيل، فال تسير األمة نحو االندثار، بل تسير نحو التكاثر والنمو واالزدهار 
عن طريق التناسل، ومنها زيادة السكان بطريقة سريعة، وهذا ما جعل الشيخ 

راهيمي يدعو إلى الزواج المبكر. ويِعدُّ اإلمام اإلعراض عن الزواج من اإلب
ن انتشر وباء  أعظم المشاكل والمصائب، فهو تقليد فاسد للحضارة الغربية, وا 

أعضل » اإلعراض عن  الزواج والنفور منه فإنه ينتج عن ذلك كما قال: 
ويبرز الشيخ 5«وينها.المشاكل وأعمقها أثرا في حياة األمة وأبعدها تأثيرا في تك

كذلك، أن من نتائج إعراض الشباب عن الزواج تالشي األمة وفقدان كيانها في 
                                                 

 .323، الشبان والزواج، صعيون البصائرمحمد البشير اإلبراهيمي,  1
 .21الروم 2
 .187البقرة 3
 .323، صعيون البصائرمحمد البشير اإلبراهيمي,  4
 السابق نفسه، الصفحة نفسها. المصدر 5
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عشرات السنين، ومنها فالزواج في نظره يحفظ وجود األمة بخالف اإلعراض 
فان األمة تتالشى في عشرات » عنه الذي يسفر اندثار األمة وانقراضها: 

يضا إلى الزواج من الجانب الديني، وينظر الشيخ اإلبراهيمي أ 1«السنين.
خاصة وأنه عضو في جمعية دينية علمية، ذلك بأن اإلسالم يحث على 
تحصين الشباب بالزواج، فهو غض للبصر، وحماية للجنسين من االنحالل 
الخلقي، وهذا ما يراه اإلمام اإلبراهيمي من نظرة دينية واضحة، تصب في 

 اس.تنظيم العالقات االجتماعية بين الن
ويرى اإلمام اإلبراهيمي من جانب آخر أن الزواج يحفظ للشباب الدين      

والعرض ويضبط العواطف بين الذكر واألنثى, فال تمتد العيون إلى محّرم 
حرمه اهلل تعالى وال يتجاوز الجنسان حدود اهلل، خاصة أن تلك الفترة 

انت تدعو إليه استعمارية, وقد انتشر فيها االنحالل الخلقي بواسطة ما ك
الحضارة الغربية من انحالل وتفسخ, والزواج في نظره يقي الدين ويحفظ النسل 

يحفظ على الشاب والشابة » واألعراض، يقول اإلمام اإلبراهيمي عن الزواج: 
ال فهما، فال تمتد العين الى محرم و دينهما وعرضهما ويضبط عليهما عواط
. هذا من نظرته 2«الفطرة حدود اهلل.تهفو النفس الى محظور، وال يتجاوزان ب

الدينية أما من نظرته الوطنية القومية فالزواج عنده إكثار أفراد الشعب 
الجزائري وخاصة في فترة االستعمار حينما نقصت نسبة الزيادة السكانية وهذا 
نتيجة للسياسة االستعمارية التي كان هدفها القضاء على أي تحرك ال يصب 

السكان يؤدي إلى طمأنة فرنسا لزيادة نفوذها في في صالحها, ونقص 
 الجزائر. 

                                                 
 .325المصدر السابق نفسه، ص 1
 .325، صعيون البصائرمحمد البشير اإلبراهيمي,  2
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ومن أجل ذلك يرى اإلمام اإلبراهيمي أن الزواج هو الحل األمثل ألزمة      
تناقص السكان في الجزائر في تلك المرحلة الصعبة ـ مرحلة االستعمار ـ فهو 

ذا كله يساهم في زيادة السكان لتغطية نقص األفراد والسكان, ومن نتيجة ه
بناء شباب الغد الذي يكون متشبعا بالقيم اإلسالمية وبروح العقيدة، والزواج 
في نظر الشيخ اإلبراهيمي إضافة إلى ذلك تدريب على المسؤولية يهدف إلى 
بناء شباب قادرين على حمل المسؤولية في سن مبكرة فالعرض واألوالد والمال 

ّب للدفاع عنهم وخاصة في فترة هم أكبر وأعظم مسؤولية يتحملها الفرد، فيه
االستعمار وهو الهدف األول للمسؤولية, أما الهدف الثاني فيتمثل في العمل 
لكسب القوت وتوفير أسباب الحياة، ومنه الحصول على مجتمع عامل، 

َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى الّلُه   ومجتهد ومجاهد، وهذا مصداقا لقول اهلل تعالى:
وُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنتُْم َعَمَلُكْم َوَرسُ 

وفي مقالة اجتماعية أخرى تصّب في صالح الزواج هي:)الصداق   1َتْعَمُلونَ 
وهل له حد؟( تكلم فيها الشيخ اإلبراهيمي عن غالء المهور والمغاالة فيها، 

يدفع الشباب إلى اإلعراض عن الزواج فيتحول اإلقدام على  وهذا جانب
الزواج عزوفا، ويصير البناء هدما, ولقد جعل اهلل في الزواج مودة ورحمة بين 
األزواج، وهو بناء مجتمع يقوم على تنظيم العالقات بين الناس، فالمغاالة في 

الزواج هو المهور في نظر اإلمام اإلبراهيمي، يساهم في خراب البيوت ألن 
بما فرضته العوائد من » عمارتها ويتحول بناء األسرة إلى خراب في قوله: 

ونجد رسول اهلل ـ صلى اهلل  2«مغاالة في المهور وتفنن في النفقات والمغارم.
ويذهب اإلمام  3«أيسرهن مهرا أكثرهن بركة.» عليه وسلم ـ يقول في هذا: 

                                                 
 .105التوبة 1
 .225، الصداق وهل له حد؟، صعيون البصائرمحمد البشير اإلبراهيمي,  2
 .صحيح البخاريحديث نبوي شريف،  3
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مهور باالستشهاد بأقوال الرسول صلى اإلبراهيمي إلى تأكيد عدم المغاالة في ال
اهلل عليه وسلم والصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ والتي قام فيها الزواج على 

بناء البيوت علة » شروط يسيرة هدفها على حّد قول الشيخ اإلبراهيمي: 
   1«المحبة والتعاون على تربية النسل وتعليمه وتقوية األمة به.

العظيمة أشرف اإلمام اإلبراهيمي في جمعية العلماء ولتأدية هذه الرسالة      
المسلمين الجزائريين على تزويج عدد كبير من الفتيات على أساس مهور 
رمزية تمثلت في مصاحف وهدايا رمزية. وتحدث اإلمام اإلبراهيمي في مقالة 
أخرى عنوانها )الطالق( عن هذه اآلفة الخطيرة التي تؤدي إلى تدمير األسرة 

» األوالد، إذ يساهم الطالق فيها بشكل مباشر, قال الشيخ اإلبراهيمي:  وتشريد
 2«المساهمون في الطالق ماذا جنوا على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أمتهم.

ورأي اإلمام موافق لما نجده في ديننا الحنيف أن أبغض الحالل عند اهلل 
عند اهلل إن أبغض الحالل : » سبحانه الطالق كما قال رسول اهلل 

ومن هنا ركز اإلمام البشير اإلبراهيمي على بناء األسرة وحث  3«الطالق.
على الزواج في سن مبكرة, فالزواج عنده يمثل العمود الفقري لبناء المجتمع 
الجزائري، وخاصة في تلك الفترة االستعمارية التي كان فيها عدد سكان 

اقبة, أما النظرة الشرعية الجزائر يتضاءل ويتالشى وهذه نظرة قوية وطنية ث
للزواج فهي كما يرى الشيخ اإلبراهيمي يحفظ للشباب عرضهم ودينهم ويغض 
بصرهم ويحفظ فروجهم ويقي نسلهم وغير ذلك من الخصال الحميدة التي 
تجعل منهم مجتمعا تقيا نقيا. فال تمتد العين الى محرم, وال تنظر إلى 

أيها الشباب إنكم »الشباب قائال: محظور, وهو تدريب على المسؤولية فينصح 
                                                 

 .323-320الطالق، ص ، مقالعيون البصائر محمد البشير اإلبراهيمي, 1
 .323المصدر السابق, ص 2
 حديث نبوي شريف. 3
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ال تخدمون وطنكم وأمتكم بأشرف من أن تتزوجوا فيصبح لكم عرض تدافعون 
عنه، وزوجات تحامون عنهن وأوالد يوسعون اآلمال، هناك تتدربون على 

 .1«المسؤوليات، وتشعرون بها، وتعظم الحياة في أعينكم...
اهيمي يجد نفسه ماثال أمام من يتمعن في مقوالت اإلمام اإلبر نتائج:     

شخصية عظيمة تستحق التقدير والتعظيم, وهي أهل ألن تكون من ورثة 
عالء كلمة  األنبياء الذين تجشموا الصعاب والحواجز في سبيل الدعوة إلى اهلل وا 
الحق, وجعل كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى, ومن المثير لالنتباه 

الفئة القوية في المجتمع وهي طبقة الشباب ألنه علم يقينا أن اإلمام ركز على 
أن أنه السبيل األضمن لتحقيق ما تصبو إليه األمم والمجتمعات, فقد رأى 

شباب األمة هو الدم الجديد في حياتها، فمن الواجب أن يصان هذا الدم عن 
 وهذه .أخالط الفساد، ومن الواجب أن يتمّثل فيه الطهر والفضيلة والخير

الطالئع ال تحّقق رجاء األمة إاّل إذا انقطعت للعلم، وتخّصصت في فروعه، ثم 
زحفت إلى ميادين العمل مستكملة األدوات، تامة التسلح، تتولى القيادة بإرشاد 
العلم، وتحسن اإلدارة بنظام العلم، فتثأر ألمتها من الجهل بالمعرفة، ومن الفقر 

ودية بالتحرر، وتكتسح من ميادين الحق بالغنى، ومن الضعف بالقوة، ومن العب
بقايا الدجالين، ومن ميدان السياسة والنيابة بقايا السماسرة والمتجرين، ومن أفق 

 الرياسة بقايا المشعوذين واألمّيين.
وسرعان ما يوجه الخطاب إلى المستدمر منبها إياه إلى حقيقته وال يأبه      

من المناسبات, من ذلك أنه أشار  من الخطورة الناجمة عن مواجهته في كثير
إلى أن فرنسا قد جهلت أو تجاهلت أن أبناء الجزائر، كغيرهم من أبناء العروبة، 

                                                 
 .327, الشبان والزواج، صعيون البصائرمحمد البشير اإلبراهيمي,  1
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قد انحدروا من أصالب قوم كرام يأنفون الذل، وال يصبرون على الضيم، بل 
 كانوا يؤثرون الموت في عزة وكرامة، على الحياة في ذلة ومهانة.

وما يشد االنتباه ذلك اإليمان الراسخ في نفسية هذا اإلمام العظيم الذي      
يمانا قويا باهلل تعالى وتشبثا مطلقا بمبادئه ووثوقه  يملك عقيدة صحيحة وا 

 مناهلل تعالى  مكنهم, وبتلك القناعات الراسخة أالالمتناهي في تعاليم اإلسال
المستدمر الفرنسي,  من ذلك ما  مواجهة أعتى قوة في العالم والتي تمثلت في

ني أومن إيماًنا صادًقا أن ال بقاء لالستعمار » جاء عنده في هذه الكلمات:  وا 
في أمة مسلمة؛ ألن مبادئ هذا الدين، وتعاليمه، وتوجيهاته، خير دعامة 

 .للحرية، وأقوى حافز للثورة ضّد الذل والعسف
تآزر، ويفرض علينا القتال والنضال، إن الدين يأمرنا باالتحاد، والتعاون، وال     

كلما ِخيَف على حّريتنا أن ُتسلب، وعلى كرامتنا أن ُتْهَدر، فكيف يتفق أن يكون 
رحم اهلل اإلمام  1«لالستعمار بقاء مع هذه المبادئ العظيمة التي قّررها الدين؟

التعرف على الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي وأسكنه فسيح جناته وللمزيد من 
 ا النهل اإلصالحي التربوي الغزير هناك من آثاره الكثيرة ما يشفي الغليل.هذ

 :المصادر والمراجع
 .*المصحف الشريف برواية حفص

، دار الغرب 1م( ط1954-م1930. أبو القاسم سعد اهلل, تاريخ الجزائر الثقافي)1
 .8،ج1998اإلسالمي: 

 .2ج .1أحمد طالب اإلبراهيمي، آثار اإلمام اإلبراهيمي, ج .2
م، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1954. أنيسة بركات درار, أدب النضال في الجزائر: 3

 م.1985الجزائر: 
 . البخاري, صحيح البخاري, حديث نبوي شريف.4

                                                 
 ويكيبيديا "اإلخوان المسلمون" الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمين. 1
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 .1البغوي, شرح السنة، ج. 5
ره معالمه الكبرى مدارسه، ديوان المطبوعات حامد حنفي داود, تاريخ األدب الحديث، تطو . 6

 الجامعية.
 . حنا الفاخوري, تاريخ األدب في المغرب العربي، دار الجيل, بيروت, لبنان.7
م( دار هومة، 1962م ـ1830عبد المالك مرتاض, أدب المقاومة الوطنية في الجزائر). 8

 الجزائر.
المسلمين وعالقاتها بالحركات  عبد الكريم بوصفصاف, جمعية العلماء الجزائريين. 9

