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 ة والباحثين وتعد بنشر أبحاثهم ودراساتهم ترحب المجلة بمشاركة كل األساتذ

شريطة التقيد بقواعد النشر  في المجلة واألصول المتعارف عليها خاصة فيما 

 يتعلق بالتوثيق.

 تعهدا بعدم نشر بحثه المقترح أو تقديمه للنشر إلى جهة أخرى. يقدم الباحث 

 وفق برنامج بحث على البريد اإللكتروني للمجلةال يرسل Microsoft Word  متضمنا

كلمات مفتاحية ال يتجاوز عددها ، مع أخرىوآخر بلغة  البحث أحدهما بلغة :ملخصين

 .كلمات (6)

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

 ، إضافة إلى الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني. وانتمائه المهني

 مستقلة لعنوان البحث أو المقال مع الملخصين المذكورين  تخصص ورقة ثانية

 .أعاله، ثم تتبع بصفحات المقال مفتتحة بالعنوان

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

والتي تضبط مرقمة ومعنونة وفقا لهوامش الصفحة؛ مدار  ،-إن وجدت-واألشكال

سم، حجم الصفحة: 1.25سم، أسفل الورقة: 1.25رأس الورقة: سم، 02الصفحة: 

 سم.24سم العلو 16العرض

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

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

 المقال مرتبة هجائيا.

 بخط  تكتب المادة العربيةSimplified Arabic  والهوامش أسفل الصفحة  14حجم

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

 .تعارف عليهاالمنهجية الم وفق توثيق المراجع

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

 لألسباب.

 المقاالت المقّدمة للتحكيم العلمي على نحو سري بحسب األصول المتعارف  تخضع

 عليها.
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بتوفيق من اهلل عز وجل، شاحذ العزائم وباعث اهلمم، ها هو العدد الثالث       

نور ، معلنا عن استمرارية من جملة كليتنا  "جملة اآلداب واللغات" ببصر ال

ا إرادة راسخة لدى كافة القائمني على هذو صادقةنية  ، ومعربا عنالعطاء

 املشروع يف اجتاه املضي به قدما بعزمية وثبات.

وإنين إذ أجدد شكري وتقديري لكافة الزمالء يف هيئة حترير اجمللة       

لكل الزمالء األساتذة الباحثني وامتناني  هلم أكررعلى صربهم وجدهم، 

م األحباث املقرتحة ، سائلني اهلل تعاىل الذي تعاونوا معنا يف مراجعة وحتكي

 أن جيعل ذلك يف ميزان حسناتهم.

       

 عميد الكلية                                                            

 أ.د. رحيم حسني                                                                    
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 صيغ الخطاب وتشكيالت الّنص اشتغال
 كتاب الّتجليات لجمال الغيطاني ثالثية في   

 لغني بن الشيخعبد ا .د
 جامعة محمد بوضياف ـ المسيلة       
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تترك القراءة األولية  لثالثية " كتاب التجليات " لجمال الغيطاني  :ملّخصال
انطباعا لدينا بأن كاتبها يملك ثقافة تراثية واسعة، في نفس الوقت نالحظ أن 

و ما يسمح لنا  بأن ور، وهصاحبها منفتح على ما حققته الرواية الغربية من تط
في روايته أن يزاوج بين الموروث السردي العربي  نستخلص أنه استطاع

وتقنيات الرواية الحديثة ، يتضح هذا  جليا من خالل اشتغال صيغ الخطاب 
 موضوع هذا المقال.ستكون  في روايته المذكورة والتي 

 
Résumé :  
      La première lecture du roman " le livre des illuminations " 

de Djamel Al-Ghitani  nous donne l'impression que son auteur 

possède un bagage culturel traditionnel très impressionnant, en 

même temps on constate qu'il est très ouvert sur l'évolution 

réalisé par le roman occidental, ce qui nous permet de conclure 

qu'il a pu marier l'héritage lie au récit arabe ancien aux 

techniques du roman moderne, cela apparaît clairement a 

travers le fonctionnement des modes narratifs dans le discours 

de son roman déjà cité et qui fera l'objet de cet article. 
 : بناء الّصيغ وهندسة الّنص -أ

تُقّدم لنا رواية "كتاب الّتجليات" بأسفارها الثالثة النموذج األمثل لطريقة 
توزيع الّصيغ الخطابية في الّنص الروائي عند جمال الغيطاني، ْإْذ أنَّ أّول ما 

حتّى إنه  يلفت االنتباه في هذه الرواية هو ذلك التداخل الشديد بين الصيغ،
 عزلها عن بعضها البعض قصد معاينتها و دراستها.ليصعب 

وهو ما وقف عنده سعيد يقطين في دراسته التي خّصها لرواية "الزيني 
بركات" للروائي نفسه، حيث يقول:" الخطاُب  في الزيني بركات يضّم مجموعة 
من الخطابات وليس خطاب الراوي إال واحدا منها، وهذا يجعلنا منذ البدء، أمام 

   (1)نصياع للّتمييز بين نص الراوي ونص الشخصيات "رفض اال
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هي ميزة أساسية في طريقة توزيع الصيغ  والظاهر أّن سمة التداخل هذه،
والعناوين التابعة لها في الخطاب الروائي عند الغيطاني، ولذلك التوزيع أبعاده 

نمطين  الّسردية والجمالية ، وهو يقوم أساسا على مبدأ التناوب الذي يأخذ شكل
 رئيسيين:
 خطاب مسرود/خطاب معروض/خطاب مسرود -1
 خطاب مسرود/خطاب منقول/خطاب مسرود -2

ومن ثّم، تصبح صيغة المسرود الصيغة األساسية في الخطاب الروائي 
عند الغيطاني، وتوزيع الصيغ بهذا الشكل يخلق نمطا من التناظر بين صيغة 

اإلسالمية، وأّما ما يدعم وجهة  إلى فّن العمارة العربية وأخرى، وهذا ما يحيلنا
 النظر هذه، فهو تضمين الخطاب آيات قرآنية، كعناوين بارزة تتصدر الصيغ،

 أو تتوسطها، باإلضافة إلى  تضمينه مقاطع شعرية.
وهذا ما يتمّيز به بالفعل الفّن المعماري اإلسالمي،                  

ائمة بين أعماله الروائية وفن يؤكد تلك العالقة القـ نفسه ـ وجمال الغيطاني 
العمارة اإلسالمية قائال: "ربما كانت العمارة اإلسالمية أقرب الفنون إلى الرواية، 
من هنا جاء اهتمامي بها، خاصة العمارة اإلسالمية العربية، التي نشأُت في 

ظالل جدرانها وانطبعْت تفاصيلها على الصفحات األولى                    
، كما أّن العمارة من ألصق الفنون بحياة اإلنسان، إْذ أّنها اإلطار من ذاكرتي

 (2)".الذي يقضي فيه حياته، سواء في بيته أو عمله أو عند تأدية شعائره الدينية

بداية مع أولى مجموعاته  وهذا ما يفّسر حرصه على استثمار التراث،
لروائية الطويلة، مدار تجربته اوعلى  "أوراق شاب عاش منذ ألف عام" القصصية

 يكفي في هذا الموضع االستدالل بمقطع واحد حتى يتضح ما ورد ذكره : و 
" بدا صوته غريبا، بدا غير حقيقي، سألت نفسي يوما، أحقا عشت 
زمانه؟ هل رأيت عنه وله؟.. قلت والجمع يتزايد: سأشرح لكم.. ولكن فوق كل 

 ذي علم عليم.
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 تجلي األماني
 صدق اهلل العظيم. {مانيوغرتكم األ}قال تعالى: 

أماني النفس حديثها بما ليس عندها، صاحبها خاسر، يلّذ له الزمان بها، 
 فإذا رجع مع نفسه لم يَر في يده شيئا، فحّظه كما قال من ال عقل له:

 أماني إن تحصل تكن أحسن المنى
ال فقد عشنا بها زمنا رغـــــدا "             (3)وا 

خل الصيغ وفق هذا البناء المعماري إلى تغّير من جهة ثانية، يؤدي تدا
طارئ في وتيرة سرد األحداث، إْذ  أّن وتيرة المسرود ال تلبث أن تتأثر بمجرد 

 -مؤقتا–ظهور المؤشرات الدالة على توقيفها، لتأخذ صيغة أخرى موضعا لها 
نقطة من   -أحيانا –وحين ُيستأَنف السرد ثانية فإّن وتيرته ستتغير، ألنه  يبدأ  

بداية جديدة "ها هي تقف بأحد األسواق، تخاطب الحاج فؤاد تاجر األثاث 
القديم، في عينها نظرة حيرى تدرك أنها تبدي التعّجب من أمور ال ينبغي إظهار 
الدهشة من تحّقق وقوعها، تقول: جمال كبر اآلن يا حاج، األيام فاتت بسرعة، 

الموقف، وتتلو العبارة.. تلك قعدتها في  واهلل كأني أراه البارحة عندما... ثم تذكرُ 
 (4)صالة البيت الذي تركته إلى األبد، المقعد بعينه..."
 هذا الشكل:بففي هذا المقطع تتناوب الصيغتان الواردتان 

 خطاب مسرود/خطاب معروض/خطاب مسرود
فالراوي في الخطاب المسرود يتابع حركة الشخصية، وهي تقف في أحد 

دي )تقف، تخاطب، تدرك، تقول( ثم ترد صيغة المعروض األسواق بشكل تصاع
لتعطلها، لتظهر من جديد صيغة المسرود، فتتجّدد وتيرة السرد انطالقا من بداية 
جديدة "تلك قعدتها في صالة البيت.." وهذا كّله مرتبط بنمط التوزيع الهندسي 

 الذي تخضع له الصيغة في خطاب الرواية.
 : البناء الّلغوي والقصصي -ب
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يأخذ التراث حّيزا مهما في صيغ الخطاب الروائي عند الغيطاني، فال 
تخلو رواية من رواياته من تأثيره ـ بشكل من األشكال ـ فإذا جئنا إلى "كتاب 
التجليات" وجدناها تستحضر نماذج عديدة من التراث األدبي وغير األدبي، 

شعر، النوادر، التاريخ، منها: المقامة، السيرة، الرسالة، الخطبة، الوصّية، ال
 الوعظ، الّتلقين.

وفي استناد خطاب الرواية إلى هذه المادة الهائلة من التراث، فإن البنية 
الشاملة و الُبنى الجزئية ال محالة ستتأثر، ويتخذ ميل الغيطاني نحو التراث 

متنّفسا من أبعاده الخاصة، فهو يجد فيه أدوات القص الُمعينة، كما يجد فيه 
" وقد وجدت من خالل توّجهي التلقائي إلى التراث ية حسب اعتقاده:الحر 

العربي، أّن هذا التراث يحتوي على عناصر القص وفلسفة الرؤية التي ُتمّكنني 
 حرية التعبير طبعا. -هنا–ويقصد بكلمة الحرية  (5)من الحرية"

خر بها وال ريب في أنه بإمكاننا ـ دون عناء ـ انتقاء نماذج تراثية كثيرة تز 
ْن كنا نعثر  روايات الغيطاني، وضمنها مجموعاته القصصية المتعددة، حتى وا 
عليها بدرجات متفاوتة، تبلغ ذروة حضورها في رواية "كتاب التجليات"  ونختار 
منها ما هو أكثر بروزا و تأثيرا في بنية خطابات الصيغ ومنه بنية الخطاب 

 الشاملة.
 المقامــة :• 

أحد معانيها بالقّص، إْذ هي عبارة عن أحاديث يتلّفظ  ترتبط المقامة في
 (6)بها راوية على مسمع من جماعة من الناس، يلقيها في قالب قصصي مشّوق

وتتبّوأ مقامات بديع الزمان الهمذاني " في هذا الشأن الصدارة في تراثنا األدبي 
      )الهمذاني( يعلن         ومن خصائصها القصصية أّن مؤلفها العربي،

عن نفسه في بداية المقامة كراو، ثم ال يلبث ينسحب مسلما مهمة القّص 
لشخصية محورية عنه، فيتفاجأ المتلقي في بداية كّل مقامة بعبارة: "حدثني 

 (7)عيسى بن هاشم قال: ..." 
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وال يحيد الغيطاني عن هذا المنحى، إذ يلجأ إلى توظيف أدوات المقامة 
ائي، غير أنه يستغني عن المألوف من مظاهر التكّلف الفنية إلثراء خطابه الرو 

والصنعة الّلفظية الموروثة، كاإلكثار من الترادف الّلفظي، واالعتماد التام            
ن بدا لنا أنه في بعض المواضع يميل إلى استخدام  على التناغم واإليقاع، وا 

غير  أدوات لغوية، تعطي صيغ الخطاب شكال  من التناغم بشكل عرضي
 ثابت.

أّما ما يحافظ عليه الغيطاني كخصوصية تمّيز فن المقامة، فهو البناء 
المتنامي للحدث في مقاماته تلك، فنجده يأخذ بقالب المقامة ـ األصل ـ  ليفرغ 

 فيه محتوى أحداث جزئية من أحداث روايته.
وفي عالقة المقامة بالصيغ، نجد التالؤم قائما بينها وبين صيغة الخطاب 

من األقوال المنقولة في قالب مقامة،  قول بصفة بارزة، فقد صيغت الكثيرلمنا
خاصة تلك التي تنقل إلى القارئ معلومات عن ماضي األب، الذي يمتد ليطال 
ماضي الجد في ذات الوقت، باعتباره جزءا من ماضي شخصية األب بمعنى أو 

لبعيد كانت له آخر " حدثتني بقعة األرض فأوجزت وألمحت قالت إّن جدي ا
شارات منذ والدته، هكذا تحّدث بعض الذين جلسوا على مقربة، قالوا  كرامات وا 
إنه كان يحملق بعينيه دائما في السماء البعيدة.. وعندما شّب لم يرتكب معصية 
أو زّلة، وفي يوم شتوي غائم، طرح أحدهم سؤاال عليه، قال له النعامة أهي 

معن الفكر ثم دار على الناحية كلها، سأل، حيوان أو طير؟ لم يجب، إّنما أ
استفسر، لم يشف غليله ما سمع، قّرر أن يرحل بحثا عن اإلجابة، لم يظهر له 

 (8)أثر ولم يسمع له خبر"
وفي محاولة لرصد التقاطع الحاصل بين المقامة التراثية ونموذج المقامة 

هو  -لسابقكما هو واضح في المقطع ا –عند الغيطاني نجد أّن ما يجمعها
 تنامي الحدث تصاعديا، إذ يبدأ الحديث عن خصوصية تمّيز سيرة الجد،
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ليتطّور الحدث من خاللها إلى أن يبلغ الذروة ثم ال يلبث أن يؤول إلى وضع 
 االنفراج.

أّما من الناحية الّلغوية، فالمقامة عند الغيطاني تبدو لغتها بسيطة عفوية، 
ْن بدا فيها شيء من اإليق اع المتناغم الناتج عن الترادف كما في المقطع حتّى وا 

 السابق ذكره .
أّن السارد يتخّلى عن العبارة  كما ُيالَحظ في مواضع خطابية أخرى،

"حدثني قال" إال أنه يبقى ما من شأنه أن يحيل مباشرة إلى فن المقامة ذات 
، الخصوصية اإليقاعية " في السماء غمامات رمادية وعلى القنطرة الحجرية

 (9)مجموعة أجانب متدثرين بالمالبس الشتوية"
ذا نظرنا إلى المقامة من حيث هي أحداث، يرويها راوية لينقل عنه  وا 
الراوي في الرواية، فستكون المقامة بمثابة قصة قصيرة داخل قصة طويلة هي 
قصة الرواية، وهذا ما يذكرنا بحكايات "ألف ليلة وليلة" حيث يتم تضمين 

 ل القصة األصل.قصص فرعية داخ
 السيرة :• 

تستحضر رواية "كتاب التجليات" نماذج متعّددة  من السير، تندرج ضمن 
سيرة األب التي تستحوذ على حّيز كبير من صيغ الخطاب، وذلك على امتداد 

 األسفار الثالثة للرواية.
إال أّن ذلك االستحواذ لم يمنع الراوي من استقصاء جوانب من سير 

أراد أن يجعلها في تقاطع مقصود مع شخصية األب، بعضها شخصيات أخرى، 
له عالقة مباشرة بهذه الشخصية كسيرة "الجّد" أو سيرة "األم"  أما البعض اآلخر 
فله عالقة غير مباشرة ، مثل سيرة شخصية  "جمال عبد الناصر" باعتباره رمزا 

ية األب، لتاريخ عصره أو سيرة شخصية "الحسين" باعتباره رمزا روحيا لشخص
نما يستحضرها الراوي تلقائيا  وبعضها اآلخر قد ال تربطه عالقة بسيرة األب، وا 

 تَبعا لما تمليه عليه التجربة الصوفية التي يمر بها.
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لنتحّصل في النهاية على عدد من النماذج القصصية التي ندرجها ضمن 
ة، نجد أدب السيرة، فمثلما وجدنا قصصا قصيرة تضمنتها قصة الخطاب الشامل

سيرا قصيرة تضمنتها تجربة استقصاء سيرة األب، وكأّن هذه األخيرة أصبحت 
 مجاال الستيعاب كل تلك السير القصيرة المرّكزة.

ويتمثل التركيز في تسليط الضوء على جوانب دقيقة، هي بمثابة  
خصوصيات في تلك السير، منها ما يحيلنا  إلى قصص األنبياء )عليهم 

ليمان التي ظّل مستندا إليها بعد رحيله ومماته، فأطاعه الجن السالم( "كعصا س
والطير ظنا منهم أنه يقف حيا، حتى إذا تمّكن السوس من الخشب انقصفت 

 (10)العصا فهوت وهوى"
ومنها سير بعض الشعراء "كما روي عن مجنون ليلى مرت به ذات يوم 

 (11)فقال لها دعيني فإني مشغول بليلي عنك" فدعته،
ذ سيرتا )الحسين بن علي( و)جمال عبد الناصر( وضعا خاصا بين وتأخ

تلك السير، ألّن الراوي يسعى إلى ربط عالقة ضمنية بينهما وبين شخصية 
األب، حيث يقارب بين هذه الشخصيات الثالث في أكثر من موضع "اليوم 
خميس التاسع من ديسمبر عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف، ما بين مجيء 

لى الدنيا وبين ميالد شفيعي ودليلي الحسين اثنان وتسعون وثالثمائة، وما ابني إ
 (12)بين مجيئه وميالد أبي مقدار ال أعلمه من السنين والشهور واأليام"

على بعض التواريخ واألمكنة  االطالعوهذه السير تتيح للقارئ 
في والشخصيات، تستقطبها جميعا صيغ الخطاب الثالث، فتصبح مادة أساسية 

 بنية الخطاب العام.
 األثر الصوفي • 

أشد ما يلفت االنتباه في "كتاب التجليات" هو ذلك الحضور المكثف 
للمظهر العجائبي، الذي توحي الرواية بوجوده بداية من العنوان ذي البعد 
الصوفي، لهذا، فإّن مفاتيح الدخول إلى عالم التجلي التخييلي، سيكون ذا طبيعة 
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ما يخبرنا به الراوي منذ المطلع "وهذا كتاب ال يفهمه إال صوفية محضة، مثل
أو  ذوو األلباب وأرباب المجاهدات، أما إذا أظهر البعض استغالق الفهم،
  (13) المالمة فإنني أتلو:)قال فما خطبك  يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا("

وعة التجليات تصبح في النهاية أشبه بمجم وما يمكن استخالصه، أن تلك
هائلة من األحالم المتتالية، والتداعيات الحرة، فهي أقرب إلى ما يذهب إليه 

( الذي يرى أنه ينبغي أال تكون الرواية بديال Robert Cholzeروبرت شولز )
وأن تُقدِّم تجربة خيالية، ِلما  عن الحلم، بل ينبغي أن تقوم بعملية شبيهة بالحلم،

إذ هي تقوم بعمل عظيم تجاهنا يضيف  لتلك التجربة من ضرورة في وجودنا،
 (14)شولز

ذا كان ذلك هو حال الرواية بصفة عامة، فإّن رواية   "كتاب التجليات" وا 
بصفة خاصة ستكون أقرب نموذج روائي إلى التصّور الذي يذهب إليه شولز، 

 من خالل تجربة الخيال الصوفي المكثف  في فضائها.
ثل في تلك الرؤية الكاشفة عما وما دام أّن أهم خصائص الّتصوف تتم

حجبته األستار عن سائر الناس، فهذا كفيل بأن يدفع مظهر التصوف بالقارئ 
    (15)إلى ولوج عالم الالمعقول

التي تقدم  ويتجّسد الالمعقول في التراث الصوفي من خالل تلك الكرامات،
ف ـ حسب الخاصة بالصفوة من شيوخ التصوّ  نماذج من الصفات الخارقة للعادة،

االعتقاد الصوفي ـ  وحين يتم إقحام نماذج من قصص تلك الكرامات في رواية 
 ما، فإنه يثريها حتما بنوع من الخيال العجائبي المكثف.