يديولوجية مقارنة، منشورات المتحف 1954م ـ1931الجزائرية األخرى ) م( دراسات تاريخية وا 
 الوطني للمجاهد

محمد البشير اإلبراهيمي, عيون البصائر، شركة دار األمة للطباعة والنشر, برج . 10
 م.2007الكيفان, الجزائر:

  .1م، ج1978ة الجزائرية، المؤسسة الوطنية، الجزائر: . محمد ناصر, المقالة الصحفي11
يناير:  23هـ ـ الموافق ل1372جمادى األولى  07، في214جريدة البصائر، العدد . 12

 م.1953
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 تغييب الهّوية الّلغوّية وتأثيرها على الّطفل،
 -أنموذجا–قّصة "حديقة الخضروات" لفاطمة لمثلث 

 وزو-جامعة مولود معمري، تيزي سالمكورأ.ليزة 
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تعتبر هّويتنا الّلغوية رمزا لهّويتنا العربّية، ولّلغة العربية دور بارز في     
الحفاظ على الهّوية اإلسالمية، ويستدعي الحفاظ على الّلغة العربّية الحرص 
على بقائها وازدهارها، وذلك بالعمل على الكتابة بهذه الّلغة، والّنشر بها 

األخطاء، فهي لغة غنّية وثّرية  والّتحدث بها بطريقة سليمة صحيحة خالية من
والجسر األساسي للحفاظ على هويتنا العربية هو التّمسك »بمفرداتها وتراكيبها،  

ويتعلم اّلطفل  ،(1)«بلغتها في عصر العولمة والتّقدم السريع في جميع المجاالت
لغته األم ويتقنها من خالل المؤّسسات االجتماعية المسؤولة عن تنشئته،  إذ 

اهتمامها على تعليمه لغته العربية الّسليمة تدريجيا حسب المراحل  ينّصب
العمرية الّتي يكون فيها  عبر مستحدثات العلم والتكنولوجيا الّتي تتماشى مع 

 القرن الواحد والعشرين.
 المناسب االهتمام َيلقى أّن الّطفل ال الحاضر، وقتنا والمالحظ في

 لهجات بين ما محاصرة يعيشها التّي فالبيئة»،  الّسليمة العربية الّلغة لتعلمه
 أخرى ولغات بيئات من ومربيات األسر  بين منتشرة وأمية متعددة، محلية

 يقضي التّي اإللكترونية األلعاب إلى إضافة متنوعة، إعالم ووسائل تحتضنه،
؛ ويحتاج الّطفل إلى أن تكون حصيلته الّلغوية ثرّية (2)«يومه ساعات أكثر معها

حتى يتمّكن من الّتعبير عن حاجاته، بلغة صحيحة تتالءم مع قدراته وكفاءاته 
العمرية، إذ إّن هناك عالقة وثيقة بين رصيد الّطفل الّلغوي وقدرته على 

                                                 
الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، خالد الزواوي: اكساب وتنمية الّلغة، مؤسسة حورس  - 1
 .5، ص2005، 1ط
عزيزة الطائي: ثقافة الطفل بين الهوية والعولمة، منشورات الدوسري للثقافة واإلبداع،  - 2

 .49، ص2011، 1مملكة البحرين، ط
حديقة الخضروات، سلسلة قصص جزائرية، دار قرطبة للنشر والتوزيع،   فاطمة لمثلث: *

 .2007دم، دط، 
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جد التواصل، فالّطفل ذو الّرصيد الّضعيف يصعب عليه التواصل مع غيره وال ي
الكلمات المناسبة ليعّبر بها عن نفسه ومختلف متطلباته، وخاصة عدم 
استطاعته الّتكيف مع محيطه االجتماعي، ومن ثمة تبقى هذه الّلغة أداة إعاقة 
بالّنسبة له  ألّنه لم يكتسب منها ما يؤّهله ألن يكون فردا ناجحا في عملياته 

 الّتواصلية.
ن إثراء حصيلة الّطفل الّلغوية، باإلضافة واألسرة هي المسؤولة األولى ع    

إلى دور الحضانة ورياض األطفال والمدرسة، تسهم هذه المؤّسسات من جهة 
أخرى في خلق اضطراب لغوي لدى الّطفل من خالل تقديمها قصصا ال تفيد 
الّطفل من الّناحية الّلغوية وال تضيف لرصيده المعرفي والّلغوي خاصة، بقدر ما 

عد وتغّيب أصالة الّلغة العربية،  وتدعو الهّوية الّلغوّية إلى تنقية تخلخل القوا
الّلغة من األخطاء ومخاطر االستعمال، لكن ما هو مالحظ في بعض القصص 
الجزائرّية الموّجهة لألطفال يسهم في اضمحالل هذه الّلغة وضعفها، وسنحاول 

يتها وعراقاتها من خالل قّصة أن نبّين األساليب الّتي بها تفِقد الّلغة العربية جمال
 ."فاطمة لمثلث""حديقة الخضروات"* لـ

 تغييب قواعد الّلغة العربية في قّصة "حديقة الخضروات":-1
 مستوى الّصيغة اإلمالئية:-أ 

ُيعرف اإلمالء بأّنه طريقة رسم )خط( الكلمات، بمراعاة مجموعة من      
الخضروات" الّتي تتحدث عن قواعد الكتابة واحترامها. تضمنت قّصة "حديقة 

منافع بعض الخضر وأهّميتها وفوائدها في الحياة )الطماطم والبصل والخس 
والفاصولياء( عددا من المفردات  خرجت عن القاعدة الكتابية الصحيحة، 
سنوّضح موضع الخطأ وسنحاول تصحيحه مع تقديم القاعدة الّتي يجب 

 مراعاتها في الجدول التّالي:
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 الّتعليل الّتصويب الخطأ

أنواع من  عّدتقد غرس فيها 
 (1)الخضر.

عّدة/ عديدة/ 
 معدودة.

تكتب "عّدة" بتاء مربوطة ألّنها اسم 
وليست بفعل، وألنها ليست باسم 
ساكن الوسط مثل "بيت" حتى تكتب 
بتاء مفتوحة،  واألصوب أن نقول 
"عديدة ومعدودة"، لكن الصحافة 
 ألغت االستعمال الصحيح وأبقت

 االستعمال الشائع.
هو خطأ مطبعي، المقصود به هو  حبه (2)لها. جبهمن قّوة 

الحب، وليس الجب بمعنى البئر 
 العميقة الهّوة.

 حظر كلهاإّنها كادت أن تتكلم 
 (3)إلى الحديقة.

 حضر-كّلما
 
 

 القصد هو أداة الشرط )كّلما(.-
المعنى هو الحضور عكس الغياب  -

 نع.وليس الَحْظر بمعنى الم
 بانّ إن أبي بشير يقول دائما 

 (4)الخضر...
أّن: أداة نصب وتوكيد، واألدوات  بأنّ 

تكتب بهمزة قطع وليس بهمزة 
وصل. واألصوب أن نقول: إّن، 
ألّنها جاءت بعد 

 القول.)يقول...إّن...(
عن  كثراأبي بشير يتكلم 

 (1)الخضر
الكسرة الممدودة تُتبع بياء لإلشباع     كثيرا

 و، ِ ي(.)َ ا، ُ 
                                                 

 .2المصدر نفسه، ص- 1
 نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 نفسه، الصفحة نفسها.  - 4
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ال وجود لمصطلح "حفيذاته" في  حفيديه (2)حفيذاتهوقد أدهشه منظر 
الّلغة العربية، نقول: حفيد/ حفيدان/ 

 أحفاد. )مفرد/ مثنى/ جمع(.
هيا بنا لنتكلم اآلن مع البصل 

 (3)أحبه كثيرا  انا
تكتب الضمائر بهمزة قطع،  أنا

فالّضمير أقوى من االسم، وهي 
 أصلية في الكلمة وليست زائدة. 

لكما ما يجب  اشرحلكي 
 (4)شرحه

فعل ثالثي )شرح(، ُيكتب عند  أشرح
تصريفه إلى المضارع بهمزة قطع 
ألّنها من حروف المضارعة )َأَنْيُت( 

 الّتي تكتب بهمزة قطع.
 ملآلال (5)لآللم.مسكن  اناو 

 
الهمزة الممدودة للجمع )آ( وليست 
للمفرد، ولم يحّدد في القّصة نوع األلم 
الّذي يقاومه لذلك يستحسن جمعه 

 وليس إفراده.
بعض هذه األخطاء مطبعية كوضع الّنقطة في غير موضعها )جبه(     

وبعضها اآلخر إمالئية ناتجة عن الجهل بالقواعد الّلغوية اإلمالئية)اآللم(. 
تعمل هذه األخطاء بطريقة غير مباشرة على تشويه لغتنا عند الّطفل الّصغير، 

الّناشر وال يهمنا من بسبب تهاون األطراف المسؤولة، بدءا بالكاتبة وصوال إلى 
المسؤول عنها بقدر ما يهمنا تأثير ذلك على الّطفل وعلى الّلغة ذاتها والّشعب 

 بأكمله.
                                                                                                                   

 نفسه، الصفحة نفسها. - 1
 .8نفسه،  ص - 2
 .12نفسه، ص  - 3
 .8نفسه، ص - 4
 .14نفسه، ص  - 5
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 مستوى البناء الّصرفي والّنحوي والّداللي:-ب
يهتم علم الصرف ببنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغّيرات )إعالل، إبدال،     

قلب...(، فمن بين اهتماماته الفعل وما يلحق به من حذف أو زيادة، خلخلت 
قّصة "حديقة الحضروات" هذا المستوى  حين لم تراِع الّتصريف الصحيح  

 لبعض األفعال، فورد في القّصة ما يلي:
وأخاك لكي اشرح لكما  اجلسأبي بشير: انت البنت »الّساردة: تضمن قول     

خطأ صرفيا، هو فعل األمر )اجلس(، ارتبط بضمير  (1)«ما يجب معرفته
المخاطب المؤنث )أنِت(  تقول القاعدة بعدم حذف حروف الفعل الّثالثي الّسالم 
 في أثناء تصريفه مع المخاطب، مع إضافة الياء الّتي تدل على التّأنيث
الرتباطه بالمؤّنث المفرد، فالّصواب هو )اجلسي(  ولتفادي هذا الّتركيب 
الغامض سنجعل الفعل )جلس( مسندا إلى الحفيدين )الولد والبنت(  فنقول:  

 أبي بشير: اجلسا معا لكي أشرح لكما ما يجب معرفته.
د ألف فعلى من يعو ( 2)،«معا وجلسا الثالث»لنقف اآلن عند العبارة التّالية:     

االثنين إذا كان من قام بالفعل هم ثالثة )جمع(؟ فاألصح أن نقول: وجلس 
الثالثة معا، فلو تقدم "الثالثة " على الفعل )جلس( لقلنا: الثالثة جلسوا معا 
للّداللة على الجمع، باإلضافة إلى العدد ثالثة  الّذي ورد في العبارة بصيغة 

معدود مذّكرا فالعدد يكون مؤّنثا، والعكس خاطئة، ألّن القاعدة تقول: إذا كان ال
صحيح، أما إذا كان المعدود مجهوال أو لم يصّرح به أو يصعب تصنيفه 
باعتباره جماعة مختلطة فالعدد يكون مؤّنثا، وجاء المعدود في المثال المقّدم 

                                                 
 .8نفسه، ص - 1
 .10نفسه، ص - 2
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صعب للّتصنيف )مذّكر ومؤّنث( لذلك يكون العدد مؤّنثا، فالصواب هو : جلس 
 .الثالثة معا

خطأ نحوّي،  (1)«من الفوائد األخرىكثيرا  ويوجد هناك»جاء في عبارة     
يتمّثل في )كثيرا( الّذي اعتبر مفعوال به فتّم نصبه، ولكن األصح هو أن نقول 
)كثيٌر( باعتباره فاعال، فالفاعل يكون مرفوعا بعالمة رفع هي الّضمة، وليس 

 نصب بالفتحة.
الصرف يؤدي إلى تعليم األطفال لغة خاطئة، هذا إّن الجهل بقواعد الّنحو و     

من شأنه أن يغّيب هذه الّلغة أكثر، مادام أهلها ال يتقنونها، ويتعاملون معها 
كمجرد الّربط بين األصوات المختلفة إلنشاء كلمات وجمل، ومن دون اعتبارها 

عن  على أّنها أساس وجودهم االجتماعي  فالّذي يتنازل عن لغته فإّنما يتنازل
الّلغة روح األمة وحياتها، وأنّها تمثل أهم عناصرها وأقوى »جوهره االجتماعي، و

مقّوماتها، وأنّها عامل أساسي الزدهار ثقافتها وحضارتها عبر مسارها 
فهي الّتي تحّرك المجتمع وتجعله يتواصل، وهي من أهّم  (2) ،«التاريخي

مقّومات األمة والّسيادة الوطنّية، والعامل الّرئيس الّذي يجعل حضارة أمة 
وتاريخها راسخا في ذاكرة األجيال، عن طريق تناقله بلغة تعّبر عن كّل 

 األحداث والمستجّدات.
لجملة واحترام ترتيبها، مع ويهتم علم الّنحو أيضا بالعالقة بين عناصر ا    

إمكانية التّقديم والتّأخير في بعض الحاالت، والمعروف أّن العمدة في الجملة 
الفعلية هي المسند )الفعل( والمسند إليه )الفاعل( وهما في الجملة االسمية 
المسند إليه )المبتدأ( والمسند )الخبر(، تُنتج هذه العالقة داللة معّينة وواضحة، 

                                                 
 .14نفسه، ص - 1
مجلة اآلداب والعلوم  -التاريخ والهوية-في الجزائر عز الدين صحراوي: اللغة العربية - 2

 ، در.2009، جوان 5، بسكرة، عاإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر
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روج عنها إلى معان غامضة وغير مفهومة، وبعض الّتراكيب ال داللة يؤدي الخ
لها كلّية، فتتجلى الّداللة من خالل الّتركيب، وبقدر ما يكون سليما بقدر ما 
ّنما  تكون الّداللة ظاهرة ، وهو ليس محصورا في مستوى الجملة فحسب، وا 

المنفصلة يتجاوزه إلى الّنص، فيجمع بين عدد من المقاطع المّتصلة أو 
هو في ذلك يّظل مدينا للقواعد التّي تحكم تولّده أو التعبير عنه »والمتباعدة و

، وترتبط الّتراكيب ببعضها انطالقا من المعاني الّتي (1)«في مستوى الجملة
 تؤديها  والّتي تخدم الّنص بصفة شاملة.

معنى وسنحاول فيما يلي أن نقف عند بعض الّتراكيب، الّتي أنقصت من ال    
وشّوهته، أو باألحرى تراكيب يستحسن بأن تستبدل بأخرى، مراعاة إلمكانات 

 الّطفل اإلدراكية.
"وكان عمي بشير كلما دخل إلى حديقة الخضر صار يتكلم إذ تقول القّصة:    

معها ويناديها كأنها أوالده ويهتم بها كثيرا وهي كذلك يعجبها هذا وترد له 
كلها حظر إلى الحديقة ألنه يهتم بها يسقيها  الجواب إنها كادت أن تتكلم

ويرعاها ألنه يحب كثيرا هذا العمل وكلما جلس أمامها يتمعن فيها بإعجاب 
، الشك أّن هذا الّتركيب يوقع الّطفل في بلبلة داللية، فال يفهم الّداللة (2)"فائق

ا إلى لكون الفقرة مليئة باألخطاء  )إمالئية، نحوية...(، إضافة إلى افتقاره
عالمات الوقف الّتي تساعد على الفهم، كما أّن هذه األخطاء تعيق عملية 
الوصول إلى المعنى، وال شك أّن ذلك يؤّثر على الّطفل ويشّوش تفكيره،  فهو 

 يقرأ من دون ربط ومن دون ضبط )تشكيل(، مع اختالف الّدالالت والمعاني.

                                                 
المركز الثقافي العربي،  -بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصا-الزناد األزهر: نسيج النص - 1

 .107، ص1993، 1الدار البيضاء، ط
 .2روات، صفاطمة لمثلث: حديقة الخض - 2
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ها تقنية ضرورية في قصص تخلو القّصة كّلها من الّضبط والّشكل، لكنّ     
األطفال لمساعدتهم على تعّلم الكلمات، خاصة في المرحلتين المبكرة 
والمتوسطة، وما يظهر في هذه القّصة يدفع الّطفل ألن ُيْطِبق كتبه وال يعاود 

 مطالعتها، لكون لغته غير واضحة وثقيلة  وفهمها يجهده كثيرا.  
األخطاء؟ حتى لو قلنا إّن دار فنتساءل من المسؤول عن ارتكاب هذه     

الّنشر هي من تهاونت في طباعة القّصة، فإّن المتضرر األّول من ذلك هو 
متلقيها/ األطفال، وهو أيضا هذه الّلغة الّتي تتصارع مع مشكلة البقاء، وليس 
الّناطق بالّلغة العربية بمعزل عن الّضرر  يدفع ذلك الّلغة ألن تُنَبش من 

متكلميها أكثر من سعي األجانب إلظهار عدم جدواها. الّداخل؛ من طرف 
ويجعل كتابنا الّلغة العربية غير قادرة على مواكبة تطور العلوم والتّقنيات 
الحديثة، فنحن ننخرها بهذا القدر من األخطاء في الجوهر، ونتسبب في 
ضعافها  ويعمل إدراج ألفاظ غريبة )حفيذاته( داخل القّصة على  تشويهها وا 

فالّلغة »بها وهي داخل أهلها وعلى تغييب وجودها واستئصال جذورها، تغري
العربّية تشعر بأنّها غريبة وسط أهلها، ال تستخدم بطالقة في التّعبير 
بالفصحى، الفصحى الميّسرة المعاصرة، أو الكتابة بها على جميع مستويات 

لفاظ المراحل التعليمية...ويرجع السبب في ذلك إلى فقر المحصول من أ
الفصحى  لتدني المستوى الّذي يقّدم لهم، وألّن الحوافز والوسائل لتنمية هذا 
المحصول مفقودة...   والجهل بموارد وطرق تنمية محصولهم الّلغوي إلى 

 (1).«جانب عزلها عن سياق التواصل الّلغوي واطراحها بعيدا عن التفاعل معها
كة واألخطاء واالفتقار الّلغوي..( فإغناء لغتنا من مواجهة هذه المشكالت )الركا
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أمر ضروري، لتتمّكن من مجابهة معضالت أكثر استعصاء  تتعلق بالّتدخل 
 األجنبي ومحاولة الّطمس.

أبي بشير: انت...البنت »إّن الفجوات المتروكة )الّنقط المتتابعة( في جملة     
عب غامضة ومدلولها ص( 1)«اجلس وأخاك لكي اشرح لكما ما يجب معرفته

على الّطفل؛ لعدم بيان القصد من العبارة  فباإلضافة إلى ركاكتها، زادها هذا 
الحذف غموضا أكثر، فال يملك القدرات الّتي تؤّهله لتخمين الكالم المحذوف، 

وتعويضه حتى يفهم الّداللة المقصودة، فلم تهتم هذه العبارة بالمعنى الّناتج      
بالغها، فمدام الشرط غائب فلن تتحقق وبالتالي لم تسَع لتحقيق رسالة و  ا 

 الّنتيجة.
وجلسا الثالث »ونتساءل، ِلَم ُوضعت عالمة الّتعجب في العبارة التّالية:     
، هل مفروض بالّطفل أن يتعّجب ألّن الجّد جلس مع حفيديه فوق (2)«! معا

فوطة؟ هل طريقة جلوسهم مثيرة لإلعجاب؟...فال نجد جوابا ألي سؤال، يسبب 
بهام الّداللة وتعقيدها هذ ا الّتوزيع العشوائي لعالمات الوقف اختالل المعنى وا 

 على الّطفل.
إّن القصة كّلها حافلة باألخطاء على اختالف أنواعها )إمالئية وصرفية     

وتركيبية وداللية(  وهذا يشعرنا بقمة الّتهاون، فالّتعابير ركيكة والصياغة رديئة 
ة لهما، وال وجود لعالمات الّترقيم؛ وكأّن لغتنا تفتقر إلى واألخطاء اإلمالئية رفيق

ن ُوجدت فهي موّزعة  مثل هذه العالمات حتى لم نجد العالمة المناسبة  فهي وا 
بشكل افتراضي وعشوائي، وكأّننا نطالب الّطفل بأن يقرأ مع كّل هذه األخطاء 

نهاية الجملة من دون أن يستعيد نَفَسه، ومن دون أن يتوقف للحظات ليتبّين 
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من بدايتها  كّل هذا يمّس هّوية لغتنا العرّبية، فبدل أن نعمل على ترسيخها في 
عقول أطفالنا، فإّننا نشّجع على تغييبها وتغييب قواعدها وعدم احترام 
خاصياتها، حتى يشعر الّطفل بصعوبتها، فال ُيقِبل على تعلمها، ومن ثمة 

بلغة توّضح له قواعدها وآليات يسعى لتفضيل تعلم لغة أخرى والّتحدث 
استعمالها  فيتخلى عن لغته الفصيحة، وهذا هو الهدف من وراء تشويه الّلغة 
العربية واالنتقاص من قيمتها  فمن يسهم في تغييب لغة وطنه وبلده؟ هذا 
يجعلنا نقول إّن دور الّنشر تلّوح باسمها فقط، كونها تنشر أعماال إبداعية، 

ملها بالّصفة المطلوبة، وفي ذلك خيانة لألمانة، الّتي ُأوِدعت ولكّنها ال تقوم بع
لها، وهي اإلسهام في تعليم األطفال لغة وطنهم وتربيتهم الّتربية الّلغوية 

 والوطنية والثّقافية الصحيحة.
أبًا أم عًما أم جًدا،  "بشير"وتظل القّصة غامضة؛ فالّطفل ال يعرف إن كان     

، وتارة تقول إّن الّطفلين هما  حفيدا "عمي بشير"و"أبي بشير" فتارة نجد 
ُيتعب هذا الخلط ذهن الّطفل ويؤّثر على قّوة متابعته للقّصة، ولتجنب  "بشير"،

"، حتى ال نزعزع ثقة الّطفل ونجهده بشيرذلك نعمد إلى االحتفاظ بكنّية واحدة لـ"
 ذهنيا.
تصّد هذه األخطاء الّطفل عن تعلم لغته، فنقّدمها له على أّنها أصعب لغة     

وقواعدها عسيرة للفهم وال أحد يتمّكن من استيعابها وهذا ليس بصحيح، وحين 
توّجه إليه قّصة بهذا الكم من الّتجاوزات يتصور أّنها لغة صعبة وال يستطيع 

والتساؤل، وال تمنح له وقفات  فهمها وال تجذبه وال توفر له فرصا لالندهاش
ّنما تدعوه للقراءة من دون انقطاع،  الستعادة األنفاس، والّتمييز بين الّدالالت، وا 
من البداية إلى الّنهاية، ومن دون أن يدرك ما يقرأ ويستوعب األلفاظ الّتي ينطق 
بها  وهذا تهميش لبالغة لغتنا العربية، وتقليل من شأنها ومن شأن معلميها 

وعاء للثّقافة، وركن من أركان »تعليمها، ولكّنها على العكس من ذلك هي وم
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الوطنية، عالوة على أنّها أداة اتصال وتفاهم بين أبناء كّل األوطان العربية، وال 
تَقَّدم ألّي مجال من مجاالت العلوم والثّقافة إاّل بازدهار الّلغة العربية وبغيرها ال 

العنصر األساسي في كّل قومية، والمرآة التّي  علم وال ثقافة، وهي بوجه عام
ترى فيها كّل أمة أهم مقّومات شخصيتها، وتجمع فيها مجمل حكمتها وخبرتها 

فيكون التّقدم من  (1)،«ورصيد قيمها ومبادئها التّي تعيش بها  وتكافح من أجلها
ثرائها وتسهيل تعلمها لدى الناشئة بأساليب محّببة وبطرق  خالل تمسكنا بلغتنا وا 

صائبة متقنة، ليكون الّتلفظ بها والكتابة بوساطتها  حتى تحصل على العناية 
 الّتي تؤّهلها لتتجاوز كّل لغات العالم. 

 ولفت انتباهنا في القّصة ما يلي:    
عدم مراعاتها لتقنيات الكتابة )ترك فراغ في بداية كّل فقرة، عالمات -

 الوقف...(
 خلوها من الّضبط والّشكل.-
 تجاوزات لغوية وصرفية وداللية كثيرة.-

والّطفل في حاجة ماسة الحترام هذه القواعد، حتى يتعلم لغته بطريقة      
صحيحة، فننطق بالكلمة بأوجه عديدة، ولكن إذا ُضبطت بالحركات فإّننا نحّدد 

 له الوجه المراد ليصل إلى الّداللة المعِنية والمقصودة.
دت في القّصة  تهّدم المعيار الّذي تقوم عليه الّلغات في إّن الّلغة الّتي اعتم    

تحصيل أكبر قدر من المعارف، فالمتعارف عليه أّن الّلغة تعبير عن األفكار 
واألفكار تعبير عن المعارف والمعاني  لكن لغة القّصة ُتستعصى عن الفهم، 

ر الّلغة فتطوي»وال تعّبر عن الفكرة وال يصل الّطفل من ورائها إلى معرفة  
باستمرار لتساير حاجات الطفل المعاشة والعلوم وتلقين النشء لها في سني 
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حياتهم األولى خير دعامة للكسب المعرفي، وحيث إّن الّلغة تعبير عن األفكار 
واألفكار تعبير عن المعارف معيار للتطور االجتماعي، فإّن لغة الطفل في 

 (1)،«ة والعلوم القائمة في مجتمعهالنّهاية هي معيار رصيد من المعرفة الخاص
فنستشف من خالل القول، أهّمية الّلغة بالّنسبة للّطفل  فهي وسيلة المتالك 
المعارف وتعلم مفردات، وهذا يتطلب مراعاة قدراته على الفهم، إذ يستدعي 

 االلتزام بالبساطة تدريجيا مع نمّوه، حتى نضمن استيعابه للفكرة المطروحة.
غة كائنا حّيا بذاته، بل استعمالها وتكرارها والتّفاعل المتبادل بها، وليست اللّ     

هو الّذي يجعلها حّية باقية، لكن األخطاء الّلغوية الّشائعة في قّصة "حديقة 
الخضروات" مثال تدفعها ألن تنحدر شيئا فشيئا إلى الحظيظ والّزوال، ويؤدي 