لذا، لم يفّوت الغيطاني فرصة االستفادة منه بقوله: " الكرامة باختصار 
 كان والزمان،الم إلى تجاوز الواقع، هي خرق العادة، الخروج  إلى الالمألوف،

 (16)"إنها قصص قصيرة مركزة موحية
"كتاب التجليات" رواية تزخر بأنواع  من قصص الكرامات، إال  ورغم كون

أن ثمة نموذجا يكاد يتكرر في بعض أعماله األخرى، ومضمونه شخصية 
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تفاجئ اآلخرين باختفائها، ثم ال تلبث تفاجئهم بحضورها من جديد:                  
لجمل، طلب جدي ممن صحبوه أن يبتعدوا قليال فتراجعوا، اعتل سنام "حمحم ا

الجمل المغطى بمقعد مدّثر بالصوف، شّب الجمل على قائميه األماميين، ثم بدأ 
الخطو مسلما قياده للرجل الغريب، وبعد خطوات معدودات خرج من دائرة رؤية 

 (17)لى أثره إنسان"الواقفين، ومن هذه اللحظة لم تقع عين على جدي ولم يدل  ع
فمثل هذا االختفاء يثير فضول االطالع عند القارئ على ما سيحدث بعد 
هذا الحدث الغريب، إذ أنه على مستوى الحدث القصصي قد يرتبط ذلك 
االختفاء بمصائر شخصيات أخرى تظل تترّقب " في فجر يوم شتوي بارد 

تي، طرقْت الباب، قطعت الدودة العجوز الرحبة جريا من بيتها إلى بيت جد
أيقظْت النيام، كانت ترتجف، قالت إن باب عشتها طرقه طارٌق، ولّما قالت َمن؟ 
أجابها صوت: الشيخ علي، فتحْت الباب، رأته يقف إلى جوار جمل أبيض 
الّلون كالحليب... وعندما سألته لماذا ال يرجع إلى بيته، قال إن األوان لم يحن 

 (18)في الطريق"  والكريم لم يأذن بعد، ثم غرب
وفي كل هذا، ما يؤشر إلى احتمال عودة تلك الشخصية/ الغائبة من 
جديد، ليصبح مثل هذا الحدث هاجسا ينتاب الجميع "فيما تال ذلك من سنوات، 

عن ظهور الجمل األبيض براكبه، مّرة عند الحد الشرقي لزمام  ترّددت أقاويل
الجبانة جهة الغرب، ومّرة عند البلدة من األرض المزروعة، ومّرة عند سور 

 (19)البئر"
ذا كانت صيغة المسرود هي المهيمنة في نقل أحداث مثل هذه  وا 

في تداخل مع الصيغة  الكرامات، فإننا نعثر على صيغة الخطاب المعروض
األولى، وفي تضافر المسرود مع المعروض نكون إزاء مشاهد متحّركة تجّسد ما 

والت الجمل القصيرة الخالية من أدوات الربط في يحدث، فنحن نالحظ أنه لما ت
صيغة المسرود، دّل ذلك على االضطراب الحاصل، والذي يدّعمه المعروض 
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الخاطف الذي يلي تلك الجمل، وهذا ما يزيد من إبراز خصوصية تداخل الصيغ 
 عند الغيطاني وتضافرها في تكوين البنية.

الصوفي، ويتمثل في هناك جانب آخر مهم له عالقة وطيدة بالبعد 
وهي بمثابة محطات خطابية يقف  المناجاة الصوفية ذات الّلغة الشاعرية العذبة،

أثناء تجّل ما، أو  -كشخصية من الشخصيات –عندها الراوي ليتأمل ذاته 
 موقف عسير يكون قد مر به.

والغالب أّن تلك المناجاة تأتي بنبرة حزينة شجية، يربطها مصطفى 
 (20)على كل المشاعر عند الصوفيين األلم التي تسيطر ناصف بمشاعر حب

ذا كان  ـ هنا  ـ قد تركز حول بعض النماذج التراثية في "كتاب االختياروا 
األخرى التي تضمنها خطاب التجليات" فهذا ال ُينقص من أهمية النماذج 

تضافرها ومن ثم بناء الخطاب فهي  تسهم أيضا في بناء الصيغ و  ،الرواية
 .بكلّيته

ومجمل القول أن كل هذا التنوع في المادة التراثية إنما يؤدي إلى تنوع 
نبرات الخطاب الّلغوية، من جانب أن لكل نموذج  من تلك النماذج الخطابية 
خصوصياته التي تميزه، وهو ما يجعل في األخير "كتاب التجليات" نصا روائيا 

ولغة  ب لغة المتصوفة،كونه يستقط يميل إلى تعتيق السرد واللغة والتركيب،
وهذا ما جعله نصا متمّيزا  في  (21)الكتابة التاريخية، ولغة الوعظ الديني وغيرها

 بنائه وشكله.
 : هوامش

 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، -1
 202، ص: 1989، 1ط 
مجلة  الدوحة، إصدارات وزارة  الّسابق والالحق ،التراث العربي بين  جمال الغيطاني: -2

 44، ص:1985،  تشرين الثاني،119اإلعالم بقطر،العدد:
القاهرة ، مصر،  دار الشروق،  -األسفار الثالثة -جمال الغيطاني: كتاب الّتجليات -3
 13ص: ، 1990، 1ط
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 759ص: المصدر نفسه، – 4
 42، ص: 119ع  مجلة الدوحة،،التراث بين السابق والالحق جمال الغيطاني: -5
، 1اللبناني، بيروت، لبنان، ط  ص الّلغوي والفلسفي، دار الكتابموسى سليمان: القص -6

 09، ص: 1985
 نبيلة إبراهيم، فن القص في الّنظرية والتطبيق، الناشر مكتبة غريب، القاهرة، مصر، -7

 90)د.ت(، ص: 
 50/51جمال الغيطاني، كتاب التجليات، ص: -8
 344المصدر نفسه ، ص:  -9

  313المصدر نفسه ، ص: -10
 465المصدر نفسه ، ص:  -11
 57المصدر نفسه ، ص: -12
 07المصدر نفسه ، ص:  -13
 مجلة األقالم، عرض عبد اهلل إبراهيم، ستيفن هازل: تطور النقد الروائي اإلنجليزي، -14

 298،ص: 1980،آب11العدد:
القاهرة،  دار الشروق، معقول في تراثنا الفكري،زكي نجيب محمود: المعقول والالّ  -15

 379،ص:1981، 3ط  مصر،
 43،ص:119مجلة الدوحة،العدد:التراث بين السابق، جمال الغيطاني: -16
 308كتاب التجليات، ص: جمال الغيطاني: -17
 308/309المصدر نفسه، ص: -18
 309المصدر نفسه، ص: -19
 ،218سلسلة عالم المعرفة العدد:  لعربي،مصطفى ناصف: محاورات مع النثر ا -20

 338، ص: 1997إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، 
المغرب،  لرباط،اشركة البيادر للنشر والتوزيع،  بشير القمري: شعرية الّنص الروائي، -21
 103، ص: 1991 ،1ط
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 المرأة المبدعة في المنظور الثقافي العربي

 د. ليلى بلخير
 تبسة  العربي التبسي جامعة
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إن مناهضة أشكال التحيز في التراث الثقافي األدبي واللغوي والشعبي من  الملخص:
أهم أفكار النقد النسوي الغربي، حاول المشتغلون بالنقد النسوي العربي تمثلها واتخاذ 

رجعية الثقافية مبررات تطبيقها على أرضية نصوصية تراتبية مبتسرة متصلة بالم
الخاصة بالمرأة العربية، لكن األمر لم يسلم من المبالغات ومناهضة المركزية الذكورية 
المهيمنة على اإلبداع، للسقوط في مركزية النص ومركزية الكلمة المسيطرة على كل 
المقوالت المجاورة. وكانت محاوالت كثيرة الستقراء ثقافة التراث واإلجابة واحدة 

هي حضور الفحولة غياب األنوثة، وتغير الموقع في الخطاب األدبي متطابقة، 
األنثوي للمرأة الموضوع إلى المرأة الذات، يتطلب تغييرا في الذهنيات المواكبة لهذا 
التغيير الحضاري؛ ألن األمر له عالقة بالمجتمع، تسيطر عليه شبكة كبيرة من 

ث ثقافي ضخم يمثل السلطة المحددة العالقات البانية ألواصره والمتعلقة أيضا بمورو 
لموجته، يتموضع في أطر معرفية تداولية كاللغة وطابعها اإللزامي، المتشبعة بالقيم 
التراثية النخبوية والموروث الشعبي الذي يرمي بجذوره في األسطورة والخرافة والحكاية 

تعرف الثبات  الساذجة للحياة اليومية، إلحياء نماذج للعادات والتقاليد متناقضة ال
والحقيقة، متعددة الروافد، ألن المرجعية التي تهيمن على صورتها ليست واحدة، فيها 
شيء من األسطورة والخرافة وشيء من الدين، وشيء آخر من الثقافة الوافدة من 

 الغرب.
 الخطاب األدبي.-النقد النسوي -التراث الثقافيالكلمات المفتاحية: 

 
 مقدمة:     

أة الكاتبة لتثبت ذاتها ووعيها برسالة الفن واإلبداع من خالل انطلقت المر 
تقويض كل مظاهر التحيز الذكوري في الثقافة اإلنسانية، وجبت اإلجابة عن 
السؤال لماذا هناك أسماء قليلة تكتب، وأسماء أقل تستمر في الكتابة؟ تصحيحا 

جي >>لكن لم للجواب الخاطئ بأن السبب يعود للقصور الفكري والنقص البيولو 
تكن المرأة العربية المبدعة وحدها المتخلفة دون غيرها من نساء العالم ، فليست 
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نما لإلرث االجتماعي والثقافي، وألنها  للفوارق البيولوجية دور في تخلفها، وا 
بطبيعتها منصرفة إلى أدوارها األولى كأم وزوجة لذا فالمرأة، تتجه بوجدانها إلى 

، لكن متى ما منحت لها نفس الفرص والتجارب التي هذه األدوار عن غيرها
بداعه<<  .(1)تسنح للرجل المبدع، تميزت وأبدعت كتميزه وا 

والحديث عن مظاهر التحيز ضد المرأة في التراث العربي، هو الحديث 
عن المعوقات والعراقيل أمام ريادة األنثى في الفكر والثقافة واإلبداع بسبب 

نسان، ومعناه القضاء على البذور المنتجة في طغيان عنصر التحيز في اإل
)صالح صالح(:>>إن اغتيال ريادة األنثى هو اغتيال الهالمجتمع، وهو ما ق

للثقافة ذاتها، لوصفها المجال األسمى واألرقى الذي يمارس فيه اإلنسان 
إنسانيته، سواء نظرنا إلى الثقافة بوصفها بنية مستقلة، معزولة ومحكومة 

إفرازا  لمستقلة عن قوانين المجتمع، أو نظرنا إليها بوصفها انعكاسا، أوبقوانينها ا
لنشاط قوى اجتماعية، مع اإلشارة إلى أن محارق الثقافة لم تنقطع عبر جميع 
مراحل التاريخ، وهي مستمرة إلى عصرنا الحالي، وهي التزال مرتبطة عبر 

 .(2)صيغة بمحرق الريادة األنثوية واغتيالها<<
لضروري استقصاء مكونات الفكر االجتماعي، ومحاورة الواقع لذا من ا

الثقافي الذي تأسس ونشأ فيه وعي المرأة بذاتها وقدراتها اإلبداعية وهويتها الفنية 
الممتدة في ال وعي اإلنسان، والمخترقة لحدوده عبر سلسلة تراكمية من التقاليد 

، (3)لى امتداد الزمان والمكانوالمفاهيم الفكرية، المتجذرة في الثقافة الجماعية ع
 وتتمثل أهم مظاهر التحيز في:

 مركزية الثقافة الذكورية وازدواجية الرجل: -أ 
والتي تطرح أسئلة كثيرة محيرة: ما هي تجليات صورة المرأة المبدعة في 
الوعي المثقف العربي؟ هل ارتقاء وعي المرأة بذاتها وقدراتها اإلبداعية متزامن 

الصورة في الثقافة الذكورية؟ وهي سائدة كثقافة مجتمع، وبالتالي  مع ارتقاء هذه
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حاولت المرأة المبدعة بناء كيانها الخاص، بتقويض كل خلفيات الصورة العتيقة 
 بأنساقها المهترئة.

وكان أدب المرأة المقاوم والمدافع ضد كل أشكال القهر المادي 
عي، وفضح االزدواجية التي والمعنوي، مساهما في تمزيق ستار النفاق االجتما

تعرقل تقدم المرأة المبدعة، وتحد من عطائها في مواجهة أنماط الزيف وأقنعة 
التصنع، التي يتلبسها المثقف وكأنه يعيش ازدواجية الخطاب أو انفصام 
الشخصية، ألنه غير مقتنع أن المرأة المبدعة بإمكانها إثبات موهبتها >>لتدخل 

)ذاتا( تنشئ ة، وبوصفها صوتا مستقال، وبوصفهاومؤلف إلى اللغة لوصفها كاتبة
، وحتى (4)أداة سردية<< رمز شعري أو وتبدع، ولم تعد مجرد موضوع لغوي أو

ن طاله بعض اإلعجاب بتقدمها الفني، فإن هذا اإلعجاب، سرعان ما يتبخر  وا 
ت إن كان على حساب واجباتها االجتماعية التي ال تنتهي، وقيامها لهذه الواجبا

لترضي رغبته العارمة في التملك، وأي تخاذل أو نقصان من طرفها يعرضها 
بداعها.   لضغوط اجتماعية ونفسية قاصمة لفكرها وا 

)فريدة النقاش( حالة االزدواجية التي يعاني منها الرجل في نظرته وتفسر
 للمرأة وعالقته بها بوجه من االستبداد األبوي، يحرجه أن تضعه مناقشة ما أو

ف ما أمام العقد الذهنية، التي لم تحل حيث تظهر ازدواجية موقفه من موق
 .(5)المرأة واضحة

شكل أفق انطالقها، الذي مس شخصية المرأة، و  والمشكل في أن التطور
كان بعيدا كل البعد عن مسار المجتمع،  ثم إن تحرر المرأة يتحقق بالنضال 

فيه طاقات الرجولة وقوى من أجل إلغاء عالم قديم وخلق عالم جديد، تتحذ 
األنوثة؛ ألن نهضة المرأة األدبية مرتبطة بدورها في المجتمع، وتتحقق 
طموحاتها في استمالة اآلخر)الرجل(كي يشاركها قضاياها، واالهتمام بتعبيرها 
الصادق ومشاكلها، دون إزاحته لتحل محله،  بما يجعلها حربا على المجتمع، 

أهم محاوالت النقد النسوي الغربي، تناهض آثار وال ننسى أن هذه األفكار من 
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حالل محلها المركزية األنثوية، كقطبين متنازعين على  وقيم المركزية الذكورية وا 
تعرف حلها،  السيادة، وتعد من مظاهر التأثر بمقوالته وبالنسبة إلينا مشكلة ال

اع والتنازع إال بإحالل ثقافة المشاركة و االتساق بدال من ثقافة اإلقصاء والصر 
على المواقع؛ ألن مشكلة المرأة المبدعة في ديارنا ال تعرف لها حال خارج 

 اإلسالمية.  حضاري لألمة العربية و السياق االجتماعي وال
 مظاهر التحيز في التراث اللغوي:-ب

الحديث عن اللغة والجنس في السياق االجتماعي، له عالقة وطيدة 
والتأكد من وجود أشكال تعبر عن تحيز اللغة و بالفكر النقدي النسوي الغربي، 

، بحيث ظلت الدراسات التي تقدم قراءات (6)إسهامها في تهميش صوت األنثى
جديدة للغة داخل النسق البسيكوثقافي، تعيد كشف صور وأشكال التحيز لصالح 
الرجل، فهو صانع مفرداتها، ومهندس صيغها، فاللغة ال يمكن أن تكون 

تحمل قيم وثقافة المجتمع، تعمل >>بدورها في تجسيد الذكورية حيادية، ألنها 
المهيمنة، وهذا ينبغي كشفه توطيدا للتحرر منه، ونذكر في هذا الصدد كتاب 

، 1980)اللغة صنيعة الرجل(  (D.spenderاللغوية األسترالية )ديل سبندر 
تعالج  الذي يوضح أن اللغة تساهم في أسلوب إدراكنا للعالم، واللغة في هذا

العالم كما يراه الرجل لتصبح خبرة المرأة مهمشة، وفي السياق نفسه تواترت 
الدراسات الدؤوبة منذ السبعينيات والثمانينيات، التي تدرس الفوارق بين 
التعبيرات الذكورية والتعبيرات األنثوية ومغزاها ودالالتها، الشك في أن المجاز 

خطاب، ويمثالن أهم معايير واللغة يشكالن تفكيرنا ويؤثران في ال
 .(7)الشخصية<<

وركزت معظم دراسات النقد النسوي الغربي على مفهوم الجنس رفعته 
شعارا وفي الوقت نفسه يكشف مدى القهر الذي مورس ضد المرأة، إذ تبين أن 
مساهماتها في الحياة االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، كانت 

 . (8)المؤرخ الرجل، الذي احتكر عملية التأريخ أكبر مما أعترف به
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هذا دليل مؤكد على احتكار الرجل لسلطة اللغة، والهيمنة على الفكر 
اللغوي والثقافي، من خالل تقلده مهمة كتابة التاريخ األدبي والفني، >>وهنا 
تأتي المرأة إلى اللغة بعد أن سيطر الرجل عل كل اإلمكانات اللغوية، وقرر ما 

حقيقي، وما هو مجازي في الخطاب التعبيري، ولم تكن المرأة في هذا هو 
مخيال ذهني يكتبه الرجل، وينسجه حسب دواعيه  التكوين سوى مجاز رمزي أو

 .(9)البيانية والحياتية <<
ذلك الذي جعل )نصر حامد أبوزيد( في كتابه )دوائر الخوف( يؤكد على 

ته >> وليس من الصعب كذلك أن عنصرية الخطاب المنتج حول المرأة وطائفي
نجد في نبرة خطاب )المساواة(و)المشاركة( إحساسا بالتفوق نابعا من افتراض 
ضمني يحمله، الخطاب بمركزية الرجل/المذكر فالمرأة حين تتساوى بالرجل، 
وحين يسمح لها بالمشاركة، فإنما تشارك الرجل وفي كل األحوال يصبح الرجل 

، ترتب عنه اختزال دور المرأة في وظائف (10)اعلية <<مركز الحركة، وبؤرة الف
محددة، األمر الذي دفع المشتغلين والمشتغالت بحقل النقد النسوي إلى السعي 
لتطهير اللغة من كل مظاهر التحيز، من أجل إرساء معالم جديدة للغة محايدة، 

نتقلت وأغلب هذه الدراسات، التي ركزت على الجنوسة واللغة غربية المنبت، ا
 إلينا مع توسيع مجال المثاقفة.