ة العربية والنّهوض بها نطقا إّن قضية الّلغ»ذلك إلى عدم تطورها وتقّدمها، و
وكتابة قضية شعب بأكمله، فإذا أصابها سوء أو مسّها ضعف فقد مّس الّشعب 
كّله في سلوكياته وقيمه، فهي أكسير الحياة بالنسبة له، ولكّل الشعوب، وهي 
التّي تربط المجتمع كّله ببعض، فإذا كان في خطر فإّن المجتمع كّله أضحى 

ب السليم المتعلم هو القادر على الحفاظ على لغته في خطر مماثل...الّشع
ّن (2)«ونشرها وتنميتها وتطويرها لتواكب مصطلحات ومستجدات العصر . وا 

تخلف الّلغة في كلماتها وتعابيرها وأساليبها يصنع منها لغة غير قادرة على 
غة اإليفاء بحاجة مستعمليها ورغباتهم، ولعّل ذلك راجع إلى كون الّلغة العربية ل

لم تِسْر حْذَو الّلغات الطبيعة األخرى، فهي ال ُتستعمل في الوسط الطبيعي وال 
ُيتحدث بها، فتطّورها قائم على استعمال األفراد لها، وأصبحت هذه الّلغة 
مهّمشة؛ ال ُيهَتم بها وال باستعماالتها، ومن ثمة يكون تعلم الّلغة العربّية 

                                                 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مجلة عالم الفكرألفت حقي: ثقافة الطفل،  - 1

 .56، ص3، ع10، مج1994الكويت، 
 .8-7السابق، ص ص المرجع - 2



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 209 - 

 

تواها، ألّنها األساس في بناء وتعليمها بطريقة صحيحة ضروري لرفع مس
شخصية الّطفل الجزائري في كّل جوانبه بصفة خاصة والّطفل العربي بصفة 

 عامة.  
في كتابه "الكتابة ( J.Dérridaم،  1930)و  "جاك دريدا"أشار     

( إلى تثمين فعل الكتابة، ألّنها الوسيلة األنجع لضمان 1967واالختالف" )
يشير ذلك إلى  (1)بكينونة اإلنسان  كما أّنها مفتاح المعنى؛ترسيم األثر الخاص 

أهمّية الكتابة بطريقة صحيحة، وطريقة خّط الكالم أو رسم الحروف لها الّدور 
الفاعل في الحفاظ على بقاء الّلغة وتعزيز الهّوية الّلغوّية  فالكتابة قبل أن تكون 

بذاته، فجمال الّلغة ينبع من وسيلة لنقل األفكار والمعرفة ونشرها هي فّن قائم 
جمال كتابتها. ويسهم غرس قواعد الّلغة والكتابة في الّطفل منذ الّصغر في 
حملها صحيحة إلى جيل آخر، فتعليم جيل المستقبل قواعد الّلغة والعمل بها هو 
هدف كّل أمة  فتكثيف الّنقد على المؤّلفات الّتي توّجه ألطفالنا وتمحيصها 

األخطاء مطلب رئيس، ألّن الّطفل في أثناء قراءته لقّصة مثال  وتنقيتها من كلّ 
ال يحتاج لموّجه أو باألحرى ال يجد من يوّجهه، وبالتّالي يستهلك ما توافر من 

 دون رقابة.
 
 
 
 
 

 

                                                 
: أحادية اآلخر اللغوية، تر: عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون،  جاك دريدا - 1

 .8، ص2008، 1بيروت، باالشتراك مع منشورات االختالف، الجزائر، ط
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 قد األدبي العالمي للرواية الجزائريةالن
 وسلطة اإليديولوجيا  موضوعّية المنهج  بين

 ة كبيرغني أ.
 2قسنطينةجامعة 
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العربّية والفرنسية  عرف األدب الجزائري المكتوب باللغتين ص:الملخ     

بلدان، إذ اهتّم به أساتذة جمهورا واسعا في البلدان الفرنكوفونّية وغيرها من ال
ن في كّل من االتحاد السوفياتي سابقا، الواليات المتحدة األمريكّية، كندا، و وباحث

والمشرق العربّي الكبير، إذ درسوا ذلك األدب على أّنه منفصل  والمغرب أوروبا،
عن األدب الفرنسي، ألّنه يسّلط الّضوء على عالم مختلف ثقافّيا، إضافة لكونه 

 خدم ثورة التحرير الوطنّية الكبرى .
 

     La littérature algérienne de langue française et de 

langue arabe  est connue de larges publics dans des pays 

francophones ou non, de professeurs et chercheurs aussi 

bien dans les universités d'U.R.S.S que des U.S.A , du 

Canada, d'Europe et du Maghreb. 

     On s'y intéresse, entre autres motifs, parce qu'elle n'est 

pas la littérature française et qu'elle ouvre à un monde 

culturel original,  "différent " , ou encore parce qu'elle a 

servi le combat pour l'indépendance nationale . 
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 مقّدمة : -
بسرعة بالرغم من وجود الشعر كمنافس لها، فهي النوع  تقدمت الرواية
واألكثر تحكيما للقضايا الثقافية والسياسية، وقد استخدمها األدبي األكثر انتشارا 

 الكاتب الجزائرّي للتعبير عن واقعه سواء كتب باللغة العربية أو باللغة الفرنسّية،
 فالفرنسية بالنسبة للروائي أو الناقد ماهي إال وسيلة.

وقد اعتبر بعض النقاد أّن األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية في 
ء كبير منه، هوتلك الرقصة التي تحدث عنها الروائي المغربي "عبد الكبير جز 

الخطيبي"، رقصة رغبة قاتلة أمام مرآة مصنوعة من طرف الغرب، مرآة ال 
عادة تركيبها حتى نصل إلى نهاية نطالب فيها  نتوقف عن تكسيرها وا 

 باالعتراف بنا.
 شرين :الّرواية العالمّية وكتابة الواقع في القرن الع -

لم تبرز الرواية العالمية هكذا صدفة ومن العدم عندما ظهرت في أوائل 
ّنما كانت تستجيب لتقّلبات جذرية طرأت على  القرن التاسع عشر في أوروبا، وا 
المجتمع الغربي آنذاك، وأّدت به إلى وضع الثورة الصناعية، فكانت الّروايات 

، لقد اخترقت تلك الروايات األولى تعبيرا عن الواقع الجديد المعّقد والمتشّعب
التاريخ وأصبحت تعبر عنه وصارت اللغة الروائية المحور الذي يتبلور داخله 
تاريخ الفرد وتاريخ أوروبا وتاريخ البشرية جمعاء، ألّن الجنس الروائي بشكل 
عام، يحاول أن يقّدم امتالكا جماليا ومعرفيا للّراهن الذي تصدر الّرواية أثناءه 

وللواقع العاّم الذي يحاول الّروائي اكتناه جوهره وتقديم رؤيته عنه  زمنا ومكانا
وله، فقد تستطيع رواية واحدة تقديم مثل هذا اإلمتالك المعرفي الجمالي، أو 
الوصول إليه كما في الحرب والّسلم لتولستوي، واإلخوة كرامازوف لدوستويفسكي 
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م وجهة نظره في راهن وثالثية نجيب محفوظ، فكّل عمل من هذه األعمال يقدّ 
 .1مجتمعه، وفي الواقع اإلنساني العام

وتتمّيز الرواية الجديدة عن الرواية الكالسيكية بكونها تثور على كّل 
القواعد وترفض كّل القيم والجماليات التي كانت سائدة، استجابة للعصر 

ذي يعاني ولحركات الّتحديث الّسائدة في العالم والمتماشية مع القلق والتوّتر ال
منه اإلنسان المعاصر، وهو ما حاولت فعله الرواية العربية أيضا، فهي تشترك 
مع مثيلتها الغربية في الرغبة في انتهاك الّشكل والتعبير بصورة جديدة عن 
العالم، أي بصورة مختلفة عن الطريقة التي عّبرت بها الرواية الواقعية عن الفرد 

 والمجتمع والعالم.
روائيين الجزائريين يسيرون على نهج غابرييل غارسيا فكان معظم ال

ماركيز الذي اعتبر "الخيال مجرد أداة إلبراز الواقع، ويبقى مع ذلك منبع الخلق 
الوحيد هو الواقع، أّما التوهم أو ما يقال عنه االبتكار الخالص على طريقة 

ّن ، أل2والت ديزناي بدون ربط مع الواقع فهو أبغض ما يمكن أن يكون" 
تعقدات الحياة تفرض على الكاتب التعبير عن واقعه أكثر مما تتجه به نحو 

 الخيال. 
 الّرواية الجزائرية في النقد العربي : -أّوال 

اهتّم عديد النّقاد والباحثين العرب باألدب الجزائري شعره ونثره، ولكّن 
التّبادل الثّقافي لم يكن جّيدا في العقود الّسابقة، وبالتّالي فإّن الّنصوص األدبّية 
لم تكن لتصلهم لوال عالقاتهم الّشخصية بالّشعراء والقّصاصين والّروائيين، فأّثر 

اإلبداع في الجزائر، ولكّن الحال في الّسنوات  ذلك سلبا على متابعتهم لحركة
                                                 

 1(.15، ص)1981، 1محمد كامل الخطيب: الرواية والواقع، دار الحداثة، بيروت، ط -
غابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية، المؤسسة الوطنية عبد اهلل حمادي :  -2

 للكتاب ، الجزائر ، دط ، دس .
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األخيرة اّتجه نحو االنفراج باحتكاك النّقاد والّروائيين ببعضهم بتبادل الّرحالت 
العلمية ووجود ملتقيات دولية في كل البالد العربّية تجمع بين المبدعين والنّقاد 

اإلنتاجات اإلبداعّية  والباحثين، وتخلق لهم جّوا ثقافّيا يجعلهم يّطلعون على آخر
 لكّل كاتب. 

وال نشّك في أّن الكتّاب والباحثين العرب يكّنون كّل الحّب والتّقدير 
واالحترام للمبدعين الجزائريين وخصوصا الّروائيين منهم، ألنهم عاشوا ظروفا 
قاهرة منذ فترة االحتالل الفرنسي للجزائر وصوال إلى الّسبعينات وفشل 

انوا يبنون عليها آماال كبيرة، ثم العشرية السوداء، وقد حاولوا االشتراكية التي ك
من خالل إبداعاتهم التصّدي لتلك الّظروف الّتي كانت تسعى إلى محو اإلنسان 
الجزائري فنالوا تقدير األشّقاء العرب الذين عانوا ويعانون نفس ما نعانيه فنحن 

 كّلنا في الهّم شرق". أّمة مازال ينطبق علينا إلى اليوم قول أحمد شوقي "
 وفيما يلي سنقّدم بعض الّنماذج للّنقد العربي للّرواية الجزائرية: 

 تأليف الدكتور علي الراعي –نماذج مختارة  –الّرواية في الوطن العربي  –
 . 1991، 1منشورات الصقر العربي، بيروت، ط

ت صفحة، تكّلم الناقد في مقّدمته عن إنجازا 698يتكّون الكتاب من 
، وقد قّدم دراسات حول 1الّرواية العربية التي ال تقّل شأنا عن الّرواية الغربية

الّرواية في مختلف البلدان العربية، مصر وفلسطين واألردن وسوريا ولبنان 
والعراق ودول الخليج والّسودان والمغرب العربي الكبير )ليبيا وتونس والجزائر 

فقد قّدم دراسات لعديد الّروايات واهتّم  والمغرب( وبخصوص الّرواية الجزائرية
خاّصة بأعمال عبد الحميد بن هدوقة، والّطاهر وطار، ورشيد بوجدرة واعتبر 

                                                 

علي الراعي: الّرواية في الوطن العربي ـ نماذج مختارة ـ منشورات الصقر العربي ،  -
 1( .7، ص)1991، 1بيروت، ط
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أعمالهم رفقة باقي العرب أهم ركائز اإلبداع العربي وأكثرها إحساسا بهمومه 
 ومشاكله، وأجدرها أن تتحّصل على قاعدة جماهيرية عريضة. 

حول رواية "الجازية والّدراويش" عرض لحوادثها  قّدم علي الّراعي دراسة
وشخصّياتها، والحوارات والزمان والمكان فيها ضمن منهج الواقعية الجديدة التي 
تتعّلق وقائعها مع األحالم والرؤى واألساطير مثلما تتداخل السياسة مع واقع 

 الناس وأحالمهم وتطّلعاتهم. 
تبرها نصرا آخرا للواقعّية العربية وأشاد برواية "الجازية والّدراويش" واع

الجديدة، ودعما للّنهوض العربي في الّرواية العربّية الجزائرية، وهو بالّطبع ليس 
أّول ناقد عربي أشاد بهذه الّرواية، فقد سبقه إلى ذلك كثيرين مّمن انبهروا 

اندرج  بالّتوظيف الّناجح لشخصّية الجازية الهاللية وقّصة الهالليين التراثية، وقد
 نقد الّراعي في االتّجاه الوصفي الّتحليلي .

تأليف عبد  –دراسة تحليلّية فنية  –الّرواية العربّية الجزائرّية ورؤية الواقع  –
 . 1993، 1الفتّاح عثمان، القاهرة، ط

أّكد الناقد أّن الّرواية الجزائرية قد أّدت دورها وعبرت بواقعية عن معاناة 
اإلنسان الجزائري وكفاحه ضد االستدمار الفرنسي، كما كشفت سلبيات الّتطبيق 
االشتراكي التي أّدت باالشتراكّية إلى الفشل ثم الّزوال، وصّورت بدّقة الّصراع 

يمثلون الرجعية والمناضلين الّشرفاء الذين القائم بين االقطاعيين والمالك الذين 
يمثّلون التقّدمية، وقد أقّر الّناقد بأّن أكثر األنواع األدبّية ارتباطا بالواقع وتعبيرا 
عنه هي الّرواية، ألنها كشفت العالقة الوطيدة بين التّاريخ والسياسة من جهة 

لجزائر، وكان عليه وبين الّرواية كنوع أدبي وجد في مرحلة متأّزمة من تاريخ ا
مسايرة تغّيرات المجتمع ألن الرواية هي أقدر األنواع األدبية على تصوير 
الواقع المتأّزم، ودرس رواية الالز للّطاهر وطار، ونار ونور للّدكتور مرتاض، 
وطيور في الّظهيرة لمرزاق بقطاش، وأظهر من خالل هذه الّروايات واقع الكفاح 
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"ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة  و"العشق الثوري المسلح، كما درس 
والموت في الزمن الحراشي" و"الزلزال" للطاهر وطار، و"األلواح تحترق"  لمحمد 

 . 1زتيلي التي تعّبر عن واقع الثورة الزراعية
وقّدم الناقد دراسات حول "الشمس تشرق على الجميع" إلسماعيل 

ماال تذروه الرياح" لعبد العالي غموقات و"الخنازير" لعبد الملك مرتاض، و"
عرعار، كما تحّدث عن موضوع رواية "نار ونور"، وهي رواية تقترب من 
اإلنشاء اللغوي في رصدها الّنضال الّطويل للّشعب الجزائري داخل إطار 
عاطفي ينمو نمّو األحداث ويرتبط بحركة الّصراع الّدرامي مّما جعلها تّتخذ 

من ناحية االّتجاه اإليديولوجي تعاطف مرتاض مع طابعا عاطفّيا إنسانّيا، و 
الّطبقة الّشعبية الكادحة، صاحبة المصلحة العليا في الثورة دون انتماء حزبي 

وانتماؤه الحقيقي هو للّطبقة الواعية المثّقفة المرتبطة بأرضها  للكوادر الّشيوعية
الجوانب الفنية في الّرواية ولم يهمل الناقد  وتراثها وحضارتها العربية اإلسالمّية.

فرأى أن بناءها الكالسيكي ولغتها مستمّدة من الّتراث ومثقلة باالستطرادات التي 
 .2أثقلت كاهل البناء الّروائي فأصابه الترّهل

اعتبر الناقد "ريح الجنوب" البن هدوقة أّول رواية جزائرية رصدت 
فاّلح ومشكالته مع بواقعية الحياة في الريف الجزائري، وجّسدت هموم ال

األرض، كما تناولت الّصراع القائم بين المالك اإلقطاعيين الّرجعيين 
 والمناضلين التقّدميين، وبذلك فهي أّول رواية قّدمت واقع المجتمع الجزائري
وخصوصا نمط التّفكير الّسائد في األرياف الجزائرية، حيث نقل لنا الّروائي 

                                                 

( . 82لواقع ، )ص ( ) ينظر : عبد الفتاح عثمان : الرواية العربية الجزائرية و رؤية ا - 1 
 ( . 84،  82المرجع نفسه، )ص ، ص ( )  2
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سها وهمومها وصراعها وطموحها، ووصف ببراعة القرية الجزائرية بتضاري
 الفالح الجزائري بمعاناته وتخلفه وصموده وأمله في حياة أفضل.

أشاد عبد الفتّاح عثمان بأسلوب بن هدوقة الذي وصفه بالّرصين من 
حيث اهتمامه بالصياغة الفنية واستخدامه الّرمز في تصوير بعض المشاهد، 

هب الفني القائم على الّشكل والمحتوى كما وّظف الّتراث الّسردي ورّسخ المذ
 .1المندغم بالواقعّية الجديدة

الّرواية الّسياسية، تأليف الّدكتور طه وادي، دار الّنشر للجامعات المصرية، -
 . 1996، 1مصر، ط

صفحة، تحّدث فيه الناقد عن الّرواية السياسية  240يقع الكتاب في 
فصل الّسابع للحديث عن الّرواية من خالل نماذج للرواية العربية، وأفرد ال

الجزائرية وكان بعنوان "جماليات الّنموذج، تعارضات الّرؤية في الّرواية 
 السياسية".

في بداية حديثه ذّكر الّناقد بأمجاد بلد المليون ونصف المليون شهيد، 
الجزائر التي حّققت بالّدم والنار استقاللها، وأّكدت بالكفاح والّتضحية وجودها، 

د ذلك انتقل إلى الحديث عن الّرواية الجزائرية المعاصرة التي ال تصل النّقاد بع
في مصر إال عن طريق بعض العالقات الّشخصية، وهنا أشار إلى مقولة 

 الّروائي الّروسي العظيم دوستوفيسكي)اإلخوة األعداء(. 
تطرق الناقد إلى تطّور الّرواية في الجزائر وتحّدث عن ظهور مجموعة 

رة من أعالم ذلك الفّن حصرها في األسماء التّالية: أحمد رضا حوحو، كبي
أحالم مستغانمي، عبد المجيد الّشافعي، رشيد بوجدرة، عبد الحميد بن هّدوقة، 
الّطاهر وّطار، محّمد ديب، كاتب ياسين، مالك حّداد، مولود فرعون، عبد 

                                                 
 . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  1
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أحمد  الملك مرتاض، محمد مصايف، اسماعيل غموقات، مرزاق بقطاش،
بودشيشة، أحمد منّور، زهور وّنيسي، سعدي ابراهيم، آسيا جبار، عاّلوة وهبي، 
واسيني األعرج، محّمد مفالح، محمد المنيع، محمد عرعار، أبوالعيد دودو، 

 جياللي خالص، الّشريف شناتلية، بوشفيرات عبد العزيز. 
غيره من  تساءل الّناقد عن سبب وفرة هذا الّنوع األدبي في الجزائر دون

، لم 1962إلى سنة  1954األنواع األدبّية، ورأى أّن الفترة الممتّدة بين سنة 
تكن فترة تحّول في التّاريخ الّنضالي فقط، إّنما أيضا كانت أخصب فترة في 
المجال األدبي، أّما بعد االستقالل فقد كانت الّرواية تسّجل قصص الكفاح 

 والبطوالت. 
الّرواية الحديثة على أيدي طالئع الّطبقة وأرجع الّناقد سبب ظهور 

الوسطى إلى أنّهم كانوا هم صانعي الّنصر للجزائر "الّطبقة الوسطى إذن وهي 
تكتشف نفسها وتثبت وجودها، تكتشف فّن الرواية وتّتخذ منه وسيلة للّتعبير عن 

 .1همومها ومهامها وعن آالمها وآمالها وعن واقعها وأحالمها"
معظم مشكالت الجزائر الحقيقّية قد ظهرت بعد يرى الّناقد أن 

المستدمر يجمع كل فصائل المجتمع ويوّحد بين  االستقالل، ذلك أّن الكفاح ضدّ 
كافة اإليديولوجّيات فيها، أّما بعد االستقالل فإّن كل الشرائح تريد أن تأخذ 
قسطا من مكاسب النصر، وكل اتجاه يريد أن يفرض أيديولوجيته وأن يبسط 

فته وبالتالي فإن واقعا معقدا كهذا تكون فيه الرواية هي النوع األدبي األكثر فلس
قدرة على التعبير عن مشاكله المتأزمة، وهذا ما يجده طه الوادي في عدة 
روايات اّطلع عليها: ريح الجنوب، وبان الصبح لعبد الحميد بن هدوقة، 

                                                 
، 1996، 1طه وادي: الّرواية السياسية، دار النشر للجامعات المصرية، مصر، ط-1

 ( .83ص)
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ليليات  ّكك، المرث،المرفوضون لسعدي يوسف و)الرعن، الحلزون العنيد، التف
امرأة آرق( لرشيد بوجدرة، المؤامرة لمحمد مصايف، الخنازير لعبد الملك 
مرتاض، طيور في الظهيرة لمرزاق بقطاش، )الالز، العشق والموت في الزمن 
الحراشي، الزلزال( للطاهر وطار، هموم الزمن الفالقي لمحمد مفالح، وقائع من 

ي األعرج، وفي الحقيقة فإن هذه أوجاع رجل غامر صوب البحر لواسين
األعمال جزء يسير من مجموع الروايات الجزائرية التي تطرقت إلى واقع ما بعد 
االستقالل ، وبما أن الّظروف فرضت أن تكون الرواية أكثر األنواع األدبية 
مالءمة للتعبير عن أزمات المجتمع فالناقد "يؤكد أن هذه الظروف  نفسها 

وضوع الغالب عليها والمتحّكم في محاور مضمونها، هو أوجبت أن يكون الم
، سواء القضايا المرتبطة بتصوير ما حدث في  1موضوع القضايا السياسية

مرحلة الثورة التحريرية الكبرى ضد االستدمار الفرنسي أو كانت مّتصلة 
 بمشكالت ما بعد االستقالل، وقد أّكد قوله بإعطاء أمثلة أّولها أّن رواية مبّكرة
نسبيا هي ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة التي صدرت طبعتها األولى عام 

، نجدها رغم قربها من االتجاه الرومانسي فإّنها تعّد رواية سياسية تصّور 1970
 ما حدث بعد حرب التحرير. 

قّدم الكاتب عديد الّشخصيات من روايات جزائرية مختلفة وشرح 
جيات التي تتبّناها على اعتبار أّن "اإلنسان القضايا التي تطرحها واأليديولو 

المتكّلم في الّرواية هو دائما صاحب أيديولوجيا بقدر أو بآخر، وكلمته هي 
 .2دائما قول أيديولوجي"

                                                 

 ( .185المرجع نفسه ، ص )1- 
 ( .110ميخائيل باختين: الكلمة في الرواية ، ص) -2
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اعتمد الّناقد في بحثه على كتاب للّناقد الجزائري واسيني األعرج يحمل 
عنوان "األصول التاريخية للواقعية االشتراكية في األدب الجزائري" الّصادر عام 

عن دار الكتاب الحديث )بيروت( وكان أيضا قد اّتخذ من المنهج  1986
ها سياسية بالّدرجة التحليلي الوصفي وسيلة لعرض عديد الروايات التي اعتبر 

 األولى. 
واية العربّية، تأليف الدكتور حسن عليان، منشورات العرب والغرب في الرّ -

 . 2004، 1مجدوالي للنشر، عمان، ط
صفحة، تحّدث الناقد في مقّدمته على العالقة  310يتكّون الكتاب من

إطار من بالغرب، إذ رأى بأّنها قديمة حديثة اتخذت أشكاال ووجوها متعّددة في 
التفاعل والّصراع، هذا التّفاعل هو ما شّكل رؤية بعض كتّاب الّرواية في 

 الوطن العربي منذ النصف األول من القرن العشرين وحتى يومنا هذا. 
تطّرق الكاتب إلى التحوالت االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية التي 

ذه الهزائم قد أحدثت شهدها الوطن العربي في القرن العشرين، وقال بأّن ه
خلخلة في بنى الفكر العربي وثقافته وبناه السياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية، 

، وتناول في دراسته 1ولم يعد الفرد يثق بمشكالت واقع األمة ومعطياته ومقوالته
عالقة العرب بالغرب في الّرواية العربية بأوجهها المتعّددة والمتباينة على 

 .  مختلف األصعدة
عالج عليان االنبهار بالغرب واألنا المفارقة وخسارة الّذات، وعقدة 

وصراع القيم والمفاهيم والثّنائيات المفارقة وصراع  التّفوق الكاذب عند العرب
 الحضارات، وحّلل عديد الّروايات أنموذجا للعالقات بين العرب والغرب. 