ولكن هل اللغة فعال متحيزة وبعيدة عن الحياد؟ لإلجابة عن هذا السؤال 
يتحدث )عيسى برهومة( بشكل دقيق، مميزا بين اللغة كمعجم حيادي، واللغة 
كاستعمال ثقافي متحرك قابل لالنحياز >>ينبغي ونحن نعرض للغة التحيز أن 

اللغة بوصفها ظاهرة، والنظرية التي تحاول استخالص نحترس من الخلط بين 
قوانين الظاهرة، فإذا كان ثمة تحيز فمبعثه الثقافة وقيم المجتمع ال اللغة، فاللغة 
محايدة في مستوياتها المتعينة، ولكنها تصطبغ باألطر المعرفية واالجتماعية 

 .(11)لألفراد<<
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مسعود( حيث تفسر ظاهرة وتلتقي معه في هذه الفكرة الباحثة )رشيدة بن 
االختالف اللغوي بين الجنسين داخل مجتمع واحد، موضحة كيف تصبح اللغة 
أداة للسيطرة في يد الطرف األقوى، كما تؤكد على ضرورة قراءة صور المرأة 
ننا بهذا  من خالل موقعها في اللغة ودراسة وضعيتها >> داخل البنية اللغوية، وا 

في المجال اللغوي ونعزلها عن كل واقع تاريخي،  الرأي ال نسجن قضية المرأة
ـ هي فة عامةبل نرى أن هذه الوضعية اللغوية التي وجدت فيها المرأة ـ بص

انعكاس إلطار مرجعي يمتد تاريخيا إلى قصة خلق آدم وحواء، حتى العصر 
، واللغة التي نسجت حول قصة بداية الخلق ترسم صورة المرأة، (12)الحديث <<
، وهي المرأة اإلنسان في لغة (13)أة الشر والغواية في مفردات التوراةفهي المر 

 .(14)القرآن
لكن األطر المعرفية الناقلة لثقافة متشبعة بصورة الغواية والشر أكثر من 
صورة اإلنسان، لماذا ألن اللغة كإطار معرفي ناقل للثقافة واألدب، انحازت 

همال الصو  رة األصل والحقيقية للمرأة، كمقارنة لنشر وتأكيد الصورة الزائفة، وا 
بين النص التوراتي المغلق والنص القرآني المفتوح على كل العصور وعلى كل 
القراءات؛ إذ أن الثقافة إنتاج إنساني ذكوري ال يعترف بحق للمرأة ويحتفظ بها 
كائنا ثقافيا مستلب الحقوق، بينما التشريع الرباني يعطي المرأة حقها ويعاملها 

 .(15)ملة يتجلى فيها اإلنصاف والعدلمعا
ذا سبرنا بواطن هذا االستالب، ودوافع هذه السيطرة المترسبة في  وا 
األعماق والمشكلة لذهنية أحادية النظرة، متسلطة متوارثة على طول األزمان 
جيال بعد جيل وجدنا أن الرجل في سلب المرأة حريتها، مصدره الخوف من فقده 

 ا، لذا يحافظ عليها محتاجة دوما إليه. المواضع التي يمتلكه
ولهذا السبب األزلي والمستمر قالت )مي زيادة( بقلب مكلوم: >> تاريخ 

، وللسبب ذاته أنهت مقالها بمخاطبة الرجل (16)المرأة استشهاد طويل أليم<<
تحمله مسؤولية استالب المرأة، وتحريرها في آن واحد >> أيها الرجل! لقد 
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ذا (17)يال، حررني لتكون حرا، حررني لتحرر اإلنسانية <<أذللتني فكنت ذل ، وا 
حاولنا الوقوف على بواطن السيطرة، وأسباب االستالب، وجدنا أمثلة كثيرة 
يضيق بها المجال، وهي في مجموعها تعبر عن تحيز اللغة العربية للمذكر 

 .(18)على حساب تهميش المؤنث
كثيرة فقط للتمييز بين المؤنث وقد أقام النحويون أحكاما نحوية وصرفية 

والمذكر، على أساس التنظيم والتصنيف، إلظهار مدى االنسجام والتساوق في 
من  على التوافق السياقي لم يكن يخلوالتقسيم كأمر تقني >>ولكن الحرص 

تداعيات الثقافة ووطأة المجتمع لذا نلحظ أن األصالة والفرعية في الجنس 
ن األولى، التي قررت أن الذكر أصل ومنه اشتقت اللغوي مشوبة بفكرة التكوي

األنثى، وبالضرورة أن يغلب األصل على الفرع لتتسق والفكرة الجوهرية للوجود 
. دون فصل ارتباط هذه القضية بالممارسة اللغوية التي تجمع وتتفق (19)<<

على أصالة ذكورية اللغة، من باب تحري الضبط والفصاحة، وهذا حتى من 
افعات عن التأنيث مثل قول )مي زيادة( >>حسن أن يقف المرء في طرف المد

وسط قومه، ولو مرة في العمر مناجيا من نفوسهم ذلك الجزء األكثر حسا بما 
، وفي اجتماع المذكر (20)يتراكم على قلبه من األفكار الجميلة المضيئة<<

ير، ألن بالمؤنث يحمل الكالم على التذكير، ولو كان واحدا في جمع نسوي غف
األصل له الثقل المعنوي والمادي، والواحد يغلب على األلف في القيمة التي 

 يحمل)القيمة الذكورية( .
ويتطرق )نصر حامد أبوزيد( إلى التمييز بين االسم العربي واألعجمي 
بعالمة فارقة، مستندا إلى التمييز بين المذكر والمؤنث، ليس على مستوى بنية 

ى داللتها >>تميز يجعل من االسم العربي المؤنث مساويا اللغة، بل وعلى مستو 
لالسم األعجمي من حيث القيمة التصنيفية، فباإلضافة إلى)تاء( التأنيث التي 
تميز بين المذكر والمؤنث على مستوى البنية الصرفية يمنع )التنوين( عن اسم 

التسوية  العلم المؤنث، كما يمنع عن اسم العلم األعجمي سواء بسواء، في هذه
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بين المؤنث العربي والمذكر األعجمي نالحظ أن اللغة تمارس نوعا من 
الطائفية العنصرية ال ضد األغيار فقط بل ضد األنثى من نفس الجنس كذلك، 
وهذا أمر سنالحظ امتدادا له على مستوى الخطاب السائد المعاصر، حيث 

ها للدخول تعامل المرأة معاملة األقليات من حيث اإلصرار على حاجت
 .(21)تحت)حماية(أو)نفوذ( الرجل<<

يحتاج هذا الكالم بسبب المبالغة والرغبة الشديدة في لّي عنق النصوص 
إلى وجهة معينة، فاألمر ال يخرج عن قضية الدور االجتماعي الذي تقوم به 
المرأة، المحافظة على تواصل األجيال، والدليل على ذلك أن الحرية المطلقة 

طلبا وهدفا في فترة ما لدى الحركات النسوية الغربية، دفع المجتمع الذي كانت م
فاتورتها ثمنا باهظا، والكل يطلق صفارة اإلنذار في وقت أصبح التراجع ليس 
باألمر الهين؛ ألنه ال يمس فردا بذاته، بل له عالقة بشبكة من العالقات البالغة 

، هذا ال يعني أن اللغة الدقة والتناسق، تفريقها سهل وترقيعها صعب المنال
حيادية وبعيدة كل البعد عن التحيز، إذ تقول )خديجة صبار( من خالل إجابتها 
عن السؤال الهاجس كيف تتعامل اللغة مع المرأة؟ >>يلعب الجنس دورا 
قواعديا مماثال للدور الذي يلعبه صاحبه في الحياة الفعلية، لذا تميل قواعد 

كورة، مساهمة منها في أحكام الحصار التاريخي اللغة العربية إلى إبراز الذ
بالعالقات غير الطبيعية وغير اإلنسانية وغير الحضارية بين الرجل وبين 

، لكن ال يمكن إطالق األمر على عواهنه مادام يوجد بعض (22)المرأة<<
النماذج التي تدل على الحياد مثل تغليب التأنيث على التذكير، عالوة على 

 ربية جمع المذكر في بعض حاالته جمعا مؤنثا.ذلك أجازت الع
ويظهر أن هناك ميل وعناية لدارسة التأنيث أكثر من التذكير، فهل هذا 
إشعار لغوي أن المشكلة تكمن في التأنيث، أم هو داللة فنية وخصوصية تنبع 
بالجمال؟ خاصة أن صناع اللغة وأقطاب النحو هم رجال، وحتى في تغليبهم 

ذكر في بعض المواضع، كان األمر مجرد استثناء من القاعدة المؤنث على الم
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المقررة سلفا)األصل هو التذكير( ودفعهم إلى ذلك دفعا المعايير الصارمة التي 
وضعوها لضبط اللغة، وهذا االستثناء كان محموال على المعنى أو على 
السماع، أو يؤولونه بالمذكر ألنه أصل، ويمكن قياس الفرع على األصل 

،  هذا مثال على (23)قتران العلة، وهم في ذلك متأثرون بأصول الفقه والمنطقال
صاء والتهميش لها جذور في استعماالتنا اللغوية من حيث ال أن ثقافة االق

 ندري.
ونسأل هل وضعية المرأة متأثرة بموقعها)كفرع من األصل( داخل 

لمرأة، كهامش المنظومة اللغوية؟ وهل بنية اللغة ساهمت في تأصيل صورة ا
 وملحق واستثناء من القاعدة ؟ 

، لوجدنا (24)ولو ذهبنا إلى المستوى المعجمي، ووقفنا على داللة المؤنث
تأكيدا على النزوع لترسيخ فوقية خصائص الرجولة ودونية خصائص األنوثة، 
وكأن >>لغتنا العربية وعاء للفكر األسطوري الحامل لجذور التمييز الجنسي 

الذكورة واألنوثة، والمحفور في المتخيل الشعبي، والحافظ  المستمر بين
، والدليل دالالت المرأة في المعجم، تعزز الدونية، و>>حضور (25)ألصوله<<

األنثى والذكر ارتماء في ثقافة مركوزة في تربة المجتمع، وامتداد وجودي للذات 
لة، فيما التي بلورت هذه الدوال، فأمسى الذكر عصي التعريف متراحب الدال

تعينت األنثى بدورها المعهود، ففاضت اللغة بتسمياتها حسب مراحل العمر، 
وبمفردات الجمال والزينة، وبتتبع أدوارها البيولوجية، وبألفاظ النكاح، وبصفتها 

 .          (26)المحمودة والمذمومة، وغيرها من توصيفات لم تخل من آثار اجتماعية<<
هذا الموروث يعد نوعا من العقوبة المسلطة هذا التواصل في حمل مثل 

على المرأة؛ كونها أنثى، بدال من مكافئتها على دورها في تجديد الحياة 
اإلنسانية. وكلها معاني تصب في تركيز صفات تعزز الدور الذي تقوم به 
المرأة كزوجة وأم ومعشوقة، لهذا اصطبغت المواصفات بالصبغة الجسدية >> 
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أن يختزل المرأة في جسد يتوقد إثارة و إنتاجا، فال غرو وأن فكاد هذا المخيال 
 .(27)تتزاحم الصفات الجسدية للمرأة قبوال وذما<<

وقد رصد الباحث )عيسى برهومة( إحدى وسبعين صفة جسدية محمودة 
للمرأة، وتسعا وخمسين صفة جسدية مذمومة، عرضها ملحقا في جدول آخر 

اللغة بالصفات المادية الجسدية للمؤنث،  ، يبين احتفال دالالت(28)الدراسة
غفال أي حضور فكري أو إبداعي، إلى جانب إبراز الرجل في صورة  وا 

المعيار، الذي يحتكم إليه وهو هذا التحديد هو نوع من الضبط والترويض 
لطاقات المرأة، حتى ال تتجاوز الدور الذي خلقت له، وأي محاولة تعد تمردا 

 مجال المرسوم.وخروجا عن الدائرة وال
 صور التحيز في المخيال الشعبي:  -ج

يعرف الموروث اللغوي تواصال كبيرا مع الذاكرة الجمعية في المخيال 
الشعبي، الذي يؤكد التحيز ويدعمه في ترسيم دورية المرأة واحتفالها، واألمثلة 
كثيرة ومتعددة، وطبعا عالقة صورة المرأة بالماضي؛ أي بالموروث الثقافي 

في الحاضر وتتحرك فيه، وبما أنها مختلفة كل االختالف عن الصورة  تصب
التي عبرت عنها الشريعة اإلسالمية والقيم السماوية كما مثلها النص القرآني 
والسنة النبوية الشريفة، فلماذا هذا الرسوخ والتواصل في ترسيم صورة المرأة في 

أمثال ونكات شعبية الموروث الثقافي؟ وهي نتاج تراكمات مرويات وقصص و 
بعاد صورتها الحقيقية الناصعة ذات المصدر الرباني؟  توارثها الناس؛ وا 

هذه هي المفارقة المتداولة في الكتابات العربية حول خطاب المرأة، 
متأثرة بطروحات النقد النسوي الغربي في كل خطواته، أي تصحيح صورة المرأة 

لى محاولة قراءة الموروث بعين في المخيال الشعبي، وهذا الواقع يدفعنا إ
فعلها أو قولها، تستدعي دراسة  فاحصة ، ألن أية مقاربة لجسد األنثى أو

ذاك، ومثال ذلك األمثال الشعبية كالقول:  الموروث الثقافي لهذا المجتمع أو
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، وهو مثال يوضح (29)>>أمنكم اهلل عارها وكفاكم مؤنتها وصاهرتم قبرها<<
 نية للمرأة.بعضا من المعاملة الدو 

وبالدراسة يتبين عدم إمكانية تحليل األمثال الشعبية عن المرأة، دون 
ربطها بالمصدر الديني والخرافي، حيث يختار صانع المثل األدوات واآلليات 
التي تالئم رؤيته الواقعة تحت السلطة االجتماعية واالقتصادية التي عاشها 

 .(30)خالل صوغه المثل
مكان، ففي األمثال الشعبية كشف للطبائع المغمورة، واألمر من األهمية ب

والتجارب المتوارثة، تسكن في ثناياها رواسب الحياة البدائية والخياالت 
األسطورية، وما تحمل من ترسيخ للقيم واألخالق والمعامالت فظل الرجل في 

ها األمثال الشعبية مثال القوة والفحولة،  بينما اقترنت المرأة بصفات غريزية ل
 عالقة بالجسد أكثر من الفكر واإلبداع والعمل االجتماعي المثمر الناجح.

ولو حاولنا معرفة مالمح الصورة التي كونها الرجل العربي عن المرأة من 
خالل تكثيف اللغة، وترميز دالالتها المتحيزة نصل إلى أن صورة المرأة في 

ب واإليجاب، فهي الموروث الثقافي قد بنيت على التناقض بين صفات السل
الغواية والشر والمفسدة والفتنة، وهي الزوجة واألم ومحضن األجيال>>وهذا ما 
يفسر تناقض التصورات التي كونها الرجل العربي عنها، ونعتقد أنه من الخطأ 

سلبي لتزكية صحة نظريته  أن يركز الباحث على ما هو إيجابي في المرأة أو
ثبات سالمة توجهه، بل عليه أن يتناول موضوع المرأة في كليته وتناقضه،  وا 

ألنه الطريق الوحيد الذي يستخلصه أوال من مقاربة مسألة المرأة من بعد واحد، 
، (31)والذي سيمكنه ثانيا من عدم السقوط في االقتناع بمواقف صلبة متزمتة<<

ألن أساس التناقض يكمن في تداخل األطر المرجعية التي يستقي منها الرجل 
 ي مقاييسه األصلية.العرب

ولعل أبلغ تعبير عن هذه االزدواجية في رسم صورة المرأة وتناقلها عبر 
المخيال الشعبي، الذي يشوه دالالت الصورة التي تعبر عن وهم ثقافي مهيمن 
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جعل األنوثة مادة مسخرة لآلخر، ال تشكل ذاتا قائمة لها وجودها الخاص، هي 
رى، يحقق من خاللها بالغته وفطنته، تتجلى للرجل شيطان تارة وريحانة تارة أخ

فيها رؤيته، وتحول صورة بصرية تتمتع عينه بها، فإذا عجز الجسد المؤنث 
عن استثارة هذه االلتفاتة؛ فإنه حينئذ جسد غير مؤنث، جسد شيطان في صفة 

 .(32)اليأس وسن اليأس
رأة أي ويعاني الموروث الثقافي الشعبي من العجز والقصور، فلم يقدم للم

خصوصية فكرية أو إبداعية ألنها من حظ الرجال، أما مواصفات الشكل 
وجمالية الجسد فهي حظ بعض النساء اللواتي بلغن الكمال في األنوثة، 
والمشكل في الخلفيات الثقافية الشعبية >>العاجزة عن ابتكار موقع معنوي 

كشف القيم للمرأة خارج سياق التأنيث، تنشط في اإلفصاح عن األنوثة وت
 .(33)الحسية للتأنيث، والجسد المؤنث <<

وبهذا يمكن القول أن الخطاب المنتج حول المرأة، والنابع من الثقافة 
الشعبية متشبع بقيم التحيز للرجولة، واإلقصاء للحضور األنثوي الفاعل كفكر 
أو إبداع، وفي هذا الصدد يمكن القول أن أثر النقد الغربي ظاهر، وبين فهم 

ل من اشتغل على قضية تنقية الموروث الشعبي من األفكار المتحيزة أو 
والمغلوطة معظم النقاد والناقدات المتشبعين من أفكار النسوية، أمثال )عبد اهلل 

 Feministمحمد الغذامي( الذي استفاد من >>معطيات النقد النسوي )
Criticismميالتشريحية حسب اصطالح الغذا (إلى جانب التفكيكية أو 

(deconstructiion لقلب عملية التشفير الرمزية )symbolic coding  التي
استبعدت منها المرأة لزمن طويل واحتكرها الرجل حتى أصبحت كل البنى 

الحاكمة لعمليات التعبير والتحليل  symbolicordensواألنساق الرمزية 
 .(34)تنهض على رؤية الرجل وحده للعالم<<

مرأة وحول المرأة، حيث أخرج ثالثة كتب: )المرأة وتخصص في الكتابة لل
واللغة( من جزئين، و)تأنيث القصيدة(، أظهر فيها التهميش التاريخي األزلي 
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المسلط على المرأة وضد المرأة، وقد كان كثير المنعرجات أوصلته إلى نفق 
مسدود، وسقط في فخ المبالغات، مما أدى بالباحثة )ضياء الكعبي( إلى وسمه 

نص الكرنفالي الرامي إلى استعراض األفكار من أجل اإلبهار وممارسة بال
سلطة التوجيه، بدل عرضها لإلقناع والوصول إلى نتيجة منطقية، ساعد على 
ذلك غياب أي أثر للنظرية المعرفية التي تعضد الكاتب وتؤسس خطواته 

امية فحولية المنهجية، فاللغة الموجهة >>في كتاب المرأة واللغة تطعم بذاكرة غذ
سلطوية، تعلن مركزية الفكرة، وهذه الروح تؤدي في الكثير من األحيان إلى لي 

 .(35)أعناق النصوص، وتحميل النص ما ال يحتمله<<
 خاتمة:

ومن ذلك يمكن القول أن مناهضة أشكال التحيز في التراث الثقافي 
ول المشتغلون األدبي واللغوي والشعبي من أهم أفكار النقد النسوي الغربي، حا

بالنقد النسوي العربي تمثلها واتخاذ مبررات تطبيقها على أرضية نصوصية 
لم  تراتبية مبتسرة متصلة بالمرجعية الثقافية الخاصة بالمرأة العربية، لكن األمر

يسلم من المبالغات ومناهضة المركزية الذكورية المهيمنة على اإلبداع، للسقوط 
 لمة المسيطرة على كل المقوالت المجاورة.في مركزية النص ومركزية الك

وكانت محاوالت كثيرة الستقراء ثقافة التراث واإلجابة واحدة متطابقة، هي 
حضور الفحولة غياب األنوثة، وتغير الموقع في الخطاب األدبي األنثوي للمرأة 
الموضوع إلى المرأة الذات، يتطلب تغييرا في الذهنيات المواكبة لهذا التغيير 

ضاري؛ ألن األمر له عالقة بالمجتمع، تسيطر عليه شبكة كبيرة من الح
العالقات البانية ألواصره والمتعلقة أيضا بموروث ثقافي ضخم يمثل السلطة 
المحددة لموجته، يتموضع في أطر معرفية تداولية كاللغة وطابعها اإللزامي، 

مي بجذوره في المتشبعة بالقيم التراثية النخبوية والموروث الشعبي الذي ير 
األسطورة والخرافة والحكاية الساذجة للحياة اليومية، إلحياء نماذج للعادات 
والتقاليد متناقضة ال تعرف الثبات والحقيقة، متعددة الروافد، ألن المرجعية التي 
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تهيمن على صورتها ليست واحدة، فيها شيء من األسطورة والخرافة وشيء من 
 الوافدة من الغرب.الدين، وشيء آخر من الثقافة 

لهذا يمكن القول أن الكتابة عن المرأة تتميز بطابع التنوع لدرجة 
التناقض، لذا ال بد من قراءة مستقصية فاحصة داخل المنظومة التي تتموضع 
فوقها، أي الثقافية والدينية واالجتماعية والتاريخية، التي تأسست مرجعية 

السياق المعرفي في كليته وشموله  خطابها في ثقافتها، وأي دراسة معزولة عن
 محكوم عليها بالسطحية واالرتجال.

 اإلحاالت:
الشعري، دار المدى للثقافة والنشر،  اإلبداعالعربية و  المرأة( سهام عبد الوهاب الفرح: 1)

 . 115ص   1/2004دمشق ط
لعربي، ( صالح صالح: سرد اآلخر )األنا واآلخر عبر اللغة السردية( المركز الثقافي ا2)

 .139 – 138ص  1/2003يضاء المغرب طالدار الب
( نجمة عبد اهلل مأزق: المرأة الشاعرة قراءة في الواقع الثقافي، عالم الفكر، المجلس 3)

ص   2005أكتوبر/ديسمبر      34المجلد  2، الكويت العددواآلدابالوطني للثقافة والفنون 
181 . 