                                                 
 1ليان : العرب والغرب في الّرواية العربية، منشورات مجدوالي للنشر، عمان، طحسن ع -1
 ( .15، ص) 2004، 
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فارقة وخسارة الّذات، فيما يتعّلق بإشكالّية العالقة بالغرب: األنا الم
وّضح لنا إشكالية الّدونية واالندهاش من خالل تطبيقه على رواية "ماال تذروه 
الرياح" لعبد العالي عرعار، فرأى أن إشكالية الدونية لم تكن لتظهر لوال الّتماس 
الحقيقي والمباشر بين اإلنسان العربي والغربي، وهذا التماس لم يكن طبيعيا 

الّصحيح، بل كان قسريا وأداته االحتالل الفرنسي للجزائر،  يسير في المجرى
هذا االستدمار كان يعّد الجزائر أرضا فرنسية ولذا فإن انبهار )البشير( بطل 
رواية )ماال تذروه الرياح( كان انبهار قّوة وغلبة وقهر وعبودية في إطار عالقة 

الّروائي ويوّضح  الغالب بالمغلوب، إنها رؤية العربي المفرنس التي يرصدها
لذا  متكافئموقفه من الّصراع بين الّثوار واالحتالل الفرنسي، فهو صراع غير 

فإّن المجاهدين من وجهة نظر البشير أغبياء يبحثون عن االنتحار، وقد أبرز 
لنا عليان موقف البطل من خالل حديثه مع زوجته الذي يبّين إيمانها 

، كما تطّرق الباحث 1ر لما يراه أمرا واقعاوشجاعتها وفي المقابل استسالم البشي
إلى رواية "الالز" للطاهر وّطار إذ رأى أّن األمر لم يقتصر عند الجزائريين 
على الخوف فحسب، إنما تعّداه إلى الّتشاؤم والتطّير فحّمو في الاّلز يقول أّن 
أخاه زيدان أخبره مّرة : "أجدادنا يتطّيرون من األشقر واألشهب واألبيض 
الناصع، ويقطعون طريقهم إلى الّسوق أو غيرها إذا ما اعترضهم شخص أو 
لى اآلن ال تحمل العروس إال على بغلة سوداء"،ويرى  حيوان من هذا النوع، وا 
الكاتب أن درجة االنبهار بفرنسا وصلت إلى حّد انضمام البشير إلى سلك 

أفضل  الجيش الفرنسي ليكتشف سّر عظمة فرنسا، وكان يظن أنه سيكون
بانضمامه للجيش الفرنسي وسيوازي اآلخر الغربي وقد أثار لنفسه أسئلة كثيرة 
كيف أنه يحمل الجنسية الفرنسية ويرتدي البذلة الفرنسية وال يعامل كأّي جندي 

                                                 
 ( .32المرجع نفسه، ص)  -1
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فرنسي، كما فّكر في الذهاب إلى فرنسا لرؤية البلد الذي كّون هؤالء الجبابرة، 
ر المواطن الجزائري البسيط بالفرنسي المحتّل، كل هذا سّخره الناقد ليصّور انبها

كما استعان الناقد برواية "تجربة في العشق" للّطاهر وطار ليبرز تعّلق السلطة 
الجزائرية بفرنسا بعد االستقالل والمحافظة على العالقات معها، ثم وّظف ما 
يخدمه من رواية "الشمعة والدهاليز" إذ ينقل كالم ابن الضابط عن أوالد 
األغنياء "أوالد األغنياء، أوالد موظفين من مختلف الّرتب والدرجات في اإلدارة 
الفرنسية، ال شيء فيهم جزائري عدا شعورهم بالتضايق من ارتباطهم العرقي 
بنا، وعدا جلد الذات المستمر باالنتقاد الالذع: " ال تعرفون كيف تلبسون، وال 

طيعون صنع إبرة، بقر اهلل في زرع كيف تأكلون، ال تسوقون الطائرة ، وال تست
اهلل" بعد ذلك وّظف عليان رواية "نوار اللوز" لواسيني األعرج من خالل بابا 
صالح أحد مجاهدي الجزائر عبر الحوار، وقد حرم من المساعدة بعد أن أخرج 
 اسمه من قوائم المستفيدين من توزيع األراضي من قبل عمالء فرنسا السابقين: 

مالك ساهي في الحيط، هذه صورة نابليون منقوشة على بابا صالح  -
 ال البلدية نزعتها، و ال نحن انتبهنا لها. الجدار من زمن فرنسا

 إيه زمن راح وزمن جاي، وكلها دنيا واحدة.  -
 لو عرفت قساوة الزمن األّول كنت غيرت رأيك حتما في الصورة.  -
 .1يا سيدي، ماذا تغير؟ بيار راح و موح جاء" -

وفي مقابل هذا الّنمط المستلب من المنبهرين بالحضارة الفرنسية، نجد 
نوع آخر يرفض هذه الرؤية ويسخر من الحضارة الفرنسّية التي ال ترى إال 
نفسها، وهذا ما نجده في رواية "غدا يوم جديد" البن هدوقة من خالل القول 

                                                 
واسيني األعرج : نوار اللوز أو تغريبة صالح بن عامر الزوفري ، دار الحداثة ، بيروت  -1

 ( .49، ص) 1982، 
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ن وجه زوجته التي الذي وظفه الناقد ليخدم فكرته يسأل الدركي الفرنسي قدور ع
ترتدي زيها الوطني: "تلك المرأة زوجتك؟ أين يوجد وجهها"، بالرغم من هذا 
الموقف فقدور يبدي اعتزازا بمظهر الحشمة الذي تبدو به زوجته، عكس النساء 
الفرنسيات الالئي يكشفن أجسادهن لكل عابر سبيل وضح الباحث أن صراع 

ية التي عبرت عنها الرواية الجزائرية العرب والغرب شّكل أحد الهواجس األساس
منذ بداياتها األولى وقد ظّل هذا الهاجس عنصر جذب للروائيين لما يشتمل 
عليه من تركيب و تعقيد وتناقض، مما تحتاج إليه الرواية كشرط سابق لوجودها 

والحظ أن أكثر صورة تبّدى فيها هذا الهاجس يأخذ صورة الرحلة إلى 1و بنائها"
 ما فعل البشير في رواية "ماال تذروه الرياح" لعبد العالي عرعار. الغرب مثل

جاء في خاتمة البحث تأكيد على أّن هذه العالقة المتوترة بين العرب 
والغرب ستظّل باعثا على الكتابة الروائية، ألن الّصراع مازال قائما ويأخذ 
أشكاال مختلفة من عصر إلى عصر، وقد رسمت النصوص الروائية التي 

ت عالجتها البحوث مستويات متعددة من اللقاء والصدام من خالل شخصيا
عربية ارتحلت إلى الغرب وتصادمت مع حضارته، وقد عرض البحث في 
فصوله أبعاد هذه العالقة ووجوهها في العناوين التالية: االنبهار بالغرب، األنا 
المفارقة، خسارة الذات، األنا المتضخمة، عقدة التفوق الكاذب، المرأة الغربية 

شكالية القيم بين المرأة العرب ية والغربية"، المرأة الغربية والقضايا "زوايا وأبعاد وا 
القومية، صراع القيم والمفاهيم، الثنائيات المقارنة، صراع الحضارات وقوامه 
الّصدام الحضاري الّصدام السياسي واالقتصادي والصدام العسكري، وهذه 
العناوين مرشحة في المستقبل أن تتغّير وتتحّول ويبقى البعض على حاله في 

                                                 
 ( .183لعربية ، ص )ـ حسن عليان : العرب و الغرب في الرواية ا1
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اّلحقة ألّن أشكال الّصراع تتغّير وبالتالي فالرواية تتغّير طروحاتها الّدراسات ال
 فيتغّير البحث الذي يمّس هذه الّروايات. 

جمالّيات وشواغل روائية، تأليف الّدكتور نبيل سليمان، منشورات اّتحاد  -
 .  2004، 1الكتّاب العرب، دمشق، ط

د أّنها ابتدأت مقّلدة التراث اهتّم الناقد بالحداثة الّروائية في الجزائر فأكّ 
األدبي العربي، والّرواية الغربية وكان ذلك التّقليد تجريبا لشكل جديد من الكتابة 
بمستويات مختلفة، وبصدد حديثه عن الّتجريب ذكر عديد الروائيين العرب 

دوارد  الذين استفاد منهم الروائي الجزائري كوليد إخالصي وصنع اهلل إبراهيم وا 
ميل حبيبي، أّما في الجزائر فقد أرجعت بدايته إلى عبد الحميد بن الخراط و  ا 

هّدوقة والّطاهر وطار، وقد درس روايات عديدة لهما ولرشيد بوجدرة وجياللي 
 خالص وواسيني األعرج وأحالم مستغانمي. 

أشاد نبيل سليمان بالحداثة الّروائية عند ابن هدوقة وبتوظيفه المتمّيز 
وأّكد أّن  عربي واإلسالمي )األسطورة والقصص الشعبي(،لعناصر المخيال ال

ابن هدوقة قد نجح في تهديم خّطية البناء الّروائي التّقليدي، وقد أرجع سبب 
الّتجريب الّروائي إلى ما عصف بالجزائر منذ الثورة التي جاءت باالستقالل إلى 

إلى هبات  الّثورة الزراعية والتسيير االشتراكي في سبعينات القرن الماضي
وما نتج عنا من بحر الدم والعشرية الّسوداء، وبالتالي كان على الكاتب  1988

 أن يبحث عن وسيلة لتطوير كتابته. 
 Œuvresمن خالل مجّلة  الّرواية الجزائرّية في عيون الّنقد الغربي -ثانيا

et critique  
Œuvres et critique هي مجلة تصدر كل ستة أشهر عن منشورات

Jean michel  تحت إدارةWolfgang Leiner  هذه المجلة متخصصة في ،



 2015ديسمرب  2العدد                                     جملة اآلداب واللغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 225 - 

 

وتبحث في النقد األدبي أيضا،  تناولت في أعدادها  دراسة األعمال األدبية 
 .العديد من قضايا األدب والنقد العالمي

ونظرا ألهمية اإلبداع الروائي المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية، 
امال لتناول هذا األدب، من عّدة زوايا وبتطبيق خّصصت ذات المجّلة عددا ك

مناهج الّنقد الحداثية على عّدة روايات مغاربية، إذ تضمنت المجلة أربعة عشر 
دراسة، واحدة تخص رواية إدريس شرايبي من المغرب األقصى، وأخرى تخص 
الروائي التونسي هيدي بواروي، والبقية كّلها ركزت على اإلبداع الروائي 

ري المكتوب باللغة الفرنسية، هذه الّدراسات أنجزها نقاد من مختلف الجزائ
 الجنسيات.

 الّرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في النقد السوفياتي: -1
 Critiquesoviétiquesur les litératuresفي دراسة بعنوان :

francophones du Maghreb / par Galina Djougachvili. 
ترى الّناقدة بأّن أدب دول المغرب العربي المكتوب باللغة الفرنسية 
صار يجذب إليه القّراء منذ مّدة، كما لفت انتباه الّنقد األدبي الّسوفياتي الذي 

 Victor Balachovجعله موضوعا لدراسات عديدة، إذ يشتغل عليه نقادمنهم: 
– Irina Nikiforova- SvetlaneProjoguina – galinaDjougachvili. 

معروف في تاريخ النقد األدبي VitorBalachovتقول الناقدة:" إّن 
الّسوفياتي، إذ كان أّول من اكتشف األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، 
ومن بين أهّم الموضوعات التي خّصصها إلبداعات الكتّاب الجزائريين، مقاله " 

 La bréveة األدبّية المختصرة " األدب الجزائري " الذي نشر في " الموسوع
encyclopédielittéraire. 
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وقد لفت انتباه النقد السوفياتي ألّول مّرة بأدب جزائري وطنّي ناشئ، 
ولعّدة سنوات كان يقّدم دروسا عن األدب الجزائري المكتوب بالفرنسية لطلبة 

 1بموسكو.M.V.Lomossovكلّية اآلداب جامعة 
لترجمة رواية مولود فرعون VitorBalachovالمقّدمة التي كتبها 

م، كانت بمثابة تعريف بأدب هذا الّروائي، وتحليل ألهّم 1963الصادرة عام 
 أعماله، وخصوصّية كل عمل.

إذ يؤكد بأّن رواية ابن الفقير تعطي فكرة دقيقة حول طبيعة وقدرة 
ي لوحات اإلبداع عند مولود فرعون، إذ أعاد هذا األخير إنتاج الحياة اليومية ف

تراجيدية للحياة اإلنسانّية، والتي تتغّير حسب مجريات التاريخ، فسحر واقعّية 
مولود فرعون يعتمد على عظمة الحياة المادية والروحية، إنها تنقل بطريقة جيدة 
الشعر المتداول في بيئته واألمثال الشعبية، كما تعكس ذوقه القبائلي الخالص 

نسانيته العالية  أنه رّكز على توظيف VitorBalachovعلى نقد  والمالحظ 2وا 
مولود فرعون لألمثال الشعبية الجزائرية والحكايات الشعبية التي تنتشر في 
البيئة القبائلية، وكأن دراسة الناقد لم يكن هدفها التعريف بأدب كاتب مغمور بل 

 التعريف بالثقافة الشعبية الجزائرّية .
على رواية " نجل الفقير " لمولود  ولعّل الناقدة رّكزت في مداخلتها

الذي رّكز بدوره  VitorBalachovفرعون ، ألن اهتمامها انصّب على نقد 
 على دراسة أعمال مولود فرعون دون غيره .

                                                 
1 - Galina Djougachvili, Critique soviétique sur les litératures 
francophones du Maghreb,Œuvres et critique,édition Jean – 
Michel,Paris,1979,p21.  

 
 ( .22المرجع نفسه ، ص) -2
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 في دراسة بعنوان:  -
Les recherches sur les littératures maghrébines 
d'expression française en URSS : conception, résultats, 
perspectives, par Irina Nikiforova . 

قد أّلفت كتابا عنوانه " الّرواية galinaDjougachviliذكرت الناقدة بأّن 
 Leroman algérien d'expressionالجزائرّية المكتوبة بالفرنسّية 

française 
، رّكزت فيه على جماليات الّسرد عند الّروائيين الجزائريين، 1976عام 

إلى  galinaأثناء تعبيرهم عن االنتماء الوطني في أعمالهم، وأشارت وبالضبط 
أّن عديد اآلفاق قد فتحت في مجال دراسة اآلداب الجزائرية، بفضل سلسلة 
واسعة من الّدراسات المخّصصة لآلداب المعاصرة في البلدان اإلفريقّية، وهذا 

ة بمعهد غوركي بعد اجتماع باحثين، وطلبة من مختلف جهات القارة األوروبي
A.M.Gorki  لآلداب، فقد كان فرع الّدراسات اللغوية لهذا المعهد يضّم إحدى

 عشر باحثا، منهم أربعة يهتّمون بآداب المغرب العربّي، وهم :
Alexandre Koudéline, ZoufliNamitokofa, galina Djougachvili, 
Irina Nikiforova.1 

ن كان االستشراق ودراسة الثقافة  الشرقّية قد كشف خلفياته إدوارد وا 
"االستشراق"، إذ أبرز تكوينه المؤّسسي وارتباطه بالمصالح  سعيد في كتابه

السياسّية الغربّية خصوصا وأّن ازدهار االستشراق جاء مواكبا للتوّسع 
االستعماري واالمبريالي الغربي، فهو معرفة تنتج القّوة، لكّن المالحظ على النقد 

                                                 
1 - Irina Nikiforova, Les recherches sur les littératures maghrébines 

d'expression française en URSS : conception, résultats, perspectives, 

Œuvres et critique,édition Jean  Michel,Paris,1979,p25-26 
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واية الجزائرية أنه حاول تقديم صورة على أدب ناشئ في بلد السوفياتي للر 
مستعمر، مبرزا جمالياته، ومن خالل ذلك األدب حاول تقديم صورة عن الثّقافة 
الّشعبية الجزائرية بعاداتها وتقاليدها المختلفة، مرّكزا على الظلم الذي يتعرض 

سا، فالنقد إليه اإلنسان الجزائري من طرف المعسكر الغربي ممثال بفرن
 السوفياتي ال يخلو من اإليديولوجيا لكنه بعيدا عن األهداف االمبريالية.

 الّرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في النقد الفرنسي : -2
 في مقال بعنوان:  -

Sur Nedjma de Kateb Yacine par Jacqueline Arnaud 
ب ياسين، تقول :"بعد استهّلت الناقدة مقالها بحادثة روتها عن كات

انتهاء الحرب والمنفى، التقى كاتب ياسين في مدينة عنابة بحالق شبه أمّي، 
 سأله الحالق: لماذا كتبت نجمة، أنا كنت سأكتبها ؟" 

لم يهتم كاتب ياسين بكالم الحالق، ألّنه ال يفّضل هذا النوع من 
ة إال أوراقا من روايته المتلّقين، فهم ال يجيدون اللغة الفرنسية، وال يقرؤون عاد

 أو يكتفون بالعنوان فقط .
تقول الناقدة:" إن كاتب ياسين يهتّم بآراء المثّقفين والنقاد المرموقين 

 ألنهم يفهمون نصوصه ويحّللونها بشكل إيجابّي ".
هذه الحكاية تعّد بمثابة تقرير عن اإلشكالّية التي يعاني منها الكاتب 

حتى  1956-1950بين  ، خصوصا في الفترة ماالذي يكتب باللغة الفرنسّية
ومن جهة  –هذا من جهة  –، إذ أنه يخاطب جمهورا ال يفهمه 1960سنة 

أخرى ، فإن كاتب ياسين قد عاني كثيرا بعد صدور روايته "نجمة" بسبب النقد 
الفرنسي الذي اتخذ منه موقفا عند صدروها، ألّن محتوى الرواية يمّثل عالما 

يصّور الّثورة التحريرية الكبرى، والعادات الجزائرية، وبالرغم من  غريبا عنه، فهو
إجادة الكاتب للغة الفرنسّية، لكّنه من الصعب على الّناقد الفرنسّي أن يعطي 
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 1945شبه استحسان للّرواية مباشرة بعد اندالع الّثورة، فبعد األّول من نوفمبر 
صراع إيديولوجي بين الجزائر  فهو يتموقع في –أراد ذلك أم لم يرد  –كّل نقد 
 وفرنسا .

في المقابل هناك نقد اعترف بميالد كاتب اسمه " كاتب ياسين" بعد 
 إصداره لروايته " نجمة ".

إذ كتب في مجّلة André Rousseauxمن هؤالء الناقد أندري روسو 
Figaro littéraire. 1بأنّه بعد صدور رواية " نجمة "، نقّر بميالد كاتب جديد 

 من النّقاد الذين كتبوا عن رواية " نجمة " لكاتب ياسين : -
بأّن  Le monde: إذ كتب في مجّلة  Emile Henriotإيميل أوريو -

"نجمة" ترمز إلى الّروح الوطنّية العربّية التي هي بصدد التشّكل والتكّون ضّدنا 
) يقصد ضد االمبريالية (، وتساءل "هل يمكن تصنيفها في خانة رواية 

ال يقّدم في دراسته لرواية نجمة نقدا منهجيا  Emile Henriotفالناقد 2ّرمز؟"ال
فقط بل يمّرر نظرته الكولونيالية التي ال تستحسن اإليحاءات التي جاءت في 

 رواية لكاتب من بلد " تابع أو مستعمرة ".
: ترى الناقدة بأّن موريس نادو  Maurice Nadeauموريس نادو -

حداثة األدبية بحساسية كبيرة، فيقّر بأّن حداثة األدب عند ينظر إلى مسألة ال
كاتب ياسين ناتجة عن تظافر حداثتين: حداثة الّسرد وحداثة األفكار، فمنذ 
البداية تمّرد هذا الكاتب الّشاب على قواعد الّرواية الكالسيكّية، لكّن موريس 

 غة مّيتة .يذكر بأّن كاتب ياسين ينبذ اللغة العربّية ويصفها بأّنها ل

                                                 
1 - Jacqueline Arnaud, Sur Nedjma de Kateb Yacine, Œuvres et 
critiques,p37. 
2 - Ibid, p38 
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هذا الموقف بشّدة، وتقول " كان على Jacqueline Arnaudوتنتقد 
موريس نادو أن يضيف بأّن كاتب ياسين ال يعرف اللغة العربية األدبية 
)الفصحى(، وأّنه يستحق االحترام للجهد الذهني الذي يبذله، فهو يفّكر بالعربية 

 داعه اللغوي إلى كافكاالّدارجة ويكتب بالفرنسية الفصحى، وهو يميل في إب
Kafka  وفولكنيرFaulkner  وجويسJoyce .1 

كما تقول الناقدة بأّن نادو حين تكّلم عن البطلة نجمة كان يتكّلم وكأّنها 
 الجزائر، البلد الحّر.

 Les: تساءل في مجلة  Geneviève Serreauفصارو جينيفيا -
lettresnouvelles ،خاّصة طريقة انتقاء حول البنية الّسردية لرواية نجمة

الشخصيات، وذلك األسلوب الذي يجمع بين الواقعّية والّرمزية، ويرى بأّنه من 
الّصعب التعبير عن مأساة الجزائر في الكفاح بهذه الطريقة الرائعة التي تمّثل 

 مييثولوجيا عاطفّية .
: يصّنف رواية "نجمة" على أّنها Olivier Demagnyأوليفييدمانيي -
الرواية الجديدة، إلى جانب روايات جويس وفولكنير، ويقول بأّن  تنتمي إلى

الكاتب وّظف شخصّية نجمة األسطورية للتعبير عن الجزائر الواقعّية، وتشير 
صاحبة المقال بأّنه يجب الّتذكير بأّن هذه الّدراسة األخيرة أجريت بعيدا عن 

 المخابر الباريسّية .
بأن Cahier de sudي مجّلة : كتب فBernard dortبيرنار دور  -

رواية نجمة هي حقيقة العالم، واعتبرها رواية ارتباط الكاتب بأرضه، رواية 
 .2الّرمزية تناقش مأساة الجزائر المستعمرة 

                                                 
1 -Ibid, p38 
2- Ibid,p39 . 
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عبد الكريم الخطيبي: في رسالته لنيل الدكتوراه درجة ثالثة بجامعة  -
ية المغاربّية "، تحت عنوان" الّروا 1968السوربون والتي صدرت في كتاب عام 

خّصص الّناقد فصال ألدب كاتب ياسين، استهّله بكلمة مؤّثرة عن الكاتب 
العربي الثائر الذي سانده اليسار الفرنسي، ووجد فيه مشروع شراكة سياسية ضّد 
اليمين المتطّرف، وعّدد الخطيبي ميزات رواية" نجمة"، ففيها جمال األسلوب، 

عادة إنتاج الواقع إبداعّيا  باستخدام الّرمز، وقد تكّلم عن البطلة مّرة "امرأة وا 
معشوقة" ومّرة " البلد األّم الجزائر" ، كما أشاد بالّتوظيف الجيد للتيمات 

بالرغم من أّنه  –، والمالحظ على دراسة الخطيبي 1ولتنظيرات بارت في الرواية 
اية تركيزه على تمظهرات التنظيرات الغربية للسرد داخل رو  –باحث عربي 

 نجمة ألن البحث أجري داخل الجامعة الفرنسية.
 Jeanالناقد Jacqueline Arnaudمن النقاد الذين تكلمت عنهم  -
Déjeux  إذ قّسم تطّور الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية إلى مرحلتين

رئيسيتين سبقتهما مرحلة تمهيدّية تمثلت فيما كتبه الفرنسيون الذين حّطوا 
، وكان الدافع لذلك هو االنبهار La literature éxotiqueالّرحال بالجزائر

الكبير باألرض العذراء، والطبيعة المختلفة والعادات والتقاليد المغايرة لنمط 
) Khadra, La danseuse de Ouled Nailالحياة الفرنسّية ، فنجد رواية 

ة سليمان بن براهيم خضراء، راقصة أوالد نايل(، إليتيان دينيه سنة  رفق
، ثّم ما كتبه إيزابيل إبرهاردت وغيرهما، كّل هذه الروايات التي كتبها 1910

 فرنسيون لم تقّدم شيئا للقضّية الوطنّية وال للشعوب المستعمرة باستثناء غوديه
موباسان الذي قّدم حقائق عن االستعمار باعتباره كان صحفيا وكتاباته لم يكن 

 للشعوب المستعمرة . دافعها تقديم الدعم

                                                 
1 - Ibid,p40. 
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ثم تأتي مرحلة أخرى للرواية في العشرينات، يجّسدها رائد الّرواية 
 Ahmedالجزائرّية القايد بن الشريف، بروايته "أحمد بن مصطفى القومي" 

Ben Mostafha le gourmier إضافة لإلخوة زناتي، أحمد 1920سنة ،
ال والء تاما لفرنسا، والحائز ( وهو مو لنوار ّصة رابح زناتي برواية )بوورابح، خا

وهو القائل " أدين بكّل  1943على الجائزة األدبية األولى في الجزائر سنة 
 شيء لفرنسا"، وغيرهما كثيرون .

مما مّيز رواية العشرينات أنها مكتوبة هذه المّرة من طرف جزائريين 
 Jean استخدموا لغة المستعمر، دافعها األّول هو إثبات الّذات مثلما يقول

Déjeux  الّدافع األّول هو إثبات أّنه بإمكاننا الكتابة باللغة الفرنسّية بدون "
أخطاء نحوّية " ، رواية العشرينات كانت مجّرد تقليد أعمى للرواية الغربّية 
باعتبار أّن أغلب كتّابها من خريجي المدارس الفرنسّية نهلوا من مقّرراتها 

 مشّوهة عن الواقع .الدراسّية فكانت رواياتهم صورا 
الميزة األساسية في هذه الرواية هي أنها اّتسمت بازدواجّية الخطاب، 

تها اإلنسانّية النبيلة في مخطاب المواالة لفرنا وتمجيد ما تقوم به، أي تمجيد مهّ 
نقل الحضارة إلى بلد متخّلف ، خصوصا مع سلطة الّرقابة المفروضة على هذا 

ا من الّصدور وكذا سلطة المصّحح الفرنسي الذي الّنوع من الّروايات ومنعه
يسمح بمرور الخطاب الذي يخدم مصالحه فقط، الخطاب الثاني هو خطاب 
رمزي نتيجة عجز هؤالء الكتّاب عن إبداء رأي صريح حول اإلدماج ) إدماج 
الّشعب الجزائري ( وفقا لمقولة الجزائر فرنسّية، حيث يتبنى الكاتب بطال يدخل 

إدماجية غالبا ما تكون نتيجتها الموت سواء الموت البيولوجي أو  في مغامرة
 .1الموت االجتماعي أو السياسي أو الثقافي

                                                 
1 - Ibid, ,p45 
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إذن فهذه الّرواية حسب ديجو هي رواية هجينة موّلدة، قوبلت بتنّكر 
 literatureكبير من طرف النقد الغربي الذي وصفها " باألدب اإلثنواغرافي

ethnographique هذه التسمية ألّول مّرة تسمية بريئة لكنها تحمل ، قد تبدو
عارا كبيرا لهذه الّرواية، ألنها تحيل برمزيتها إلى أن الشعب الجزائري شعب 
متخّلف بعيد عن الحضارة ، بينما تمجد بطوالت فرنسا األم وتشيد بمهمتها 

 اإلنسانية في نقل الحضارة إلى شعب بائس.
تسمية األدب اإلثنوغرافي على مرحلة ومما يثبت سوء النّية في إطالق 

من الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية، باعتبار أنها تتناول ثقافة شعب 
من ناحية العادات والتقاليد ونمط الحياة، هو أّن هناك في األدب الفرنسي 
 روايات واقعية مشابهة لم يطلق عليها هذا االسم ، كالكوميديا اإلنسانية لبلزاك ،
والتي تحمل بين طياتها حوالي تسعين عنوانا من مؤلفات بلزاك عن المجتمع 
الفرنسي، وبالتالي فإن أحدا من النقاد الغربيين لم يجرؤ على تصنيف الرواية 

 .1البلزاكية على أّنها رواية إثنوغرافية
إّن التفسير الوحيد للتنكر الذي واجهته هذه الرواية هو أّن ردود فعل 

ستدمارية، التي تهدف إلى إضعاف من صميم السياسة الفرنسية االكان النقد 
اآلخر من أجل السيطرة عليه، من هنا كان لزاما على الكتّاب والروائيين 
باعتبارهم صفوة المجتمع ، اللجوء إلى نوع من الوعي، ومن خالل هذا الوعي 

ساسيين تبدأ رواية سنوات الخمسينيات في الظهور، وقد برزت نتيجة عاملين أ
وهما الفشل الذي واجهته رواية العشرينات ووالءها التام للمستعمر، والوعي 

اّصة وأّن هاته الّرواية التي السياسي الذي بدأ بالتشّكل لدى الجزائريين خ
احتّلت حيزا مهما بين حدثين تاريخيين هما :  1954-1945حصر بين تن

                                                 
1 - Ibid, p46. 
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ما صاحبها من تنامي الوعي واندالع الّثورة التحريرية، و  1945ماي  8أحداث  
السياسي، وبالتالي فإّن هاته الّرواية ابتعدت شيئا فشيئا عن تمجيد االستعمار 

 : من أكون؟أسئلة وجودية مهمة كانت بدايتها إلى طرح
والدافع لهذا السؤال هو معاناة الّروائي الجزائري من انفصام الشخصّية 

ثقافة مكتسبة هي ثقافة اآلخر، نتيجة انتمائه لثقافة موروثة عن األجداد، و 
 المستعمر من هنا يبدأ السؤال الوجودّي الذي يعكس تساؤالت شعب بأكمله.