 2/1997( المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ط1)عبد اهلل الغدامي: المرأة واللغة( 4)
 . 129ص
( فريدة النقاش: حدائق النساء في نقد األصولية، مركز القاهرة، دراسات حقوق اإلنسان 5)

 79ص 2002
( عيسى برهومة: اللغة والجنس حفريات لغوية في الذكورة واألنوثة، دار الشروق، األردن  6)
 . 10ص  1/2002ط
 2/2005العدد 34ف: النسوية وفلسفة العلم عالم الفكر، الكويت، المجلد ( يمنى طري7)

 . 32ص
زيد، المركز  كورنل وآخرون: التذكير والتأنيث )الجندر(، ترجمة أنطوان أيو ( دروسال8)

 . 48ص  1/2005ط العربي بيروتالثقافي 
 . 07( عبد اهلل الغدامي: المرجع السابق  ص9)



2016جانفي 3العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مجلة اآلداب واللغات  

- 39 - 

ائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، ( نصر حامد أبوزيد: دو 10)
 .  29ص  3/2004بيروت  ط

 . 87( المرجع نفسه ص11)
( رشيد بن مسعود: المرأة والكتابة سؤال الخصوصية بالغة االختالف، إفريقيا الشرق، 12)

 . 85ص  2/2002المغرب ط
 1999ريقيا الشرق، المغربالمرأة بين الميثولوجيا والحداثة، أف ( خديجة صبار:13)

 .  13 –11ص
 . 47-29ص 2006( ليلى بلخير: قضايا المرأة في زمن العولمة، دار الهدى الجزائر 14)
بين التقاليد الراكدة والوافدة،  دار االنتفاضة للنشر  المرأةمحمد الغزالي: قضايا  (15)

 . 16 – 15والتوزيع، الجزائر  ص
ين المنظور الديني و الشعبي والعلماني، دار الطليعة، علي افرفار:  صورة المرأة ب - 

 . 52 – 44ص  1/1996بيروت ط
 . 43ص  1/1999( مي زيادة: كلمات و إشارات، دار العلم للماليين  ط16)
 . 53(  المرجع نفسه  ص17)
م محمد ( انظر أبو بشر عمرو بن قنبر سبيويه: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السال19)

 241ص 3ج ،كتب، بيروتهارون، عالم ال
، 1990ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، المكتبة العصرية، بيروت  -
 393ص2ج
 . 38( مي زيادة:  مرجع سابق  ص20)
 . 31 – 30(  نصر حامد أبوزيد: مرجع سابق  ص21)
 . 81(  خديجة صبار: مرجع سابق ص22)
 .   101(  المرجع  نفسه 23)
بن مكرم ابن منظور: لسان العرب مادة مرأ، دار صادر، بيروت (  جمال الدين 24)

 155-154ص1ج 1968
 . 80(  خديجة صبار: مرجع السابق ص25)
 . 102( عيسى برهومة:  مرجع سابق ص26)
 106المرجع نفسه ص   (27)
 167-155المرجع نفسه ص  (28)
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  49خديجة صبار: مرجع سابق ص  (29)
 49(  المرجع نفسه ص30)
 123علي أفرفار: مرجع سابق ص (  31)
، ثقافة الوهم مقاربة حول المرأة و الجسد واللغة، 2(  عبد اهلل الغدامي: المرأة و اللغة32)

  74ص 1/1998المركز الثقافي العربي، بيروت ط
 60(  المرجع نفسه ص 33)
سة العربية (  مجموعة من المؤلفين عبد اهلل الغذامي والممارسات النقدية والثقافية المؤس34)

 .78، ص 2003، 1للدراسات والنشر، ط
 .79(  المرجع نفسه ص 35)
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 العربي لملك مرتاض الحداثية للنص الشعريقراءة عبد ا
 2جامعة سطيف  أ.د. عبد الملك بومنجل
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صرين ممارسة للنقد ُيعّد عبد الملك مرتاض من أكثر النقاد العرب المعا
التطبيقي؛ فقد حفلت تجربته النقدية بقراءات نقدية كثيرة متنوعة، منها ما ينزع نزعة 
شمولية إجمالية فيستخلص الخصائص العامة لمجموعة نصوص يجمع بينها الزمان 
الواحد والرقعة الواحدة أو يجمع بينها السمة البنائية المشتركة، ومنها ما ينزع نزعة 

عمقية تفصيلية فيخلص لنص واحد، قصير أو طويل، يستغرق تحليله وتشريح تأملية ت
بنياته كتابا كامال. ومنها ما يتعلق بالنثر قرآنا ومقالة وخطابة وقصة ورواية، ومنا ما 
يختص بالشعر قديمه وحديثه. ومنها ما يجري على نمط الدراسات التقليدية من حيث 

خ، ومنها ما يترسم خطى الحداثة منهجا، ويجتهد غلبة اإلنشائية واالنطباعية والتأري
في تمثل أدواتها ووسائلها ومصطلحاتها، متحوال من منهج إلى آخر، أو مركبا بين 
عديد المناهج، ساعيا إلى تطويع منهج حداثي عربي في آن؛ يأخذ من المناهج 

راها الغربية الحديثة بعض مسالكه اإلجرائية، وُيحدث فيه بعض التعديالت التي ي
 كفيلة بتطويع النص العربي لهذه المسالك واألدوات.

وما ُيهمنا من هذه التجربة الثرية المتنوعة هو تقويم قراءاته الحداثية للنص 
الشعري العربي؛ فقد أقبل مرتاض، منذ تحوله المنهجي من التقليد إلى الحداثة، 

ة، يقرأها بحماسة واندفاع، على نصوص شعرية قصيرة وطويلة، حديثة ومعاصر 
ويشرحها بمناهج مختلفة، بنوية وتفكيكية وسيميائية، متصرفا في تطبيقها تصرفا يرجو 
به خدمة النص الشعر العربي، وهو طموح جيد وعمل مشروع، نروم في هذا البحث 
النظر في مدى نجاحه في تحقيقه، منطلقين من أسئلة جوهرية ستوجه مسار 

الملك مرتاض مع النص الشعري؟ وكيف كيف تعامل عبد  المداخلة وهي:  هذه
استقبل مناهج تحليل الخطاب الشعري وطبق بعضها على نصوص من الشعر 
العربي؟ كيف ظهر النص الشعري العربي وهو يخضع لتشريح عبد الملك مرتاض أو 
لى أي حد يمكن عّد قراءات الناقد الحداثية أنموذجا للمثاقفة  تحليله وقراءته؟ وا 

 الواعية؟
 ة المنهج عند عبد الملك مرتاض:أسئل-1
يْؤثر عبد الملك مرتاض، إذا تعّلق األمر بتحليل الخطاب، استعمال  

القتناعه أن المناهج الحداثية، التي هو مؤمن  ،(1)مصطلح "القراءة" بدل "النقد"
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بها وداعية إليها، تجاوزت المعيار إلى الوصف، والتقييم إلى التحليل، والنقَد؛ 
ى الشيء بالجودة أو الرداءة، إلى القراءة؛ بوصفها تحليال بوصفه حكما عل

بداعا، أو ابتداعا" بداع توّلَد (2)وكتابة ثانية وا  . فالقراءة، عنده، تحليل وتطبيق، وا 
. وأما النقد فـ"هو اتخاذ (3)من إبداع آخر، وهي حرية وتحرر، ورمرمة وغوص

ية إديولوجية، من موقف فلسفي، أو موقف ينتهض على خلفية فلسفية، أو خلف
 .(5)، وهو مسؤولية وموقف، ولملمة ومفهمة ورصد(4)كتابة ما.."

لقد بدأ مرتاض عالقته بدراسة الشعر بداية تقليدية، تقوم على االنطباعية 
والمعيارية والتاريخية واإلنشائية. ففي أولى دراساته )القصة في األدب العربي 

العربية القديمة ذات الطابع القصصي، القديم( يتناول الناقد عددا من القصائد 
تناوال إنشائيا انطباعيا يقوم على نثر القصيدة نثرا إنشائيا جميال طويال، ثم على 
دراسة القصة الشعرية دراسة شارحة عابرة؛ تتوقف عند بعض المسائل البالغية 
أو المتعلقة ببناء القصة. ثم ال شيء بعد ذلك سوى بعض األحكام االنطباعية 

امة، التي تفيض إعجابا ببعض األبيات أو الصور أو المعاني أو الع
اإليقاعات، وبعض اآلراء التي تستند إلى حكم البيئة، في تقبل بعض الصور 

 ، في قول امرئ القيس:(6)أو التشابيه؛ مثل رأيه الموفق
 أساريُع ظبٍي أو مساويُك إسحلِ    وتعطو بَرخٍص غيَر شثٍن كأنهُ 

ة قصصية لعمر بن أبي ربيعة إن "مبناها ممتع ومثل قوله في قصيد
األسلوب، سلس العبارات، رائع الموسيقى"؛ وقوله في تفسير هذه الروعة إن 
مأتاها "من هذه األجراس المتالحقة، ومن هذه القافية الرقيقة، ومن هذا البحر 
الراقص، ومن هذا اإلطار الداخلي المحكم البناء، ومن هذه الجمل المعترضة 

تضيف على الشعر شعرا معنويا آخر ال يدركه إال الذين يتذوقون  التي
ومثل تلخيص رأيه في شعر جميل بثينة وقيمته الغزلية بزعمه "أن  (7)اآلداب."

ما  هذا الشعر قسمان: قسم سخيف بارد، يدل إما على نضوب في العاطفة، وا 
ما على نضوب في ما على نضوب في العقل، وا   على نضوب في الخيال، وا 
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ذلك جميعا. وقسم حار جيد قيم، يدل على صدق في الحب، وسعة في 
ولسنا نلوم الناقد على هذه األحكام القيمية التي يصدرها بين الفينة  (8)الخيال."

واألخرى، ألّنا نرى أن هذا السلوك من صميم العمل النقدي. كما ال نعتب على 
أدبية النصوص التي الناقد أنه لم يستفض في التحليل، ولم يجتهد في كشف 

تناولها، ألنا نعرف أن هدف الدراسة هو غير هذا الهدف، وأن مقام االجتهاد 
فيها هو غير هذه المقام. ولكن الناقد نفسه هو الذي يعتب على نفسه، ويتنكر 
لهذا السعي الحميد، حين ينتقل إلى منهج آخر في التعامل مع النصوص 

لتبشير بهذا المنهج، بل يصب جام ثورته الشعرية وغير الشعرية، فال يكتفي با
على مناهج سبق له االعتماد عليها واالستفادة منها. وهي مناهج ال يستغني 
عن إضاءاتها ناقد مخلص لوظيفته، مؤمن بانفتاح النص األدبي على الحياة 

 جميعا، بعد كونه بناء للغة.
خرى في في دراساته التي تعتمد المناهج الحداثية يتجه مرتاض وجهة أ

التعامل مع النص، تقوم على الوصف دون التقييم، وعلى التشريح الدقيق 
المستفيض الذي يستغرق كتابا كامال، ولو قل حجم النص المحلل. وعلى 
التركيب بين المناهج النصية ال السياقية، وعلى ما يطلق عليه "اإلجراء 

يقاع والصورة المستوياتي" الذي يتضمن دراسة اللغة والحّيز والزمن واإل
والتشاكل. وهي العناصر التي سنتوقف عندها، وعند تحليل الناقد إياها؛ لنعرف 
مدى توفيقه في إفادة النص والقارئ والشعر والنقد، وهو يمعن في منهجه، 
ويستفيض في تحاليله، ويغرق في ما يسميه تشريحا مرة، وتفكيكا مرة أخرى، 

     وتأويال مرة ثالثة.. وهلّم جرا...
أول ما تلحظ النظرة العابرة، في تطبيقات مرتاض لمنهجه في تحليل 
الخطاب الشعري، أن ذلك االدعاء النظري العريض، الذي يزعم أن كل نص 
أدبي يستلزم منهجه الخاص المناسب له الالئق به، والذي يرى أن تسبيق 

ذلك  –المنهج وتجهيز اإلجراء هو قهر للنص، وقمع لحريته، وحدٌّ من عطائيته 
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االدعاء النظري العريض، ال يلبث أن يكشف التطبيق أنه محض تسّرع في 
الرأي، ومبالغة في التصور؛ ذلك أن مرتاضا كان يباشر جميع قراءاته 
للنصوص الشعرية بمنهج مسبق متصوَّر في ذهنه، محدد الخطوات واألدوات، 

ما يفرضه اختالف ال يكاد يختلف في قراءة الحقة عنه في قراءة له سابقة؛ إال ب
النص من تفاصيل. فذلك ما نلحظه، دون كبير عناء، حين نقارن بين قراءاته 
لكل من نص أبي حيان التوحيدي )الذي يطلق عليه الناقد صفة الشعرية مع 
أنه نثر(، ونص عبد العزيز المقالح: "أشجان يمانية" )في كتابه "بنية الخطاب 

ي"(. فكل هذه القراءات؛ -)في كتابه "أالشعري"(، ونص محمد العيد آل خليفة 
ن اختلفت تسمياتها ما بين بنيوية وتشريحية وسيميائية تفكيكية، تتخذ لها  وا 
مسارا واحدا وخطوات واحدة، وتعالج المستويات نفسها دون أدنى اختالف: من 
يقاع. ال نستثني من ذلك سوى ما ظهر في  بنية، وزمن، وحّيز، وصورة وا 

إلشارة إلى المعجم الفني، وما ظهر في األخيرة من غياب األولى من غياب ا
    .(9)الحديث عن الصورة، علله الناقد بندرة حضور الصورة في النص المحلل

وذلك ما نلحظه كذلك، في قراءاته الالحقة لكل من نص المقالح: 
"أشجان يمانية")في كتابه "شعرية القصيدة.."(، ونص السياب: شناشيل ابنة 

في كتابه "التحليل السيمائي للخطاب الشعري(، وأبيات مختلفة للشابي الجلبي )
)في كتابه "نظرية القراءة"(؛ ففي هذه القراءات جميعها كان الجهد منصبا على 
شارة.  دراسة التشاكل، ورصد رباعية بيرس السيميائة من إيقونة ورمز وقرينة وا 

من غياب الحديث عن ولم يكن بينها من اختالف سوى ما نالحظ في األخيرة 
 -وال نراه جديرا باالحتفاء–الحّيز، ومن انفراد بإجراء جديد، يحتفي به مرتاض 

 هو التحليل لنظام الدورة التوزيعية.
يعني ذلك أن مرتاضا يدخل النص الشعري ومفتاحه في يده، خالفا لما  

كان يتصوره حين ذكر أنه يتمثل النص األدبي حجرة مغلقة ومفتاحها 
. ومعنى ذلك أن نظرية الدخول إلى النص األدبي بذهن فارغ وقلب (10)هابداخل
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متجرد، في انتظار أن يجود النص على قارئه بعطائه، ويدله على منهج يعالجه 
لى السذاجة االنطباعية أقرب  به، هي إلى الخرافة أقرب منها إلى النظرية، وا 

نلوم مرتاضا على أنه منها إلى الوعي المعرفي والبصيرة المنهجية. لذلك ال 
دخل النص الذي يريد قراءته بمنهج متصور في ذهنه، فهذا سلوك علمي ال 

 غبار عليه.
 الملكة النقدية عند عبد الملك مرتاض:-2

قبل النظر في الكيفية التي طبق بها الناقد مناهج التحليل الغربية على 
ي تخضع نصوص شعرية عربية، والصورة التي بدت عليها هذه النصوص، وه

لهذا التحليل، يجدر بنا أن نذّكر بأن بنية الخطاب الشعري، التي هي موضوع 
القراءة والتحليل، قوامها، في ما هو متعارف ومتفق عليه من قبل جمهور النقاد، 
اإليقاع، والتصوير والنسج اللغوي، والمضمون الداللي الفكري أو الشعوري. وأن 

مناهجه أو تعددت إجراءاته، تتمثل في مهمة الناقد المحلل، مهما اختلفت 
الكشف عن الكيفية التي عملت بها هذه العناصر عملها الفني الذي أخرج 
صدار  الخطاب على تلك الصورة؛ وقد يتجاوز ذلك إلى تقييم تلك الكيفية، وا 
أحكام بشأنها إيجابا وسلبا. وهي مهمة تستلزم قدرا وافرا من الملكات والخبرات 

أبرزها الذوق والنباهة والخيال، أو دقة الذوق، ورقة الشعور، والمهارات، من 
. وأعتقد أن نجاح (11)وتيقظ الفكر، ومقدرة البيان، كما حددها صاحب الغربال

هذه العملية مرهون بأمرين: كفاية المنهج، وكفاءة الناقد. وأن معيار النجاح هو 
لماما بأسرار  أن يشعر القارئ لذلك التحليل أنه ازداد توّلجا في عالم النص، وا 

بنائه وتكوينه، واستيعابا لتفاصيل شكله ومضمونه، واستمتاعا بألوان جماله 
وسحر فتونه. وقد يزيد القارئ على ذلك االستمتاَع بلغة المحلل ذاتها، وأسلوبه 
في الكتابة، ومنهجه في مداعبة النص. ويكسب من ذلك قدرة على تذوق 

ليلها؛ فإن لم يحصل ال هذا وال ذاك، فهو النصوص، وخبرة في قراءتها وتح
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اإلخفاق والعجز من جانب الناقد المحلل؛ وال ينفع في دفع هذه الصفة عنه أنه 
 ناقد مشهور، أو ناقد حداثّي، أو غير ذلك من ألقاب التفخيم.

وحين ننظر في تجربة عبد الملك مرتاض الطويلة الواسعة المتنوعة في 
ناقدا ممتلكا ألدوات النقد، مستوفيا لشروطه: رهافَة  الكتابة النقدية، يلوح لنا

ذوٍق، ورقَة شعور ، ويقظَة فكر، وسعَة خيال، وطالقَة بيان. فال ُيحَتمل، إذًا، 
أن ُيؤتى النُص المحلَُّل من هذه الجهة؛ ولكنه يمكن أن يؤتى من جهة المنهج: 

يخضع من جهة إصرار مرتاض على أن يكون تراثيا حداثيا في آن، وأن 
النصوص الشعرية العربية لمناهج غربية لّما يستقرَّ بها المقام في البيئة العربية، 
ولّما يوفق النقاد العرب المعاصرون إلى إثبات نجاعتها وخصوبتها في التربة 

 األدبية.
مما نقيم به الدليل على الملكات والمهارات النقدية التي يمتلكها مرتاض، 

التطبيقي، ما يلوح في مطالع تجربته النقدية؛ منذ ويمارس بها عمله النقدي 
كتابه األول "القصة في األدب العربي"، ثم في كتابين الحقين هما "فنون النثر 
لى أين؟"، من قدرة على اكتشاف  األدبي بالجزائر" و"النص األدبي: من أين؟ وا 
ة أسرار الجمال األدبي في النصوص التي يقرؤها، واستنباط الخصائص الفني

العامة للفنون التي يؤرخ لها أو يعالجها، واالسترسال في تشريح الدالالت، 
وتوسيع اإليحاءات، وتصوير الخياالت، التي يمكن أن توحي بها النصوص 
موضوع الدراسة؛ كل ذلك مع طالقة في البيان، هي ذاتها لون من اإلبداع 

النقدية كتابة إبداعية المثير، والكالم اإلنشائي الممتع؛ فهو يؤمن بأن الكتابة 
وأن النص التحليليَّ قد يقرؤه الناس "فيتناسون النص/  (12)من جنس آخر.

الموضوع المطروح أصال للتحليل على أساس أن لكل منهما مكانته الجمالية 
الفنية. وربما ذاب المحلُِّل في النص المحلَّل فيغتديان شيئا واحدا فيشق التمييز 

في شرحه اإلنشائي لكل من  هالحظناوهو ما – (13)"بين اإلبداعين االثنين.
 .-(15)وقصيدة محمد العيد "أين ليالي"(14)معلقة امرئ القيس
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ولعل كتابه "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" الصادر 
من أفضل النماذج الدالة على هذه الكفاءة النقدية؛ فقد ترجم فيه  2007 سنة

ائري حديث ومعاصر، ينتمون إلى مشارب فنية لما يزيد عن مئة شاعر جز 
متباينة، وقدم تقييما عاما لتجاربهم ومستوياتهم الشعرية، ووقف عند نماذج من 
أشعارهم يكتشف أسرار جمالها أو نضوب شعريتها، ويلفت االنتباه إلى بعض 
َهَناِتها لغًة أو عروضا. وليس ذلك بمتيسر إال ألهل الذوق الشعري الرهيف 

، والخبرة النقدية الواسعة العميقة. خاصة وأن الشعر ظاهرة إيقاعية الدقيق
أساسا، ومن ال يمتلك الذائقة الموسيقية والخبرة اإليقاعية ال يستطيع أن يوفق 

 إلى دراسة ناجحة للنص الشعري.
وعلى أية حال، فإن القصد من هذه الوقفة ليس اإلشارة إلى هذه الهنات، 

نما هو التدليل على كف اءة مرتاض النقدية، وأنه ال ُيحتمل أن يجيء اإلخفاق وا 
في التعامل مع النصوص الشعرية العربية من هذه الجهة، ولكن قد يجيء من 
جهة عدم كفاءة المنهج، خاصة وأن مرتاضا، بعد تحوله عن النهج التقليدي في 

ها، قراءة الشعر، طفق يغّذ السير في طريق الحداثة متحمسا لها، متبنيا لمناهج
مندفعا إلى حّد الشره في تجريبها، ومحاولة تعريبها.. وهو مذهب له محاذيره 

 ومزالقه، وعسى أن ال تكون النتائج مخيِّبة للظنون.
وقبل مباشرة المعالجة لهذه المسألة، بالنظر في الكيفية التى حلل بها 

ية هي الناقد نصوصا شعرية عربية، نسجل أن الناقد يتصور أن "الكتابة التحليل
غير الشرح الذي قصاراه قراءة النص لغويا ونحويا ومضمونيا فحسب؛ إذ 
المحلل ال يرضيه ذلك حتى يقرَأه جماليا، وفنيا، وتاريخيا )سياقيا(، وربما بنيويا، 
وسيميائيا؛ وربما اجتماعيا ونفسيا أيضا، مجتهدا ما استطاع االجتهاد في 

ل فك شفرات لغته، ولتنتهي إلى تفسير االقتراب من الكتابة اإلبداعية التي تحاو 
رموز عناصره األلسنية ومراميها الداللية عبر أنساقها في النص/ 

. وأنه على وعي بخطورة إخضاع النص إلى مناهج غربية (16)الموضوع:"
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إخضاعا آليا ميكانيكيا، كما هي سيرة كثير من الباحثين، في المشرق وفي 
ذلك "ال هي غربية خالصة، وال هي عربية الغرب، الذين تبدو كتاباتهم بسبب 

نما تراها تظلع بين ذلك سبيال." وهو ما يسّوغ لنا أن ننتظر من  (17)خالصة، وا 
تجربة مرتاض في تحليل الخطاب أن تكون على قدر من األصالة والنجاعة 

 والتوفيق؛ فهل سيوافق النظريَة التحليُل، وهل سيصيب توقعنا أم يخيب؟
 عربي في قراءات عبد الملك مرتاض الحداثية:النص الشعري ال-3

سواء أكان المنهج المعلن الذي يعتمده مرتاض في تحليل الخطاب 
الشعري تفكيكيا، أم تشريحيا، أم سيمائيا، فإن ثالث خصائص تظل تالزم هذا 

 المنهج؛ وهي:
 كونه منهجا غربيا "حداثيا"،-1       

 ،كونه موضع تصرف وانتقاء من ِقبل الناقد-2
كونه منهجا مركبا يعدد زوايا النظر والتحليل، يسميه الناقد منهجا -3      

 مستوياتيا.
وقد فرغنا، في نهاية الفصل السابق وبداية هذا الفصل، من مناقشة  

قضية التركيب المنهجي والمعالجة المستوياتية؛ فأثنينا عليها، وعددناها لونا من 
كبير من النقاد قبل مرتاض. واآلن نناقش التكامل المنهجي الذي دعا إليه عدد 

التطبيق العملي لهذه المستويات، وننظر في الكيفية التي تم بها سبر أغوار 
النصوص المحللة، وتحليل بنياتها، وكشف دالالتها؛ لمعرفة مدى استفادة 

 النص والقارئ والجمال والنقد من هذه التحاليل.
 المستوى اإليقاعي: -1.3

اإليقاع الشعري أيما احتفاء، فيقبل على دراسته منظرا يحتفي مرتاض ب 
ومحلال ومجتهدا في تفكيك عناصره وسبر أغوارهن مميزا بينه وبين العروض، 
منبها على أنه غير موقوف على الشعر بل هو موجود في النثر أيضا؛ مقبال 

وهو موقف  !على تحليل نص نثري ألبي حيان التوحيدي على أنه نص شعري
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ع قوله: "فكل ما هو شعر هو أدب، وكل ما هو أدب فهو شعر؛ وما ينسجم م
ليس شعرا إذن ليس أدبا وال ينبغي له؛ فهو إذن جنس آخر من الخطاب، وال 

، ولكنه يتضارب مع أقوال أخرى كثيرة تهاجم قصيدة (18)صلة له باألدب الحق."
 النثر، وترفض الخلط بين الشعر والنثر.

لمرتاض في موقفه هذا مع نص أبي حيان،  وليس المقام مقام مجادلة
ولكنا ننبه، باختصار، على أن كثيرا من النصوص النثرية، مثل نصوص 
البشير اإلبراهيمي، هي من الطراز الرفيع في حالوتها الموسيقية، وكثافتها 
اإليقاعية، ولكنها مع ذلك ُتعد لونا من ألوان النثر الجيد الراقي، وال يمكن أن 

 بحال. ُتعّد شعرا،
وبناء على ذلك، فإن نص أبي حيان التوحيدي الذي حلله في كتابه  

لى أين؟"، هو نص نثري راق، يتميز بظالل شعرية  "النص األدبي: من أين؟ وا 
شفافة، ويحمل صورا شعرية غنية مكتظة بالموسيقى اللفظية، كما يسجل 

ن ُيعامل، وأن ، ولكن ذلك ال يدخله دائرة الشعر؛ فال يصح، إذًا، أ(19)مرتاض
ُيحلل إيقاعه، إال على أنه نثر. وقد اجتهد مرتاض، وأجاد، في تحليل إيقاع 
النص وتفكيك بنياته، مقسما إياه إلى ساللم صوتية، مسجال في كل سلم مقدار 
التوازن والتساوي بين األصوات المشّكلة للوحدات المتوازية أو المتجاورة، 

التماثل اإليقاعي في هذا النص، بما يجعله مستعينا باإلحصاء في توكيد هيمنة 
؛ ولكن ذلك كله ال يبيح لنا أن نعد نص (20)إلى الشعرية أقرب منه إلى النثرية

 أبي حيان شعرا، وال نرى، تبعا لذلك، أن نتوقف عند تفصيل تحليل الناقد إياه.
الكتابان اللذان توقف فيهما مليا عند المستوى اإليقاعي هما: "بنية 

ي: دراسة -الشعري: دراسة تشريحية لقصيدة )أشجان يمانية("، و"أ الخطاب
لقصيدة )أين ليالي( لمحمد العيد". وقد سلك في تحليل إيقاع   سيميائية تفكيكية

ن  القصيدة الثانية مسلكا غير الذي سلكه في تحليل إيقاع القصيدة األولى، وا 
العناصر المشكلة تشابهت خطوات التحليل. وقد وفق في التحليلين إلى كشف 
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لإليقاع، وتحديد أنماطه ودرجاته، وتعيين وحداته ونغماته، على نحو يدل على 
 ذوق وخبرة واجتهاد وتجديد.

 ينقسم اإليقاع، في تصور مرتاض، إلى ثالثة أنواع:        
اإليقاع التركيبي: وهو ضرب من اإليقاع العام، يتسلط على سطح -:1"

 ألدبي، بوجه عام، فيميزه تمييزا.الخطاب الشعري، أو الخطاب ا
اإليقاع الداخلي: وهو يتسلط على الصياغة الداخلية لسطح النص -:2

الشعري خصوصا، واألدبي عموما، فيتخذ مظاهر إيقاعية تتالءم فيما بينها 
 داخليا، لتظاهر اإليقاع الخارجي وتنسجم معه.

لكن مضافا اإليقاع الخارجي: وهو غالبا ما ينصرف إلى القافية، و -:3
 (21)إليها ما قبلها مما يظاهرها على التمكن والترصن والتلذذ."

ُيلحظ في هذا التقسيم أن الناقد أضاف إلى النوعين المعروفين     
المتداولين في الخطاب النقدي العربي المعاصر )وهما: الخارجي والداخلي( 

جي في القافية دون نوعا ثالثا هو "اإليقاع التركيبي". وأنه حصر اإليقاع الخار 
ن كان يقبل المناقشة واالعتراض،  الوزن. وهو تقسيم على قدر من الوجاهة؛ وا 
بالنظر إلى أن اإليقاع التركيبي هو فرع عن اإليقاع الداخلي، ألنه شأن متعلق 
بطريقِة توزيع الحركات والسكنات داخل النسيج الشعري، ومقداِر ما يحصل من 

إلى أن الوزن الذي ُينظم عليه نص شعري هو  التماثل بسبب ذلك. وبالنظر
ن اتفقت معها في  غير البنية اإليقاعية النسجية التي تميز قصيدة عن غيرها وا 
ن التبس بالبنية اإليقاعية النسجية، هو مصدٌر  الوزن؛ بما يعني أن الوزن، وا 
إليقاع خارجي نشعر به شعورا واضحا منذ أن يطرق النص الشعري أسماعنا، 

 حتاج إلدراكه إلى تأمل وتحليل.وال ن
ومهما يكن من شأن هذا التقسيم، فإن الناقد سلك مسلكا جيدا في    

ي" و"بنية الخطاب الشعري". -تحليله لهذه األقسام من اإليقاع، في كتابيه: "أ
ففي الكتاب األول يحلل ما يسميه اإليقاع التركيبي بتقسيم مطالع الصدور 
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ة مقطعيا، ليستنتج من ذلك مقدار التماثل اإليقاعي واألعجاز إلى فئات متماثل
الذي يهب النص رونقا وتماسكا وانسجاما. أما المطالع الصدرية فهي موزعة 

 على فئتين هما:
 الفئة المبتدئة بفتحة وسكون )َأْي، َهْل، َأْص، َرْو، َأْس :الس، َكْم، َلْم( -أ

 .الفئة المبتدئة بحركتين مفتوحتين )َفَت، َوَت( -ب
 وأما المطالع العجزية فهي موزعة على ثالث فئات: 
 الفئة المبتدئة بكسرة وسكون )حي، في، ِفْل: ِف ال، ضي(. -جـ
 الفئة المبتدئة بحركتين مفتوحتين )َوَأ، َوَت، َفَت(. -د
 الفئة المبتدئة بفتحة وسكون )ال، َلْن، َأْن، َأْي(. -هـ
والعجزية )وهي أوتاد إيقاعية  وبهذه الطريقة في تقسيم المطالع الصدرية 

يرتكز عليها البيت، وتنتبه لها األذن، ويحتشد ألدائها اللسان(، استطاع المحلل 
أن يتابع مدى حصول التماثل والتماسك في البنية اإليقاعية للقصيدة؛ فكان مما 
استنتجه أن مطالع الصدور في هذا النص تتحد بنسبة وافرة، وأن هذا الصنيع 

كيما يمنح هذا النص رونقا إيقاعيا متينا يشد إليه المتلقي شدا إنما هو "ل
. وأن التماثل المقطعي مهيمن على النص بحيث إن كل انعزال (22)وثيقا"

إيقاعي لفئة من الفئات المذكورة في مطلع من المطالع ال يلبث أن يجدد 
اتصاله مع مطلع الحق، مما يحافظ على جو من التالؤم تجاوز مطالع 

ور واألعجاز إلى سطح النص العام، وأعطى النص تماسكا إيقاعيا الصد
 .(23)رصينا

وحين انتقل مرتاض إلى تحليل اإليقاع الداخلي لم يزد على أن نقل 
منهجه المستعمل في تحليل المطالع إلى تحليل نهايات الصدور. وقد اعترف 

نهايات صدور الناقد بأنه يقصد باإليقاع الداخلي "إلى الصوت الذي تنتهي به 
. وهو ما يعني أنه ال يكاد يختلف عما سماه (24)الوحدات، أو األعاريض"

اإليقاع التركيبي. وقد الحظ مرتاض أن عشرة صدور من بين ثالثة عشر 
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تنتهي بالفونيم نفسه الذي انتهى به الصدر األول من القصيدة، وهو "َنها" من 
يقاعا، مما يعني تماثال قوله "أيَنها"، مع وجود نصف هذا العدد يتحد ص وتا وا 

 إيقاعيا غنيا، يؤدي بتكراره وانفتاحه وظيفتين:
وظيفة اإلفراز اإليقاعي على نحو متماثل عبر نهايات صدور  -(1"

النص، وقد تكون هذه مجرد وظيفة جمالية خالصة، ولكن ال يجوز أن يظل 
 هذا الجمال بدون وظيفة أخراة تتمثل في التأثير.

لية خالصة، وهي أهم من الوظيفة األولى حيث إن امتداد وظيفة دال -(2
الصوت المفتوح، كما كنا الحظنا ذلك في بعض الفصول األخرى من هذه 
الدراسة، يعني االستغاثة، أو الطلب، أو الدعاء، أو االلتماس، أو الشكوى، أو 
الضجيج حيث كنا الحظنا، هناك أيضا أن أدوات النداء، مثلها أدوات الندبة 

ي النحو العربي، مفتوحة في معظمها مما يمنح هذا اإليقاع الممدود المفتوح ف
معا داللة تقوم على حرص الناس على إسماع الصوت، أي إسماع ما في 
القلب من هم، أي البوح بما في النفس من ألم، أي تبليغ المتلقي وتحسيسه، 

كله، وجعله يشعر بوجود قضية ما. فالنص يرقى إلى تناول قضية في ش
بصرف الطرف عما قد يكون في مضمونه من تناول لذلك أيضا، كما هو 

 (25)واضح مبين."
وهذه الوظيفة الداللية من أهم ما وقف عنده مرتاض يحلله ويعلله؛ فإنه، 

الخارجي متمثال عنده في القافية، توقف عند هذه   حين انتقل إلى دراسة اإليقاع
ممدودة، وراح يؤكد على وظيفتها الداللية النهاية الصوتية بالهاء المفتوحة ال

القوية التي كان يستعصي على النص أداؤها لو أنه انتهى، مثال، بميم ساكنة 
 .(26)من قبيل: نعم، وقرم، واحتكم...

كما أنه، حين أراد أن يدبج رأيا في الخاصية العامة إليقاع القصيدة الذي 
لطيفا حين   تعليال داللياأتى، حسبه، وسطًا بين القصر والطول، علل ذلك 

 قال:
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"والرأي لدينا أن هذا اإليقاع الذي يقع وسطا بين الطول والقصر من 
وجهة، والخفة والثقل من وجهة أخراة، يظاهر على تجسيد الهم الكامن في نفس 
الناص، أو في نفوس الناس الذين ينتمي إليهم هذا الناص؛ إذ لو كان خفيفا 

با مبِطرا؛ ثم، إذ لو كان ثقيال ألمسى رصينا ألصبح راقصا مستفزا، ومطر 
رزينا؛ ولو صار إلى ذلك لما استطاع أن يدل على ما في النفس من شدة 
االضطراب، ورسيس القلق؛ ثم، يصبح من أجل كل ذلك، قاصرا عن أن يخرج 

 ما في مخابئ هذه النفس ومكامنها من هموم وأتراح )...(.
دد، بحكم شعرية النص، لدى نهاية كل إن هذه الهاءات الممدودة التي تتر 

وحدة؛ تكاد تكون أصواتا ناطقة؛ بل هي حقا ناطقة: تبكي وتنتحب، وتشكو 
 وتضطرب، وتتألم وتحار، وتصطلي بنار الحب، وتتعذب ألوار الحرمان)...(
إنها أصوات تعكس هاءات، ومعانيها آهات، وأسرارها آيات من الشعر الباكي 

 اكي بدونما شكوى، والمصور للحال، بواسطة الحال.بدونما )كذا( دمع، والش
فأي إيقاع غير هذا، في هذا النص، لو اتخذ لعجز عن أن يرقى     

إلى هذا المستوى السمفوني العجيب: َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ 
 (27)َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها؛ َنَها."

د وتعليل قوي، يزيده قوة تعليله كثرة حضور الحروف وهذا تحليل جي 
الحلقية في النص بأن ذلك كان من أجل أن "تتماثل مع أحوال الخوف التي 
كانت تعتور الشخصية من استمرار فقدان ليلى. فكما كان المد أداة طيعة 
سخية لكل اإلفرازات الصوتية الممكنة، فقد كانت حروف الحلق هنا أدوات 

اهرة الصوت الممتد في الفضاء على أن يمتد، هو أيضا، في طبيعية لمظ
العمق والغور. فكأن هذا اإليقاع كامل االمتداد في اتجاه عمودي من أسفل_ 
من وجهة، وفي اتجاهات عمودية وأفقية ومائلة ومنحنية من وجهة ثانية، وفي 

 (28)اتجاهات أخراة ال حدود لها من وجهة أخرى."
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إضفاء الوظيفة الداللية على المقاطع الصوتية أدى إال أن المبالغة في  
بمرتاض إلى شيء من التعسف والتمحل؛ وذلك حين يستحضر المعنى اللغوي 
للمقطع الصوتي المتكرر "َنها"، فيستنتج أن هذا النهي، الذي هو معادل داللي 
للرفض والثورة، يتوافق مع المضمون الشعوري للقصيدة، الذي يجمع بين نهي 

الغاشمة الناَس عن التمسك بليلى، ونهي الشخصية الشعرية المتلقين أن  القوة
يخضعوا لسلطان هذه القوة الغاشمة، ونهي ليلى الناَس أن ييأسوا من العثور 

 (29)عليها.
إن هذا التخريج لون من التعسف في التأويل ال يصمد للمساءلة؛ فماذا  

بغي أن تكون عالمة نجاح اإليقاع لو كانت القافية "بها" أو "سها" أو "دها"؟ أين
أن تدل القصيدة على البهاء أو الدهاء أو السهو؟ وماذا لو كان المفقود 
المسؤول عنه مذكرا؛ فتكون القافية "َنُه"؟ هل يبقى شيء من التوافق الذي 

 استنتجه مرتاض؟
إن البحث في مظاهر التماثل اإليقاعي الذي يكسب القصيدة رونقا  

ما مضمون النتائج، وقد وفق فيه الناقد توفيقا واضحا، سواء في وتماسكا وانسجا
ي" أو في "بنية الخطاب الشعري". وأما البحث في الوظيفة الداللية لإليقاع -"أ

الشعري فهو دقيق صعب له فائدة جليلة، ولكنه يستلزم كثيرا من الذوق والخبرة 
داللية إليقاع قصيدة والتريث واالحتياط؛ وقد أجاد مرتاض استخالص الوظيفة ال

محمد العيد "أين ليالي؟"، غير أن طرفا من استنتاجه هذا لم يلتزم فيه ما كان 
 ينبغي من االحتياط.

وقبل أن نختم الحديث في هذا المستوى من التحليل نعرض على      
القارئ نموذجا شاهدا على توفيق مرتاض في استخالص الوظيفة الداللية 

إيقاع القصيدة؛ فقد قال متحدثا عن المحمول الداللي  لألصوات المهيمنة على
 لحرف الهاء:
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"وهذه األصوات هنا ليست مجرد أصوات طبلية فضفاضة تطير في     
الهواء، وتدوي في الفضاء، بدون غاية تذكر؛ بل إن الهاء حرف حلقي، عميق، 

الجهاز الصوتي، وهو نتيجة لذلك يحمل في طياته    يكاد يخرج من أعماق
اللة أخراة هي التعبير عما يكمن في النفس من حزن وألم وشقاء. فلو كان د

األمر يتعلق مثال بصوت آخر ممدود كالباء، أو التاء، أو الكاف، أو الالم، لما 
كان لوروده داللة عميقة تذكر، ولكن لـّما كان هاء، فقد استطاع أن يعكس 

نا العربي يعبر عن مواطن الحزن والقلق والفزع واأللم جميعا. وألمر ما ألفي
الحزن واأللم والخوف والحسرة واالستغاثة، ونحو هذه المعاني بلفظ ينتهي 

 بصوت مفتوح ممدود كما نالحظ ذلك في بعض أقوالهم وأحوالهم:
 !وامعتصماه-      وامصيبتاه!-     واحسرتاه!-     أوّاه!-

كما  ونجد بعض المتصوفة ال يصطنعون في حضرتهم غير حرف الهاء
يالحظ ذلك عند الدرقاويين الذين يرددون هذا الصوت منفردا: 

 (30)"! هُ     هُ     هُ    هُ 
 .المستوى التصويري:2.3
يولي عبد الملك مرتاض عناية بالغة بالصورة، خالل قراءته للخطاب     

الشعري. ومع أنه لم يتناولها بالدراسة تناوال صريحا إال في كتابه "بنية الخطاب 
ي" حين عقد فصال عنوانه "خصائص الصورة في قصيدة )أشجان الشعر 

يمانية("، فإن موضوع الصورة ظل حاضرا في كثير من دراساته التحليلية 
جراءات تحليلية مختلفة، تحت مظلة "االنزياح"  للخطاب الشعري بمصطلحات وا 
ي حينا، كما في كتابه "شعرية القصيدة"، وتحت مظلة "الحّيز" أحيانا كثيرة، ف

دراسات كثيرة. ولوال أن المستوى الحيزي يختلف، قليال أو كثيرا، عن المستوى 
 التصويري لدمجناهما في مستوى واحد.