تمّيزت هاته الّرواية بخاصية المكان الذي غالبا ما يكون في شكل 
مزدوج أي مكانين مختلفين: البيت العائلي، الحّي إذ يمجدهما الكاتب ويضفي 

اية ابن الفقير لمولود فرعون، أو الدار الكبيرة عليهما طابعا مثاليا كما في رو 
لمحمد ديب، ثّم تتغّير صورة المكان بعد خروج النص الّروائي لعالم أكبر غالبا 
ما يكون المدرسة، حيث يكون على البطل بذل مجهود للتأقلم مع ظروفه 

 الجديدة .
 وقد أقّر الناقد بأن رواية نجمة تحيل على الواقع الجزائري من خالل

 رمزيتها والشخصيات والزمن وتوظيف التراث الشعبي الجزائري .
 ,Nedjma de  KatebYacineبعنوان Marc Gontardفي دراسة ل  -

Essaisur la structure formelle du roman   م، ذهب  1975صدرت عام
الناقد بعيدا في التحليل وتعّمق في دراسة البنية الّسردّية للرواية، ليصل في 

ة إلى أّنها شكل من أشكال الفانتازيا، فيقول بأن عمل كاتب ياسين ال النهاي
يمّثل سوى فانتازيا، استحضرت التاريخ وربطته بالموروث الّشعبي الجزائري، 
وقد توّقف كثيرا عند توظيف الّرمز عند كاتب ياسين وعّده السبب الذي جعل 

مرجعي والزمن الروائي، الرواية تفلت من الرقابة، وقارن بين الزمن الواقعي، ال
كما وصف الّرواية بأّنها تكشف عن الالوعي الجماعي الذي ظهر في إبداع 
كاتب ياسين، كما يقر الناقد بأّن الرواية تعتمد على تكرار األحداث وزلزلة 
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األوقات واستخدام الزمن بطريقة حلزونية تماما كما هو موجود في الرواية 
 .1الغربية 

بعنوان  Antoine Raybaudيضا إلى دراسة لتطّرقت الناقدة أ -
Roman algérien et quéted'identité - l'ecriture - délire de 

KatebYacine et NabileFarés :تقول ، 
اختار الناقد أن يحّلل وظيفة الكتابة عند كاتب ياسين، وأّكد بأّن هذه 

ارنة بينه وبين كاتب الّرواية تحتوي على الواقع وليس مجّرد فانتازيا، وقام بالمق
جزائرّي آخر هو نبيل فارس، كما قام باستخراج الّدالالت التي تظهر بأّن كاتب 
ياسين يطرح عّدة إشكاليات من خالل نّصه حول الهوّية، واالنتماء، واالغتراب، 

 2مّما يكشف معاناة المثّقف الجزائري .
 في دراسة بعنوان : -

Les Lettr s Françaises et la literature algérienne 1954-
1962 par Yvonne Llavador. 
ورد أنه في العام الذي اندلعت فيه الّثورة الجزائرّية، التزمت أسبوعّية 

Les Lettres Françaises بتقديم الّنصوص الذي تتناول الوضعّية
االستعمارّية، كما انعكست في األدب المغاربي، وكما يعّبر عنها كتّاب الجزائر 

 بلد المحتّل .ال
وقد كانت هذه الجريدة تتمّتع بشهرة كبيرة، نتيجة توّجهها الّشعبي وشهرة 

 Aragon, Elsaطاقمها المسّير الذي يضّم على سبيل المثال ال الحصر: 
Triolet, Vercors و متابعتها لنشاطات االتحاد الوطني للكتاب الفرنسيين، أين

                                                 
1- Ibid,p46. 
2-Ibid, p48. 
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الذين ينّظمون Jean Paul Sartre, Guillevic, Maurice Druonينشط 
مهرجان "احتفال الكتاب" أو "القراءة في احتفال" الذي شارك فيه محّمد ديب 

 .1م 1961و 1959م، ومالك حّداد عامي  1961و 1955عامي 
( وشّكلت قاعدة ذه الجريدة خرجت من رحم المقاومة)مقاومة النازيينه

وهكذا صدرت نداءات ضّد  لمثّقفي اليسار إّبان الثورة التحريرية الجزائرية،
م، 1960في Georges Arnaudم، 1955في Robert Barratتوقيف 

Mohammed Abdelli  محّمد عبدلي( ، وضّد الّرقابة التي مورست على(
 .LaGangrène, Le Déserteurأعمال 

بتحليل روايتي  Anne Villelaurقبل اندالع الّثورة بفترة قصيرة، قام 
، La terre et le sangواألرض والّدم  Le fils de pauvreابن الفقير 

والحظ الناقد بأنه من اللحظة األولى التي تطالع الّروايتين تظهر وطنّية مولود 
فرعون وانتماءه بالّرغم من استخدامه للغة الفرنسّية في الكتابة، وتلك الوطنّية 

 .2أغضبت االستدمار ألنها كانت مباشرة بعيدة عن الّرمز 
فقد كتب عن محّمد ديب مقاال طويال،  Aragonسبة ألراغون أّما بالن
لم يخرج بعد من طفولته،  Un Jean Christophe algérienووصفه بأنه 

وصار محّمد ديب الكاتب الجزائري المفّضل لدى جريدة "آداب فرنسّية" ، 
م، وكتب مقّدمة الّديوان 1961ونشروا له قصائده التي جمعت في ديوان عام 

 أراغون .
كما نشرت عّدة مقاالت حول روايات مختلفة منها: "الّدار الكبيرة"، 

" لكاتب ياسين، وهكذا فإن هذه الجريدة قد قامت "الحريق" لمحّمد ديب، "نجمة
                                                 

1 - Yvonne Llavador, Les ettres françaises et la littérature algérienne, 
Œuvres et critique, p51. 
2 - Ibid,p52. 
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باستقراء األدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسّية والتعليق عليه بالّتوازي مع 
 أحداث الّثورة، وكان ذلك النقد واقعيا في مجمله .

وقد وجدت الجريدة في األدب الجزائري ما انتظرته منه ، فهو أدب 
موازيا للخطاب السياسي الذي حاول تقديم حلول، واقعّي ملتزم بقضية الوطن، و 

لذلك كانت الجريدة فضاء رحب للكتّاب الجزائريين، من خالل عدد المقاالت 
المنشورة، وملّخصات األعمال األدبّية، وكان موقف اليسار الفرنسي اتجاه 
القضّية الجزائرّية واضحا من خالل هذه الجريدة، إذ رفض الممارسات 

 ضّد الّشعب المحتّل.االستدمارّية 
 في دراسة بعنوان:  -

La coline oubliée 1952 de Mouloud Mammeri, un prix 
littéraire, une polémique politique par Jean Déjeux. 
ذكر الناقد بأّن األعمال الّروائية الجزائرية الّصادرة في فترة الّثورة 

مال الطبقة الوطنّية المشدودة إلى التحريرّية الكبرى، توّضح ممّيزات المرحلة وآ
كّل األعمال األدبّية التي باستطاعتها التعبير عن معركتهم، إنها توّضح كذلك 
ضعف الّسلطات الكولونيالّية التي تبّرر نجاح تلك الّروايات بنجاح فرنسا في 

 تثقيف الّشباب الذين ينتمون إلى ما تسّميه "مدرسة الجزائر" .
رواية " الّربوة المنسية " ، وانتقد ما قامت به مطبعة أشاد الناقد كثيرا ب

Plom  ، الفرنسّية ، إذ قّدمت الّرواية على أنها رواية أمازيغّية باللغة الفرنسّية
وهي تحكي عن الحياة اليومّية لقرية أمازيغّية في الّسنوات الّصعبة، فالّرواية 

واألمازيغ ال يمّثلون حسبهم ال تتكّلم عن الجزائر إنما عن مجتمع األهالي، 
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بأّن القائمين على المطبعة   Jean Déjeuxعرب الجزائر، وهنا أشار 
 1ينتهجون نهج السياسة الفرنسية "فّرق تسد".

المالحظ على النقد الفرنسي للرواية الجزائرّية المكتوبة باللغة الفرنسّية 
ها أدب وطني أنه منقسم بسبب اإليديولوجيا إلى قسمين، قسم ينظر إليها على أن

جزائري يحاكي المأساة الوطنية، واللغة الفرنسية كانت ضرورة نظرا  لعدم إتقان 
هؤالء الكتاب للغة العربية الفصحى بسبب سياسة االستدمار وغالبا يكون ذلك 
النقد هو نقد اليسار الفرنسي، ونقد آخر ينظر إليها على أّنها رواية فرنسية ألّن 

مدرسة الفرنسية، وكثيرا ما تحامل الّنقد اليميني على هؤالء الكتاب هم نتاج ال
 تلك الروايات إذا الحظ أّنها تنتقد السياسة االستدمارية الفرنسية .

 خاتمة : -
أهّم النتائج التي توّصلنا إليها من خالل عرضنا لنماذج مختلفة من  من

 النقود العربية حول الرواية الجزائرية ما يلي:
ق إلى إنجازات الّرواية العربّية في مجال التجريب النقد العربي تطرّ  -

والتحديث، مرّكزا على إنجازات الّرواية الجزائرّية المكتوبة باللغة العربّية، والتي 
عّبرت عن األزمات التي مّرت بها الجزائر منذ االستدمار الفرنسي وصوال إلى 

نب التجديد في الرواية فشل االشتراكّية ثم العشرّية الّسوداء، كما ذكر النقاد جوا
 الجزائرية .
رّكز بعض النقاد على دراسة صورة اآلخر في الّرواية الجزائرّية، ألّن  -

فترة االحتالل الفرنسي للجزائر كانت طويلة جدا فتركت آثارها على اإلنسان 

                                                 
1-Jean Déjeux ,La coline oubliée 1952 de Mouloud Mammeri, un prix 
littéraire, une polémique politique, Œuvres et critique, p70. 
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الجزائري بصفة عاّمة، والكاتب بصفة خاّصة، كما أن العالقة بالغرب مازالت 
 بين االنبهار والّشعور بالّدونّية، والحقد والّرفض لآلخر. متوّترة تتأرجح

هناك من النقاد العرب من يرى بأّن الحداثة الّروائّية في الجزائر  -
انطلقت مقّلدة الّتراث األدبي العربي والّرواية الغربّية، كما استفاد الّروائي 

دوارد الجزائري من الّروائيين العرب : الوليد إخالصي، وصنع اهلل إب راهيم، وا 
يميل حبيبي، ثّم انطلق الّروائيون الجزائريون في رحلة التجريب .  الخّراط، وا 

إّن من أهّم النتائج التي توّصلنا إليها من خالل استقرائنا للنقد الذي 
 تطّرق إلى الّرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسّية ما يلي:

رية على أنها رواية وطنية لكتاب النقد السوفياتي قّدم الرواية الجزائ -
يعانون من االضطهاد، فنقلوا معاناتهم عبر نصوصهم، وكانت تلك األعمال 
األدبية بمثابة شهادة حّية على ظلم فرنسا للشعوب، وفرنسا تمّثل جزء من 
المعسكر الغربي، فجاء النقد موضوعّي ألّنه ربط األعمال األدبية بالواقع 

 الجزائري .
رنسي انقسم بسبب اإليدبولوجيا أيضا، فاليمين الفرنسي النقد الف -

يصّنف تلك الرواية على أنها رواية فرنسية، وأحيانا يعلل أسباب استخدام كتابنا 
للغة الفرنسية بأّنهم يرون اللغة العربّية لغة مّيتة، وفي معظم األحيان يسّلطون 

أو يحاولون تصنيف تلك الرقابة على الروايات التي تنتقد السياسة االستدمارية، 
الرواية على أنها رواية أمازيغّية ارتقت فنيا ألن األمازيغ لهم قدرة كبيرة على 

 الدخول في موجة الحضارة عكس عرب الجزائر.
اليسار الفرنسي فقد ساعد تلك الروايات على الظهور في الساحة  أما

األدبية العالمية بسبب رفضه للظلم الفرنسي للشعوب، وصنفها بأنها روايات 
 ن.زائرية وطنية تحكي مأساة الوطج
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