وما يلفت االنتباه، على المستوى النظري للصورة، أن الناقد يزعم،      
في مستهل دراسته للصورة في قصيدة )أشجان يمانية(، أن الصورة الفنية قد 



2016جانفي 3العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مجلة اآلداب واللغات  

- 57 - 

قد الحديث، علم البالغة، فلم نعد نبحث في التشبيه، وال في عوضت، "في الن
االستعارة ونوعيها، وال في المجاز وضروبه، وال في الكناية وما تحمل من 
صور جميلة معبرة غالبا ما تكون مكثفة، لو لم تكن تدرس في إطارها التقليدي 

يعية التي أوِلَع القاصر. كما لم نعد نتوقف، إال أطوارا نادرة، لدى المحسنات البد
بها األدباء في العهود المتخلفة، والفترات الداجية من تاريخ األدب العربي 

 (31)الطويل، إيالعا شديدا."
وهو زعم يتضمن موقف االنتصار للصورة الفنية على حساب      

العناصر الجمالية األخرى، كما يتضمن اإلقرار بتقليدية علم البالغة وضرورة 
جراءات تحليلية حديثة، وال يقتصر على مجرد أن يستبدل به م صطلحاٌت وا 

في النقد الحديث. وال نملك أن نوافق الناقد على  اإلخبار عن وضع علم البالغة
هذا الرأي؛ ألن علم البالغة أوسع مجاال من الصورة، وأمتن أساسا من أن 

ضافة المبدعين من  يزعزع، وأرحب أفقا من أن ينغلق أمام تجديد المجددين وا 
األدباء والناقدين. فلنتناول الصورة على أنها جزء من البالغة، ولنعترض على 
الذين يهملون في سبيلها عناصر جمالية أخرى ال تقل أهمية عنها، بل قد تزيد، 
ولنترك صراع القدامة والحداثة جانبا؛ فهو صراع ِإْدُيلوجي ال صلة له بجوهر 

 النقد العلمي الموضوعي النزيه.
ن نتابع تحليل مرتاض للصورة نجده على قدر كبير من صحة حي    

الذوق وشجاعة الرأي وحرية االجتهاد. لقد أعجبنا كثيرا رأيه المتميز المختلف، 
بل المخالف لرأي األقدمين في تعبير كنائي عربي مشهور هو قولهم: "بعيدة 

ي ال تتأتى إال مهوى القرط". لقد عّد القدماء هذه الكناية "من فلتات البالغة الت
في الزمن النادر"، ولكن مرتاضا خالفهم الرأي فقال: "ونحن لم نر شيئا أقرب 

 .(32)إلى االبتذال، وال إلى المباشرة، على أدنى تقدير، من هذا القول"
ولم يكن رأي مرتاض مجرد حكم انطباعي ال دليل عليه، بل أيده     

ناقد في البالغة والنقد. ومن بتعليل مقنع وتحليل بارع يدل على علو كعب ال
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المفيد أن نضع بين يدي القارئ هذا التعليل كامال غير منقوص؛ يقول 
 مرتاض:

إن القرط ليس وحده هو الدال على طول قامة هذه المرأة -1"     
وامتدادها، فقد كان يجوز، أو يجب، أن يرمز المبدع العربي القديم إلى هذا 

ألطف. ذلك بأن طول العنق وحده ال الطول بشيء آخر قد يكون أجمل و 
يجزئ، وال يدل بالضرورة على طول القامة وجمالها، فكم من امرأة طويل عنقها 
وهي كالُجْعل وربما كان هذا الطول فاحشا فيصبح مذموما معابا )الصحيح : 
معيب(. بل إن بعد مهوى القرط يكاد يوحي بهذا الطول الفاحش. إننا نحن 

نتذوق هذه الصورة ألنها ال تعكس مظهرا جماليا صحيحا، المعاصرين، ال نكاد 
فهي صورة غامضة، ولكن غموضها ليس من جنس الغموض الذي يتسم به 

 الشعر الرفيع، وغنما هو شيء غير ذلك يكاد يكون نقصا. وهذه واحدة.
إن ألفاظ هذا النص ال تحمل شيئا من الرقة، وال تكاد توحي بأي -2    

 لة الخطابية مركبة من ثالثة دوال، هي:شاعرية. فهذه الرسا
 القرط –مهوى  –بعيدة 

ن كانت تحمل حيزا أدبيا إال  وثالثتها خالية من الماء الشعري. وهي وا 
أنه يوحي بالوحشة حيث إن البعد يدل على شطوط المسافة، أو ضخامة 
المساحة، ولكن في شيء من الجفاء والخوف والحزن والشعور بالتعب المسبق 

ر. على حين أن "المهوى" يعني االنحدار االضطراري الذي كثيرا ما التصو 
يفضي إلى الوقوع في التهلكة، أما القرط فهو من أسوأ أنواع الحلي ذكرا، 
وأدناها في مجال اإلبداع وحيا، وأقلها في مجال الجمال إغراء، فأنت إن ذكرت 

التي تحتمله، وقد  الخاتم ذكرت معه عهدا موثوقًا، وقد تذكر معه أيضا األنامل
تتصور معها، أثناء ذلك، من الطراوة والبضاضة، والرشاقة والغضاضة، ما 

حساسا بالحياة في ا  يغريك بالعشق، ويوقظ في جنانك الخلّي شعورا بالحب، و 
 أسمى معانيها.
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وأنت إن ذكرت األساور ذكرت المعصم وبياضه، ونعومته، وحركته، 
معان لطيف. وفي بعض ذلك من الجمال ووسوسة الحلّي وهو يتحرك باعثا بل

ما ال ُينكر، وفيه من الفتنة واإلغراء ما ال ُيدفع. ثم أنت إن ذكرت العقد ذكرت 
جيدا بضا وعنقا غضا، ثم ذكرته وهو مرسل على النحر، ثم ذكرته وهو مائل 
على الكتف ثم ذكرته وهو مدلى على الرقبة، ثم ذكرته وهو ضائع بين 

ين تذكر القرط، وهو لفظ من حيث منطقه ليس جميال وال النهدين... ولكنك ح
ينبغي له أن يكون من األلفاظ الشاعرية، ال تذكر معه شيئا مغريا. وفي كثير 
من األحيان تجد المرأة ال تكاد تبدي عن أقراطها، ألن َشعرها يغشى تلك 

جمال لاألقراط فيغمها غما. واألذنان تكونان أبدا في آخر االعتبار لدى تقويم ا
ا بالذكر عن طريق ذكر القرط الذي ال يكون له الجسدي، فما بالهما تختصانه

 أي معنى إال فيهما، وبهما؟ )...(
ذن، فهذه الصورة هنا ال تعدو أن تكون تجسيدا للذوق البدوي       وا 

الذي ال يخلو من جفاء واخشيشان. ومثل ذلك ال يكاد يثير في نفوسنا أي 
 (33)يذكر."إحساس باللذة الفنية 

هذا أنموذج فذ من نماذج تحليل مرتاض للمستوى التصويري، مع أنه   
لم يكن سوى مقدمة نظرية لتحليل الصورة في قصيدة "أشجان يمانية" التي حلل 
مستواها التصويري مرتين: إحداهما في "بنية الخطاب الشعري" تحت مصطلح 

النزياح. وفي كلتا الصورة، وأخراهما في "شعرية القصيدة" تحت مصطلح ا
الدراستين كان الناقد مغرما بالتوغل في أعماق الصورة؛ يمتد فيها، ويستغرق 
يحاءاتها. وقد أوتي في ذلك  في تمثلها، ويسترسل في استحضار دالالتها وا 
مقدرة كبيرة تغريه باإلسهاب في التحليل حتى تراه يحلل عبارة قصيدة من قبيل 

. وخالل (34)نية امتدت عروقها" في ست صفحاتقول الشاعر: "والساعة السليما
هذا التحليل المسهب يتوقف عند كل لفظة يستنطق داللتها اللغوية ثم يفيض 
في استنباط إيحاءاتها المستلهمة من سياق العبارة والنص الشعري كله، بأسلوب 
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بديع مسترسل وتعاطف شعوري مثير. وهو ما يعطي لهذا التحليل جدواه 
 طة محببة بين النص والقارئ.ويجعل منه واس

وألن النماذج الدالة على ما ذكرنا كثيرة متشابهة، فإننا نكتفي بعرض  
هذا األنموذج من دراسته الثانية لهذه القصيدة الشجنية اليمنية، حيث يحلل 

 عبارة شعرية انزياحية على هذا النحو:
 "ودمي يتسول وجه الرياح.    

به تلك التي حللناها، منذ حين، وهي: لعل هذه الوحدة الشعرية أن تش 
 يتسول في الطرقات الصدى.

ومما يزّيح هذا الكالم أن الوحدة تعمدت االبتداء باالسم بدل الفعل على 
سبيل التطلع إلى بث رسالة ُمْدماة، تعبر بالدم، وتجعل منه كائنا حيا يعي 

ذن، فال ينبغي أن يكون التسول إال لكا ئن حّي معّيٍن، ويعقل فيتسكع ويتسول. وا 
ذي َمسغبة، ذي متربة. أما أن ُيسَنَد هذا التسول إلى هذا السائل الخاثر األحمر 
القاني، والذي يشكل جوهر الحياة في جسم اإلنسان؛ فإن ذلك ال يعني إال 

 تحريف النسج عن موضعه المألوف.
وعلى أن "دمي" هنا إنما تكمن انزياحيته في ارتدائِه رداء الرمزية    

ث اغتدى رمزا لقيمة أخالقية، أو معنوية، أو وطنية كأن تكون الحرية حي
والعزة، وكأن تكون اإلقامة واالستقرار في أرض الوطن، عوضا عن الترحال 
والتظعان. وما ورد بعد ذلك فهو بيان وتوكيد حيث إن هذا التسول ال يستقر 

نما هو متحول متحرك ، متذبذب، قراره في مكان معيَّن، وال حيز محدد؛ وا 
متنقل، رّحالة، ظّعانة يبحث أبدا عن مصادر الرزق َأنَّى ظِفَر بها، وحيث بدا 
له أنه سيظفر بشيء من ذلك؛ فكأنه الريشة الطائرة تعبث بها الرياح كيف 

 شاءت، فتوجهها في كل االتجاهات فال تستقر.
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وع فهذه القيمة المعنوية التي ُأهِدَرت لم تفتأ تبحث عن ذاتها عبر موض
هواٍء. وأي قيمة أهدُر، وأي حّق أضيع من أن تجعله معلقا في وجه الريح 

 (35)"!تعبث به عبثًا؟
هذا اللون من التحليل مخصب ال شك، ورائق ال ريب. هو تحليل     

يزيد النص امتدادا في ذهن القارئ ووجدانه وخياله، ويزيده خبرة بكيفية قراءة 
سفر في دروبها الممتعة. فإذا أضفنا إلى ذلك الصورة الشعرية والتفاعل معها وال

والحيوية  عذوبة اللغة التي يكتب بها مرتاض، وامتالءها بالوهج العاطفي
الطافحة من خالل العبارات والسطور، أدركنا سر إلحاح الناقد على الدفاع عن 

 .(36)هإبداعية القراءة النقدية، وعلى استهجان ما يسميه َمكَنَنة التحليل أو َمكَنَكتَ 
 .المستوى الحّيزي:3.3 
حظي هذا المستوى باهتمام بالغ من قبل عبد الملك مرتاض. فهو  

المستوى الذي ال يفقده القارئ في أي من دراساته التطبيقية. وهو المستوى الذي 
حرص الناقد على أن يجادل عن أهميته، وينافح عن المصطلح الذي ارتضاه 

رب المعاصرون، ويكافح في سبيل إبرازه عنصرا له مخالفا ما ارتضاه النقاد الع
 جماليا ودالليا له خطره وأثره في بنية الخطاب الشعري.

ترى ما هذا الحيز الذي ولع به الناقد كل هذا الولع؟ وما جدوى دراسته  
وتحليله واستقصاء مظاهره وأبعاده؟ وكيف ظهر النص الشعري وهو يخضع 

 يزية؟لتشريح يجتهد في إثبات خصوبته الح
يعرف مرتاض الحيز بأنه "كل فراغ أو حركة أو اتجاه أو بعد أو طول 

ويقسم  (37)." أو عرض أو حجم أيضا، ولكن مما ينشأ عن شطحات الخيال
 :المحلل بالدراسة إلى ثالثة محاو الحيز الذي يتجه إليه

طباعي، يتجسد "في حجم النص، وكيفية توزيعه على القرطاس، ثم  -1
ب كيفما كانت طبيعته، وفي اللوحة التي اختيرت له لتكون على في حجم الكتا

 (38)غالفه األول، وفي كيفية كتابة العنوان: أي بأي خط كتب...؟"
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مكاني، يبحث "في أمر األمكنة المتحدث عنها في النص؛ إذ هي  -2  
التي تشكل لحمة الشبكة الحيزية التي تقع فيها الحركة، والعبور، والسكون، 

والحب، والكره، والحنين، والتحفز، والرضا، والغضب، والقبول،  واألمن،
والرفض، وهلم جرا...)...( ويمكن أن يتفرع عن هذا كله، البحث في بساطة 
الحيز وتركيبيته؛ وهل هو جغرافي طبيعي، أم خيالي أدبي، أم خرافي أسطوري؟ 

متحرك؛ أو وهل الحيز الوارد في النص المعروض للتحليل والمدارسة ثابٌت أم 
، أو  ، أم يابسيٌّ حي أم ميت؛ أو نضٌر أخضٌر أم ذابل يابس؟ وهل هو مائيٌّ

 (39)فضائّي؟.."
موقفي، ويتجسد "في ضرورة البحث حول موقف الشخصية الشعرية  -3

أو السردية من حيزها: وهل كانت راضيًة به، أم ضِجرًة منه؟ وهل كانت تحبه 
 (40)ثم، لماذا مقتته، إن هي مقتته؟"أم تمقته؟ ولماذا أحبته، إن أحبته؟ 

والمحور األول هو أقل المحاور أهمية وداللة، لذلك لم يكد يتوقف عنده  
مرتاض في دراساته التحليلية. وأما المحوران اآلخران فهما اللذان كانا مجال 

 اجتهاد الناقد في قراءته وتشريحه.
ويهبها شكلها والحيز، في األصل، مما يشّكل بنية الفنون السردية، 

الجمالي وامتدادها الداللي؛ لذلك يعكف المحللون للخطاب السردي على 
معالجته. ولكن عبد الملك مرتاضا يذهب في تصور الحيز مذهبا متميزا يوسع 
مداه، ويفتح بابه على كل خطاب أدبي، بل على كل خطاب. ويخضع الخطاب 

 نملك أن نحكم له أو الشعري، تبعا لذلك، لتحليل حيزي مستقٍص مستفيض، ال
 عليه إال بعد التوقف عنده.

لنتوقف عند تحليله لفظة "ولنتوقف" من قول الشاعر "فلنتوقف حتى  
 يتفجر ماء الفجر من الصخرة:

"وأول ما يصادفنا هنا هذا الحيز الجاثم في لفظ "ولنتوقف". فالحّيز    
تمست الشخصية هنا كأنه مصاب بالكالل، وكأنه يعاني النصب من تظعان؛ فال
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الشعرية التوقف لترتاح هي، وتريح حيزها الالهث وراء حيٍز أسعد وأرحب 
وأجمل... فليس ينبغي التوقف باألمر هنا لدى تمثل هذا الموقف في حد ذاته، 
نما يجب أن يوغل التمثل إلى ما وراءه بعيدا. فلماذا إذن طلب التوقف؟ ومن  وا 

التوقف؟ وأين كانوا يسيرون؟ ولماذا كانوا هم الذين كانوا يركضون فالتمسوا هذا 
لى أي غاية كانوا ُيَيمِّمون؟ وما حظرهم أن يمكثوا حيث كانوا؟ وِلَم  يسيرون؟ وا 

 لم يصارعوا من أجل المكوث حيث أصل حّيزهم الذي منه كانوا ينطلقون؟
وعلى أن التوقف، أو طلبه على األصّح، في هذا النص ليس     

نما  هو مرتبط بما قبله وما بعده. فأما ما قبله فقد أومأنا إليه. مقصودا لذاته، وا 
 وأما ما حوله فإن الوهم لينصرف إلى أمور من الحّيز:

أولها: أن هذا الحيز كان مظلما قاتما. وكأن الناس الذين كانوا      
يسيرون، لم يكونوا يسيرون على هداية من أمرهم، فالتمسوا الهداية من هذا 

 النور من هذا الظالم؟ الضالل، وطلبوا
وثانيها: أن هذا التوقف لم يكن مطلقا، فيتخذ لباس الثبات والجمود      

نما كان توقع تأمل وانتظار لظهور حال جديدة قمينة بأن تحمل   األبديين؛ وا 
 إلى الناس شيئا من الهداية في المسير، والسعادة في المعاش.

هذا التوقف المظلم إنما هو وثالثها: أن الشيء المنتظر من وراء      
شيء مركب من ماء؛ وهو نافع للناس واألرض. ونور؛ وهو نافع للناس 
واألرض أيضا. فالماء حّيز، والنور ليس بحّيز؛ ولكن األول ال يستطيع أن يبدو 

 للناس ويتم االرتفاق به ارتفاقا حسنا إال بوجود الثاني )...(
موقعه الطبيعي، بشيء من ورابعها: أن الحيز هنا متسم، بحكم     

 الجمال ال ينكر:
نما      فاألولى: أن الماء المتبجس، ال يتبجس من مطلق أي شيء، وا 

 يتبجس من نور الفجر؛ فهو مزيج إذن من هذا الجوهر السائل، وهذا الجوهر
 جمل من شيء مركب من الماء والنور؟المضيء. وأي عنصر أرقى وأسمى وأ
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نما ارتبط والثانية أن عنصر الما     ء لم يختص بنور الفجر وحده، وا 
 (41)بالصخر المعروف ماؤه بالعذوبة والمراءة والصفاء."

هكذا يحلل الناقد الحيز في هذه العبارة الشعرية: يحلل أبعادها       
الخيالية وأسرارها الداللية ويكشف ما فيها من جمال الفكرة والصورة. فكأنما 

سة الصورة واإليحاء الكامن في العبارة، هو المقصود بدراسة الحيز هو درا
تصوير ما تلتقطه عين الخيال حين قراءة العبارة الشعرية. لذلك يعده مرتاض 

 (42)امتدادا أمينا للصورة الفنية
وقد رأينا كيف يستغرق الناقد، في تحليله عبارًة شعرية قصيرة، في      

ور كل ما يمكن أن تفتيق الدالالت، وتوسيع الخياالت، ويستفيض في تص
يخطر في البال من ذكر لفظة أو قراءة عبارة. إن هذا المذهب في تحليل 
الخطاب الشعري على قدر من الفائدة ال تنكر؛ إال أنه كثيرا ما يجر الناقد إلى 
إسهاب من غير طائل، واالستغراق في تحصيل حاصل، بل االنعطاف إلى 

منه إلى تحليل الخطاب. وال أدل حديث هو إلى الجغرافيا وعلوم األرض أقرب 
 على ذلك من قوله، في تحليل الحيز في لفظ "النخلة":

"إن النخلة بحكم ما تحمل من معان مادية ال ينبغي أن نتمثلها، هي     
أيضا، إال في حّيز معلوم. ونحن بقدر ما نتصورها طويلة سامقة، ومتقدمة في 

سع. ومما يستميز به حيز هذه السن طاعنة، بقدر ما )كذا( تكون ذات حيز أو 
 النخلة أنه يتخذ ثالث مستويات:

أعمق: وهو يتسرب إلى باطن األرض إذا راعينا أواخي النخلة من عٍل -
 إلى أسفل.
ظاهر: وهو الحيز الذي يقوم فيه جذع النخلة على ظاهر من األرض. -

 وال يكون في مألوف العادة إال واسطة بين العمق واالرتفاع.
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و الجذع الممتد من أسفل إلى أعلى حيث نشاهد سعوفا سامق: وه-
وأوراقا واخضرارا. وربما كانت تلك السعوف محّملة بالرطب الجنّي. وتلك تكون 

 (43)أجمل صورة حيزية يمكن أن تنصرف إلى نخلة من النخيل."
فماذا يفيد القارَئ والنَص أن ُتذَكر هذه المعلومات المتعلقة بالنخلة؟     

لنخلة ذات مستويات ثالث هو الذي يعطيها خصوبتها الداللية وهل كون ا
وقيمتها الفنية؟ وهل ما يهمنا في العبارة الشعرية هو ظاللها التي تتسرب إلى 
الخيال والوجدان، أم مطاردة ما فيها من الحيز، والمبالغة في تفتيقه وتشقيقه، 

 وكأنما هو جوهر الشعر؟
راته في تشريح المعنى وتفتيق الداللة إننا نثني على الناقد حين يكشف قد

واستيحاء الظالل واستفزاز الخيال؛ ولكن ذلك ينبغي، في رأينا، أن يظل في 
حدود المعنى الشعري والمغزى الجمالي الذي تشع به العبارة الشعرية. أما أن 
ينصرف االهتمام والتحليل إلى كل ما يتصل باللفظة والعبارة من قريب أو 

م أو جديد، فهو إضاعة للجهد في غير طائل، وابتعاد عن جوهر بعيد، ومن قدي
 التحليل إلى حواشيه.

 .المستوى الزمني:4.3
ما قيل في المستوى الحيزي هو نفسه ما يمكن أن يقال في المستوى      

الزمني. فكالهما حظي باالهتمام البالغ من قبل الناقد، وكالهما منقول من 
ليل الخطاب الشعري، وكالهما تراوحت دراسته دراسة الخطاب السردي إلى تح

بين ما هو في صميم التحليل النقدي المثمر المجدي، وما هو من قبيل 
 تحصيل ما هو حاصل، واإلسهاب في غير طائل.

لقد بدا مرتاض حريصا على تأكيد الحضور الزماني في كل لفظة      
اعنا بأنه مكون من ألفاظ اللغة وكل مظهر من مظاهر الحياة، من أجل إقن

جوهري من مكونات الخطاب، وأنه، تبعا لذلك، جدير بالمعالجة والدراسة. يقول 
 في ذلك:
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".. الزمان ظاهرة تنصب على كل شيء في هذه الحياة: فأّينا       
يمكن أن يكون زمانا؛ فالصبي زمان، أي أنه يعني ارتباطه العضوي بالزمان 

ها، بل ابتداء من لحظة الصفر األولى ابتداء من لحظة الصفر التي يولد في
التي يكون فيها مجرد نطفة في ظلمات الرحم. والشيخ زمان، والكهل زمان، 
والشاب زمان. وهذا القلم الذي أكتب به هذا الفصل زمان، وهذا القرطاس الذي 
أدبجه زمان، وكل ما يحيط بي، ويحوم حولي زمان: من الشمس إلى القمر، 

ر، من النبات إلى األشجار... فالزمان الذي نريده هو ذلك من الليل إلى النها
المتجسد في الكائنات واألشياء: الدال عليها، المحدد لعمرها، الواصف ألحوالها، 
المتسلط عليها في أي صورة من صور التسلط الزماني القابل، بشكل يكاد 

معظم يكون عدوانيا، للتسرب والتولج. ومثل هذا الزمان يجب أن يتجسم في 
ن لم تك من ذوات الصفة الحكائية."  (44)النصوص األدبية وا 

وهذا قول سليم من الناحية المبدئية، ولكنه ليس حجة في ما يريد      
الناقد إثباته من أهمية المعالجة للمستوى الزمني في الخطاب الشعري؛ بل ربما 

كل لفظة  كان حجة في االتجاه المعاكس؛ ذلك أن وجود الداللة الزمانية في
دليل على أنه ال تمايز في القيمة الجمالية من هذه الجهة، وأن الحديث عن 
الداللة الزمانية للفظة يوشك أن يكون مجرد حديث عن داللتها المعجمية مع 
شيء من التفصيل الممل. وال ننكر أن الناقد ينفذ، من خالل تحليله المستوى 

عنا على لطائف وأسرار، ويفتح خيالنا الزمني، إلى أعماق العبارة الشعرية، ويطل
على مجال أرحب من الظالل واألضواء والخياالت؛ كما هو الشأن في تحليله 

 من قول محمد العيد: (45)لفظ "ليلى"
 ُمَهجاًت فديَنـها     ما لليالَي لم تِصلْ 

من قول محمد العيد: "لم يجْبني سوى  (46)وتحليله لفظ "الصدى"
نا، في خالل تحليله، على موقف الشاعر من زمنه حين الصدى". كما أنه يطلع

. وقد كان صنع (47)يقسمه إلى زمن حرام وزمن يائس وزمن ُمريع وزمن حالم
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الصنيع نفسه في تحليله للمستوى الحيزي لقصيدة "أشجان يمانية" حين قسم 
الحيز إلى حيز سبب في التضايق، وحيز متحرك، وحيز محاصر، وحيز 

؛ وهو مذهب في التحليل مثمر يدلنا (48)وحيز متصارع معه محفوف باألخطار،
على الحركة النفسية المعتملة في الخطاب، والموقف الفكري والوجداني المتحكم 
في نسيجه، المشّكل لمضمونه. وينتمي إلى المحور الثالث الذي كان ذكره 
مرتاض، من محاور دراسة الحيز. غير أن دراسة الزمن، مثلها مثل دراسة 
الحيز، كثيرا ما تنحرف بالناقد إلى مسائل بديهية نعجب كيف تصور الناقد أنها 
ذات جدوى، وأن االستفاضة في ذكرها وتحليلها هو عمل نقدي يعود بالنفع 

لنتوقف عند تحليله قول المقالح "اهبطوا بي على صفحة  على القارئ والنص.
 الماء":

ائمة في الماء حتى نكاد "إننا لنتمثل الزمن في هذه الصفحة الع     
نلمسها لمسا، ونتسّمع حسيسها همسا؛ فالماء ثمرة من ثمرات المطر المتهاتن، 
أو الينابيع المتبجسة المندفعة من باطن األرض. وهو في كل حال ممثل 
للزمن، داّل عليه، متحرك في فلكه. فلنفترض أن صفحة هذا الماء تمثل نهرا 

ناص له أن يتكون في قرون، فهو يبتدئ جاريا، فإن مثل هذا النهر ال م
باحتفار أخدود صغير إلى أن يغتدي نهرا ثرثارا، جارية أمواهه في طيش من 
جنون. ومثل هذه السيرة تستدعي حتما زمنا قد يطول أكثر مما يقصر كما 
ومأنا. ثم إن هناك زمنين آخرين في هذا الماء: ظاهرا، أو أماميا، وهو المتمثل 

( ء وهو يجري ال يلوي على شيء)...تصاحب حركة الما في الحركة التي
وخلفيا، وهو المتمثل في الزمن الذي أفضى إلى تهاطل األمطار التي أفضت، 

 بشكل أو بآخر، إلى حفول النهر وفيضانه بالماء.)...(
والصورة هنا عجيبة، ألنها تؤوب بك خلفيا من حركة الماء الرقراق     

من، إلى حركة السحاب الذي أفضى إلى الذي يصطحب مروره مرور الز 
تهاطل األمطار أو تهاتن الثلوج، إلى حركتها وهي منحدرة من األعالي نحو 
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األسافل، كل ذلك والزمن يصاحب ويدور، ويتحرك بحركتها في أزلية ال تنتهي 
 (49)وال تنقضي."
حضاره بكل       كأن الذي ُيهمُّ مرتاضا هو مطاردة الزمن حيث كان وا 

له ليشهد القارئ على وجوده، وليس الكشف عن عالقة هذا الحضور تفاصي
حداث األثر الجمالي. ما  ببنية الخطاب، وأثره في إخصاب الداللة الشعرية وا 
الذي يفيدنا أن نعرف كل تلك التفاصيل المفترضة والمتخيلة عن الماء؟ وهل 

و يقرؤها تحضر القارئ هذه العبارة الشعرية كل هذه التفاصيل المفترضة وه
 ويستمتع بدالالتها المتاحة دون هذا الجهد الزائد في التخيل واالفتراض؟

إننا نشك في جدوى الحديث عن الزمن وتحليله على هذا النحو الذي     
يمزق الخطاب الشعري إلى وحدات صغيرة من األلفاظ والعبارات، ثم يجتهد في 

داللة زمنية. إن كل كالم، استنطاقها لحملها على االعتراف بكل ما تحمله من 
باعتراف الناقد نفسه، يتضمن داللة زمنية. فما الفائدة، إذًا، من االجتهاد في 
إثبات ما هو ثابت أصال، وتحصيل ما هو حاصل قبال؛ مع ما في تمزيق 

 النص من بعثرة لبنائه، وتشريد ألثره الجمالي؟
 .المستوى التشاكلي:5.3 

يل هو مما استفاده مرتاض من إجراءات هذا المستوى من مستويات التحل
التحليل السيميائي. وقد عّرف مرتاض التشاكل بأنه "تشابٌك لعالقاٍت داللية عبر 
وحدة ألسنية إما بالتكرار، أو بالتماثل، أو بالتعارض سطحا وعمقا، وسلبا 

يجابا."  (50)وا 
والتشاكل ظاهرة نسجية بارزة في كل خطاب أدبي، وظاهرة مهيمنة 

في الخطاب الشعري. وال شك أن تحليلها أمر في غاية األهمية؛ ألنه  طاغية
يكشف الكيفية التي تم بها بناء الخطاب الشعري على نحٍو وسَمُه بالشعرية، من 

 جهة، ومنحه تميزا عن غيره من الخطابات، من جهة ثانية.
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والتشاكل ظاهرة نسجية إيقاعية في المقام األول، ولكنه يتعدى اإليقاع  
لى الداللة. وقد لحظنا أن عبد الملك مرتاضا يوفق أيما توفيق في تحليل إ

المستوى اإليقاعي التركيبي من التشاكل، ولكنه يخفق، في رأينا، أيما إخفاق، 
 في تحليل المستوى الداللي.

 يقول مرتاض، في تحليل المستوى التشاكلي من قول المقالح:    
 شاق":ضاع كتاب الع –"غاب القمر المشتاق 

"يتجسد في هذه الوحدة السيميائية أزواج متشاكلة، وأخرى متباينة لعل 
 أهمها:

 –غاب  ذاك التشاكل المورفولوجي والنحوي واإليقاعي المتجسد في زوجي: -1
 ضاع

ذاك التشاكل النحوي المتجسد في فعلية كل من هاتين الوحدتين   -2
 الشعريتين.

 هاتين الوحدتين أيضا.  ل منذاك التشاكل المتجسد في خبرية ك  -3
ذاك التشاكل المورفولوجي القائم في أن كل وحدة تتألف من ثالث   -4

 مقومات:
 فعل + اسم )+ صفة + اسم(.

حيث إن الغياب هو   ضاع –ذاك التشاكل الكامن في زوجْي: غاب    -5
ذهاب الشيء وغبوره؛ فهو من هذا المنظور يشبه الضياع الذي هو أيضا 

وفقدانه. وكل ما في األمر أن الغياب محَتَملٌة عودته، بينما   يءذهاب الش
 الضياع محتمٌل وجدانه.

 ذاك التشاكل المعنوي المتجسد في انتشارية كل من معنى: غاب وضاع.   -6
"حيث إن مثل هذه  ذاك التشاكل التالؤمي الواقع بين "المشتاق"، و"العشاق  -7

ودون أن نمعن في ضرب األمثلة من  (51)"اللغة تتكاثر في المواقف الغرامية.
تحاليل الناقد، نسجل أن عمل الناقد في دراسة هذا المستوى هو تحليل البنية 
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التركيبية من جهة التناسب اإليقاعي والتركيبي والداللي بين الوحدات المشكلة 
لنسيج العبارة، ومن جهة ما يحصل بينها من تباين هو المؤكد لحصول 

 التشاكل.
ذا التحليل يقوم في أكثر عناصره على تتبع أساليب البديع من سجع إن ه

وجناس وطباق، ولكنه يتعدى ذلك إلى مساحات أوسع من التشاكل والتباين 
على مستوى الحركة والصوت والحرف والصيغة والنظم والداللة. وهو بحث 
طريف وعميق ومخصب وممتع، يعين على إدراك أسرار النسج البنائية 

الجمال والسحر فيه، ويهدي القارئ إلى طريق المعرفة للكيفية التي  وعناصر
ينسج بها الشاعر خطابه الجمالي، والكيفية التي يفكك بها المحلل عناصر هذا 

 الجمال.
غير أن الناقد يسلك مسلكا آخر في دراسة المستوى التشاكلي، يختلف  

ل السيمائي للخطاب كثيرا عن المسلك السابق. لقد اهتدى، في كتابه "التحلي
الشعري" إلى طريقة إجرائية جديدة في تحليل الخطاب، تفرد بها، ومنحها 
حماسته واحتفاءه، وراح يجتهد في إخضاع نص السياب "شناشيل ابنة الجلبي" 
إلجراءاتها التحليلية؛ فما كان إال أن تقطََّع النص الجميل أشالء وشظايا، 

نتشرت في سبيل التدليل على انتشاريتها تبعثرت على امتداد صفحات عديدة، وا
الجميلة؛ وبدا كأن الجمال الشعري كامن في الداللة االنتشارية للكلمات؛ مع أن 
الناقد يجتهد في إثبات انتشارية كل كلمات اللغة، بما يعني أن هذه االنتشارية 
هي سمة لغوية عامة وليست سمة شعرية جمالية. لنتابع طرفا من تحليل 

 ذا المستوى التشاكلي االنتشاري:مرتاض له
نلفي في هذا المقوم معنى انتشار الوعي عبر شريط الذاكرة   "أذكر:

الخلفية الستعادة شيء كان منسيا، أو شاحبا. فالذكرى فيها معنى االنتشار 
القائم في رجوع الزمن بسرعة مذهلة نحو الوراء والتوقف لدى نقطة معينة منه. 

ءة يمكن أن نلفي في مقّوم "أذكر" تشاكال وتباينا معا، وبهذا المنظور من القرا
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يتجليان في كون االنتشار )من الحاضر نحو الماضي( ينتهي، آخر األمر، 
إلى نقطة محددة من الذاكرة ال يستطيع مجاوزتها إلى ما وراءها؛ ليجسد هذا 

 (52)المظهر من الكالم معنى االنحصار."
لة انتشارية، حيث إنه، في مألوف ولهذا المقوم، أيضا، دال  "النور:

العادة، ينتشر أثناء الظالم إلى أقصى الحدود الممكنة؛ باإلضافة إلى أن 
انتشاره يتجسد، أيضا في أنك تراه من مسافة بعيدة ليال. بيد أن هذا الموقع 
يمنحه، في الوقت نفسه، داللة أخراة انحصارية؛ إذ ينتشر على مدى قدرة 

ال يعدوها؛ أثناء الليل خصوصا )...( والحاالن االثنان  البصر إلى نقطة معينة
 معا تفضيان إلى حمولة داللية تتسم بالكثافة واإلمراع.

 خلل السحاب:
السحاب ينتشر؛ فهو منتشر. وهو عائم متحرك، قابل للذوبان، فهو 
أيضا، من هذا المنظور، منتشر. وهو عبارة عن مجموعة من جزيئات الماء 

، سائلة كانت أم صلبة؛ تتماسك في الجو بفضل الحركات المتناهية الصغر
العمودية للهواء؛ فالسحاب من هذا الوجه، كتلة متحركة في الجو، منتشرة فيه. 
فاالنتشارية تالزمه، وهو يالزمها. وأما مقوم خلل؛ فبحكم داللته التسّربية أو 

، هو أيضا، النفاذية التي تنهض على زئبقية الحركة، إرساال واستقباال، فإنه
 يفضي إلى شيء كثير من االنتشار)...(

ويمكن أن نتصور السحاب مقوما يحتمل تباينا بحكم ما فيه من 
انحصارية )إضافة إلى كونه مقوما انتشاريا( تتجسد في أنك إذا راعيت السحاب 
من زاوية معينة من األرض، أو زاوية معينة من الفضاء؛ إذا ما علوت 

ّد إليك خاسئا حسيرا: حين ينتهي إلى نقطة من الحّيز السحاب؛ فإن بصرك يرت
 (53)ال يعدوها؟"
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"أثقلت: اإلثقال: وضع حجم ثقيل على حجم آخر. وال تحدث حركة 
اإلثقال إال بحدوث نشر شيء ثقيل إذن، على جسم ما، كوضع حمولة معينة 

 (54) على متن شاحنة أو ظهر بعير
ع في الجهة العليا، غالبا من الجسم. "يلثم الماء: يكون اللثم بالفم؛ وهو يق

فاللثم للماء هو استقبال حبات المطر دون رشفها مما يزيد من انتشارها نحو 
 (55)األسفل؛ فيوسع من دائرة االنتشارية: بين طرفيها األعلى واألدنى."

هذه نماذج من تحليل مرتاض للمستوى التشاكلي، ومالحقته المستمرة 
القصيدة، وللمقوم "الجمالي" الذي في سبيل إبرازه  للحضور االنتشاري في جسد

تقطع العبارات الشعرية أشالء متناثرة، وتحلل الوحدات اللفظية تحليال شبيها 
بالشرح المعجمي لمعاني المفردات اللغوية؛ فالسحاب "عبارة عن مجموعة من 
جزيئات الماء المتناهية الصغر، سائلة كانت أم صلبة؛ تتماسك في الجو 

ل الحركات العمودية للهواء"، واإلثقال هو " وضع حجم ثقيل على حجم بفض
آخر"، واللثم " يكون اللثم بالفم؛ وهو يقع في الجهة العليا، غالبا من الجسم". وال 
أستطيع أن أهتدي إلى وجه الفائدة النقدية من ذكر هذه المعطيات البديهية، 

لة االنتشارية في الوحدات ومسوغ الجهد المبذول في سبيل إثبات حضور الدال
اللغوية الشعرية وحصول التشاكل االنتشاري بين هذه الوحدات. هذا لون من 
التحليل عديم الفائدة، في نظري، وكل ما يبذل في سبيله من جهد هو طاقة 

 ضائعة في تقديري.
نسجل في ختام هذا البحث أن تجربة عبد الملك مرتاض في تحليل      

ضطراب والتمزق والتعثر، بسبب حماسته للمناهج الخطاب اتسمت باال
الحداثية. ورغم أنه تميز بكفاءة نقدية بارزة، ومقدرة بيانية عالية، منذ بداية 
مسيرته النقدية، فإن تحوَله من "التقليدية" إلى "الحداثة" في قراءة الخطاب 

قباَله على مواكبة موضة التحوالت المنهجية، واجتهاَده في إ خضاع األدبي، وا 
النص الشعري لها طوعا وكرها، أوقع كثيرا من تجاربه التحليلية في التمزق 
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والتبعثر وقلة الجدوى؛ حيث يظهر النص خالل التحليل أشالء متناثرة متبعثرة، 
في سبيل البحث عن عناصر داللية ليست جوهرا في شعرية النص؛ مثل الحّيز 

الناقد العذبة المبدعة الراقية والزمن والتشاكل االنتشاري. وال ننكر أن لغة 
تضفي على دراساته التحليلية قدرا متفاوتا من الرونق واإلثارة، وأن بعض 
دراساته غير المغرقة في الحداثية، مثل دراسته لقصيدة محمد العيد "أين 
ليالي؟" على قدر وافر من التماسك والنجاعة واإلثارة والعمق ووفرة الجدوى.. 

الذي خرجنا به من قراءة تجارب مرتاض في تحليل  ولكن االنطباع العام
الخطاب، هو التأسف على ما أضاع الناقد من جهد ثمين في تحصيل حاصل، 
وفي غير طائل. وهو رأي رأيناه، وعسى أن نكون أخطأنا الرأَي، وجاَنْبنا 

 الصواب.
 اإلحـاالت:

دار الكتاب العربي، ينظر: عبد الملك مرتاض، التحليل السيمائي للخطاب الشعري،  (1) 
 .8م، ص2001الجزائر، 

 م2003ينظر: عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  (2)
 .64ص
 .39-38نفسه، ص المصدر (3)
 .38نفسه، ص المصدر (4)
 .39نفسه، ص المصدر (5)
مكتبة الشركة ينظر: عبد الملك مرتاض، القصة في األدبي العربي القديم، دار  (6)

 .59-58م ، ص1968الجزائرية، الجزائر، 
 .83نفسه، ص المصدر (7)
 .105نفسه، ص المصدر (8)

عبد الملك مرتاض، أ_ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ينظر: (9) 
 .146ص م1992
لى أين؟، ديوان المطبوعات  (10) ينظر: عبد الملك مرتاض: النص األدبي من أين؟ وا 

 .13ي، ص-. وأ53م، ص1983ة، الجزائر، الجامعي
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 . 16 ، ص1991، 15ينظر: ميخائيل نعيمة، الغربال، دار نوفل، بيروت، ط (11)
ينظر : عبد الملك مرتاض، شعرية القصيدة _ قصيدة القراءة، دار المنتخب العربي،  (12)

 .17-16م ص1994، بيروت، 1ط
 .18نفسه، ص المصدر (13)
 .52-45دب العربي، صينظر : القصة في األ (14)
 .76-75ي، ص-ينظر :أ (15)
 .16شعرية القصيدة، ص (16) 
 .233نفسه، ص المصدر (17)
عبد الملك مرتاض: بنية الخطاب الشعري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (18)
 .133م، ص1991
لى أين؟، ص (19)   .63النص األدبي من أين؟ وا 
 .158نفسه، ص المصدر (20) 
 .147ي ، ص-أ : ينظر (21) 
 .152ص ي،-أ ينظر: (22)
 .154نفسه، ص المصدر (23) 
 .155نفسه، ص المصدر (24)
 .158، صنفسه المصدر (25)
 .165نفسه، ص المصدر (26) 
 .167نفسه، ص المصدر (27) 
 .169نفسه، ص المصدر (28) 
 .168نفسه، ص المصدر (29)
 .159نفسه، ص المصدر (30) 
 .50الشعري، ص بنية الخطاب (31) 
 .50نفسه، ص المصدر (32)
 .52-51نفسه، ص المصدر (33) 

 .59-53نفسه، ص المصدر (34)
 .161شعرية القصيدة ص (35) 
 .233نفسه، ص المصدر (36)
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 .103ي، ص-أ (37) 
 .183شعرية القصيدة، ص (38)
 .184نفسه، ص المصدر (39)
 .185نفسه، ص المصدر (40) 
 .82-81، صبنية الخطاب الشعري (41) 
 .79نفسه، ص المصدر (42)
 .88نفسه، ص المصدر (43)
لى أين؟، ص (44)   .84-83النص األدبي من أين؟ وا 
 .132ي، ص-أ (45)
 .135-134نفسه، ص المصدر (46)
 .139-127نفسه، ص المصدر (47) 
 .103-184بنية الخطاب الشعري، ص (48)
 .119-118نفسه، ص المصدر (49)
 .43ص  ،شعرية القصيدة (50) 
  .49نفسه، ص المصدر (51)
 .46ص المصدر نفسه، (52) 
 .47نفسه، ص المصدر (53)
 .52نفسه، ص المصدر (54)
                 .87نفسه، ص المصدر (55)

 المصادر والمراجع:
_ عبد الملك مرتاض: القصة في األدبي العربي القديم، دار مكتبة الشركة الجزائرية، 1

 م.1968الجزائر، 
عبد الملك مرتاض: فنون النثر األدبي بالجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2

 م.1983
لى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، 3 _ عبد الملك مرتاض: النص األدبي من أين؟ وا 

 م.1983الجزائر، 
عبد الملك مرتاض: بنية الخطاب الشعري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4

 م.1991
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 م.1992_ عبد الملك مرتاض: أ_ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5
، 1عبد الملك مرتاض: شعرية القصيدة _ قصيدة القراءة، دار المنتخب العربي، ط -6

 م.1994بيروت، 
_ عبد الملك مرتاض: التحليل السيمائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر، 7

 م.2001
 م.2003الملك مرتاض: نظرية القراءة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  _ عبد8
عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة، الجزائر،  -9

 م.2007
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ص:      إن النقد األدبي بوصفه أحد مظاهر الحركة األدبية فهو خاضع بدوره  الملخَّ
للظروف التي أحاطت بهذه الحركة. فإذا ما اقتصرنا على تجلياتها في  القرن 

تلقَّاه المتعلمون العشرين، فإن أول مؤثر ال تخطئه العْين إنما هو التكوين الذي كان ي
في الكتاتيب والزوايا بدءًا بحفظ القرآن الكريم وما يتفرع عنه من العلوم الدينية، وما 
يضمن الفهم ويؤسِّس لتكوين نموذج المثقف أو " العاِلم"، بما في علوم اللغة العربية 

 "عبد اهلل وقواعدها نحوًا وصرفًا وبالغة. فأما المحطة الثانية فيمثلها المرحومان
ركيبي" و"محمد مصايف"؛ اتجه د. عبد اهلل ركيبي إلى الدراسات المتعلقة بالتاريخ 
األدبي وأخذت مؤلفاته طابعًا تعليميًا ولقد جاءت في فترة كان فيها المهتمون بالشأن 
األدبي في أمسِّ الحاجة إليها. بينما مال "د. محمد مصايف" أكثر إلى متابعة اإلنتاج 

لى التعا سد رؤيته وطريقة تعامله مع  مل مع النصوص لكن العمل الذي يجالجديد وا 
األدبي يظهر بوضوح في كتابه )الرواية العربية الجزائرية الحديثة، بين الواقعية  النص

وااللتزام(. كان طبيعيًا في السبعينيات حيث التقاطب بين معسكرْين: رأسمالي 
أن يجدوا فيه ُمَعبِّرًا عن آمالهم واشتراكي أن ينجرَّ الشباب وراء الخطاب السائد و 

وطموحات أمتهم، وأن يرْوا إلى األدب من خالل وظيفته االجتماعية وكأن في ذلك 
استمرارًا ألسالفهم حين وظَّفوا األدب لخدمة القضية الوطنية، ما أدَّى إلى أن يبرز 

ى ذلك في المضمون مرة أخرى إلى الصدارة ليبدَو الجانب الفني ثانويًا باهتًا. يتجل
بعض األعمال النقدية كما في اإلبداع. وأخيرا تسربت إلينا المدارس النقدية 
المعاصرة، فمنهم من استفاد منها بوعي ، ومنهم غرق في التنظير بعيدًا عن 

 الممارسة النقدية.
 النقدية المعاصرة المدارس -االلتزام-الواقعية-ألدبيالنقد ا كلمات مفتاحية:

بوصفه أحد مظاهر الحركة األدبية فهو خاضع بدوره إن النقد األدبي  
للظروف التي أحاطت بهذه الحركة. فإذا ما اقتصرنا على تجلياتها في  القرن 
العشرين، فإن أول مؤثر ال تخطئه العْين إنما هو التكوين الذي كان يتلقَّاه 

ه من المتعلمون في الكتاتيب والزوايا بدءًا بحفظ القرآن الكريم وما يتفرع عن
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العلوم الدينية ، وما يضمن الفهم ويؤسِّس لتكوين نموذج المثقف أو " العاِلم"، 
 بما في علوم اللغة العربية وقواعدها نحوًا وصرفًا وبالغة.

كان من الطبيعي أن يحتلَّ الشعر الصدارة بوصفه  المحطة األولى: -1
العمودي ديوان العرب والنموذج الذي ُيحتذى، وأصبح محصورًا في الشعر 

القديم خاصة وأن األدباء المغاربيين ومنهم الجزائريون ارتبطوا باالتجاه المشرقي 
المحافظ أكثر من سواه. ولو ظهرت أصوات قليلة مستاءة من الريادة المصرية 
وتسعى ألن تحوز ريادة في المغرب العربي كما عبر عن هذا المعنى " محي 

م مصر النهضة األدبية في المشرق يجب أن الدين القليبي" بقوله: )) فكما تتزعَّ 
 (1)تتزعم تونس حركة النهضة األدبية في المغرب العربي من أدناه إلى أقصاه((

ولما كانت هي الفترة التي انتعشت فيها الحركة الوطنية التحررية في  
النصف األول من القرن الماضي، حيث تعددت األحزاب وبرز النضال الوطني 

ت القناعة بأن وظيفة األدب في المجتمع ستنحرف عن مسارها إلى الواجهة ساد
 المنشود، إذا هي لم تلتزم بالقضية الوطنية.

من هنا صار األدب وسيلة لتمرير خطاب يمتح من المْوروث التقليدي،  
من القيم الدينية واألخالقية ومن المعايير النقدية القديمة. وأدى هذا االلتزام إلى 

ية والمباشرة حتى  في الشعر الذي من المفروض أن يرتكز الوقوع في التقرير 
ًً خاليًا من  على خصوبة الخيال وجمال التصوير، جاء في معظمه باهتًا
النبض الوجداني ألن الشاعر قد رسخ في ذهنه أن النموذج القديم قد يكفي 
صاحبه أن ُيتقن األْوزان والقوافي وينحت بعض التشبيهات واالستعارات في 

 محدَّدة من قصيدته.مواضع 
استندت االنطباعات النقدية إلى النظرة نفسها فكانت تتجه صْوب الجانب 
المعنوي أو اللغوي أو البالغي  فُتجزِّئ العمل األدبي وال تنظر إليه في كليته 
وكأنهم يستعيدون ما عرفه العرب قبل اإلسالم ، وكأنما  الفرع يتشبَّه باألصل ، 

 الفرع سموَّ األصل.   ولكن هْيهات أن يْسموَ 
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 فحين يقول "األمير عبد القادر" :
عالنـا  يا رب ، يا رب ، يا رب من     إليه مفزعنا سّرًا وا 

يعلق عليه " عبد الوهاب بن منصور" بأنه من الكالم الذي ُيْلَحق بكالم 
لين.  العميان والمتسوِّ

ما القدح، و  ال شك يكون وغالبًا ما كانت األحكام يتجاذبها إما  المدح وا 
تأثيرها أكبر عندما تصدر من شخص ذي مكانة متميزة ونفوذ، كما هي حال " 
البشير اإلبراهيمي" حينما يرصف مجموعة من األلقاب يصف بها "محمد العيد 
آل خليفة" فيقول: )) األستاذ محمد العيد شاعر الشباب وشاعر الجزائر الفتية، 

عر مكتمل األدوات، خصيب الذهب، بل شاعر الشمال اإلفريقي بال منازع، شا
رحب الخيال، متَّسع جوانب الفكر، طائر اللمحة، مشرق الديباجة، متين 

 التركيب، فْحل األسلوب، فخم األلفاظ محكم النسيج ملتحمه...الخ(( .
ماذا بقي  لشعراء " الجاهلية" والمتنبي والمعري وأبي تمام  وأبي فراس 

ة واضحة عن قصور في فْهم الطبيعة الفنية الحمداني وغيرهم كثير. إنها صور 
للشعر، ناهيكم عن أنه رأٌي تحركه نزعة االنحياز الذاتي الصارخ  يطمئن فيها 
إلى نفوذه  واعتداده فيكيل لصديقه ما يشاء من المجامالت ولو كان خصمًا له 

 النقلبت الصورة قدحًا وقْذفًا.
عربي، فهاجموا النقد ))وقد غالى بعض النقاد واألدباء في المغرب ال 

الحديث بالمشرق مناصرة لدعاة التقليد والوحدة اإلسالمية وكان من أجرأ هؤالء 
مًا عنيفا، وأكثرهم صراحة  محمد السعيد الزاهري الذي هاجم طه حسين هجو 

، والشعوبية واستخدام الموضوعات  واألساليب التي يريدها اتهمه بالشذوذ والنزق
 .(2)االستعمار ((
أن هذه القوالب الجاهزة المْوروثة عن األدب عامة والشعر خاصة يبدو 

هي التي أسهمت في تأخر الفنون النثرية ومنها الرواية تحديدًا بوصفها جنسًا 
حداثيًا تستْوجب كتابُتها ثقافة من نوع آخر، كما لم تسمح لهذا الجيل بأن 
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دَّات في الساحة يستفيد من المنجزات النقدية في الغرب وال بمواكبة  المستج
ن كان "أحمد رضا حوحو" قد ارتدى بدلة جديدة عن طريق  األدبية العربية. وا 

"رمضان حمود"  قبل ذلك أن يزرع بعض بذور  الفن القصصي، كما حاول
 الحياة ولكنها لم تأخذ مداها.

عبد اهلل " لمحطة الثانية فيمثلها المرحومانفأما ا المحطة الثانية:-2
 صايف" .ركيبي" و"محمد م

اتجه د/ عبد اهلل ركيبي إلى الدراسات المتعلقة بالتاريخ األدبي وأخذت 
مؤلفاته طابعًا تعليميًا كان منها القصة القصيرة وتطور النثر الجزائري الحديث. 
ولقد جاءت  مؤلفاته في فترة كان فيها المهتمون بالشأن األدبي في أمسِّ 

نصوص وأعالم وعلى المراحل  الحاجة إليها. إذ تعرفنا من خاللها على
األساسية التي عرفتها مسيرة األدب الجزائري . وال شك أن كثيرا من الباحثين قد 

إلى ما يصدق على اتَّكأوا عليها لالنطالق نحو آفاق أخرى. وهو  نفسه يشير 
ولكن هذه الدراسات الجامعية يغلب عليها طابع التاريخ بحوثه حين يقول:))
طبق عليها الوصف بأنها نقد جمالي، ألن العناية فيها األدبي أكثر ما ين

انصبَّت على المرحل األدبية وعلى المضامين وعلى صلة هذا األدب بالحياة. 
 (3)بينما ُأهمل الجانب الجمالي أو الشكل نوعا ما، لدى البعض من هؤالء...((

لى  بينما مال "د/ محمد مصايف" أكثر إلى متابعة اإلنتاج الجديد وا 
عامل مع النصوص. فكان من أعماله: )دراسات في النقد واألدب( و)القصة الت

القصيرة العربية الجزائرية في عهد االستقالل( و)النثر الجزائري الحديث( وكتابه 
الذي رصد فيه تطور النقد األدبي الحديث في المغرب العربي. لكن العمل الذي 

الرواية ر بوضوح في كتابه )ص  األدبي يظهيجسد رؤيته وطريقة تعامله مع الن
 العربية الجزائرية الحديثة، بين الواقعية وااللتزام(. 

ففيه يتبيَّن أن الناقد يميز بين أدب ملتزم وآخر غير ملتزم، ما يشي بأنه 
فْهٌم محدود للُبْعد الفلسفي لهذه القضية. فمنذ النصف األول من القرن العشرين 
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ده بأنه ملتزم كْي يوحي ذلك تلميحًا بأنه ُوصف األدب التحرري واالشتراكي بع
أدب ُمقيَّد نقيض الحرية، وليصبح ما عداه  حّرًا سواء أكان أدبًا رأسماليًا أو ذا 

ملتزم مادام  -ال محالة-طابع ديني. وهي رؤية مختلَّة منطقيًا إذ كل أدب
يتضمن معنى ما وداللة. إنما االختالق في طبيعة هذا المضمون أو تلك 

 -لة. علمًا بأن ما أسهم في تكريس هذه الرؤية هم أولئك األدباء الذينالدال
عمدوا  -بحكم الحرص على تبليغ رسالتهم االجتماعية  وقناعاتهم اإليديولوجية

إلى إعطاء األولوية للمضمون على حساب الجانب الجمالي ما جعل أعمالهم 
 تنطبع بالتقريرية والمباشرة .

مؤلَّفه المذكور عن الرواية يعتمد ضربًا  ثم إن "د/ محمد مصايف" في
من التصنيف المدرسي التقليدي ال يطال بنية العمل األدبي فيجزئه إلى 
مضمون ثم شكل بحيث يبدو الشكل تابعا أو ثانويًا وال ينال هذا األخير من 
الممارسة النقدية إال أحكامًا عامة  لغوية أو بالغية بمنظور قديم وكأننا لم نبرح 

ة التدريس التي كانت متبعة  في الثانويات عند تقسيم النص إلى دراسة طريق
 األفكار ثم دراسة األسلوب.

فبالنسبة له هناك الرواية األيديولوجية ويمثلها " الطاهر وطار " من )) 
:"عبد والرواية  الهادفة  ويمثل لها بـ:)نهاية األمس( ـ لـخالل )الالز( و)الزلزال( 

إسماعيل غموقـات" و)نار و)الشمس تشرق على الجميع( لـ: "الحميد بن هدوقة" 
( : "عبد المالك مرتاض" والرواية الواقعية ويمثل لها بـ : )ريح الجنوبونور( لـ

:" مرزاق بقطاش" ورواية التأمالت ن هدوقـة" و)طيور في الظهيرة( لـ:"ابلـ
ورواية الشخصية : "محمد عرعار العالي " الطموح ( لـالفلسفية ويمثل لهـا بـ: )

 : )ما ال تذروه الريـاح( لـ : " محمد عرعار العالي ".ل لها بـويمث
 والغرابة في هذا التصنيف تتبّدى في عدة مستويـات.

احبه إن هذا التصنيف ذاته ال يخلو من موقف أيديولوجي ولو أن ص-أ
 .ُينكر ذلك بوعي أو بدون وعي
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فهذا يوحي بأن بقّية عندما ُتوصف رواية ما بأنها أيديولوجية -ب
 الروايات ال تتضمن ُبعدًا أيديولوجيا وهذا غير صحيح.

نما االختالف -ج إن كل عمل أدبـي ـ ومنه الرواية ـ هادف ال محالة ، وا 
 إنما يكمن في طبيعة الهدف الذي يرمي إليه العمل.

. إذ مهما اشرأّبت عيون الُكتاب مر نفسه ينطبق على صفة الواقعيةواأل
ماء، فإن أرجلهم ستبقى على األرض، وكذلك األعمال األدبية فإنها إلى الس

 (4)مهما غرقت في الفلسفة والتجريد ، إال أنها ستظّل ذات جذور واقعية((.
ومما ُيعد امتدادًا لالتجاه التقليدي كتاب "صالح خرفي" )المدخل إلى 

كالهما األدب الجزائري الحديث( وكتاب عمر بن قْينه )شخصيات جزائرية(، ف
لم يخرجا عن األحكام العامة المْوروثة والتي ال تخلو من شحنة دينية أخالقية 

 بعيدًا عن أي استفادة من المستجدَّات في الساحة النقدية.
جاءت فترة السبعينيات بما فيها من آمال ونكسات،  المحطة الثالثة:-3

نتظرون أن يرْوا وجيل االستقالل تالحقه صورة الثورة المسلحة والذين عاشوها ي
لدماء الشهداء امتدادًا في الواقع ، امتدادًا يتجسد في الحرية والعدالة والمساواة، 
خواني وماركسي، ومنشطر بين لغتْين  والشباب تائه بين فكر قومي بعثي وا 
مات، فلما  عربية وفرنسية، ومنظومة تربوية مازالت تحبو  وتفتقر إلى أدنى المقوِّ

تراكي فيما سمي المهام الوطنية )الثورات ها الخطاب االشظهرت التحوالت يحدو 
: الزراعية والصناعية والثقافية والطب المجاني وديمقراطية التعليم(، كان الثالث

الحماس سيد الموقف وازدهرت الكتابة باللغة العربية لكنها في عمومها لم تنُج 
اإلبداع أو في  من شراك الخطاب السياسي/ اإليديولوجي السائد يومئذ إن في

 المحاوالت النقدية.
كان طبيعيًا في هذه الفترة الموسومة بالتقاطب بين معسكرْين: رأسمالي 
واشتراكي وقد ارتبط وْقع الرأسمالية  باالستعمار البغيض أن ينجرَّ الشباب وراء 
الخطاب النقيض وأن يجدوا فيه ُمَعبِّرًا عن آمالهم وطموحات أمتهم، وأن يرْوا 
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دب من خالل وظيفته االجتماعية وكأن في ذلك استمرارًا ألسالفهم حين إلى األ
وظَّفوا األدب لخدمة القضية الوطنية، ما أدَّى إلى أن يبرز المضمون مرة أخرى 
إلى الصدارة ليبدَو الجانب الفني ثانويًا باهتًا. يتجلى ذلك في بعض األعمال 

واقعي االنتقادي في الرواية النقدية لـ: "واسيني األعرج" منها :)النزوع ال
الجزائرية( و )اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في األصول التاريخية 

"محمد بوشحيط" في كتابه )الكتابة لحظة  والجمالية للرواية الجزائرية( ولدى
ر )تجارب قصيرة وقضايا كبيرة( وْعي(، وفي المحاوالت األولى لـ: مخلوف عام

لغد(، في حين راح "محمد ساري" يعانق بعض منجزات تطلعات إلى او)
المدارس النقدية المعاصرة في كتابه: )البحث عن النقد الجديد( لوال أنه لم 

 إلى الكتابة الروائية والترجمة. -فيما بعد -ينقطع
إن هذه الحقائق التي ال مجال إلنكارها كانت تمليها ظروف معروفة، 

ين متَّكًأ ليصنعوا ألنفسهم أسماء بانتقادها حد لكْن يبدو أنها أصبحت لدى كثير 
اإلقصاء ، يريدون أن يجعلوا من عيوبها مركبًا للعبور إلى شاطئ الشهرة 

 األدبية المفقودة.
إذا ُكنا نرفض أدب السبعينيات ألنه ذو ُبعد سياسي /اجتماعي ال 

ثال: ُيرضينا، فسنرفض أدب الحرب أيضًا، ونتنكَّر لجهود َمْن سبقونا من أم
د/"عبد الملك مرتاض" والمرحومْين "محمد مصايف" وعبد اهلل ركيبي" لمجرد 
أنهم يخالفوننا الرأي أو ألنهم لم يستثمروا منجزات المدارس النقدية المعاصرة، 

 وهذا عْين التحامل والتعالي. 
إن أية قراءة تدَّعي لنفسها الموضوعية ال بد أن تتمَّ في ضوء األوضاع 

من إيديولوجا  إيديولوجيائدة يومئذ. وما عدا ذلك فسيكون موقفًا التي كانت سا
ن هو تظاهر بالحياد.   أخرى. وا 
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سنشهد في القترة الالحقة جهودا أخرى، تتغذَّى مما  المحطة الرابعة:-4
جرى في الوطن وفي العالم من تحوُّالت وتستفيد إلى حد ما مما تسرَّب إلينا من 

 المدارس النقدية المعاصرة.
فهناك من استفاد منها حّقًا، منهم "د/ السعيد بوطاجين" الذي ينبئ  بحثه 

"بروب" ولخَّصها  في االشتغال العاملي أنه استْوعب الوظائف كما حددها
" بعده، ثم اختار منها ما يستضيء به في قراءة رواية "عبد الحميد بن "غريماس

 هدوقة" )غدًا يوم جديد(.
المرجع(، أن الناقد يتغذَّى من حقول مختلفة ويؤكد كتابه )السرد ووْهم 

الطالعه الواسع على المناهج النقدية المعاصرة من بنيوية وسيميائبية وأسلوبية 
وغيرها، لكنه لم يْبّق أسيرها ، بل نلحظ أنه يوظفها بوْعي وبعْين ناقدة ما جعله 

في يستعملها بمرونة وفي صلة دائمة مع التراث العربي اإلسالمي فال يكت
بإلصاق المصطلحات على جسد يبدو غريبًا عنها وهي غريبة عنه، وقد يهتدي 

: )االشتغال العاملي إلى ابتكار مصطلحات يراها أنسب، مثل -فوق ذلك–
ل المناجاة عوض المونولوج  والمساند والتحيين( أو يستقيها من التراث فيفضِّ

النظرية كما في  والمقابسات عوض التناص. فكان بذلك منسجما مع  نفسه في
التطبيق لما قال يْومًا: "))سيتضح لنا بعد أعوام قليلة، أننا لم نتمثل هذه 
المناهج بعقل عارف، مؤثث ومتوازن، أما السبب النووي فيكمن في القفز على 
المعرفة اختصارا للوقت، أو رغبة في التبوؤ ال غير، لقد أخذنا هذه العلوم من 

دة دون أي اجتهاد بين لربطها بفروعها البدئية. إن خواتمها، بطريقة إمالئية عا
هذا الفصل بين المجرى والمرسى، بين الوضع واالستثمار سينتج مبهمات كثيرة 
ليس من السهل الخروج منها في ظل هذا التكديس المصطلحي الشامل الذي 

 .(5)جيء به جملة وتفصيال((
م))إشكالية ويقف "يوسف وغليسي" على هذه الظاهرة في مؤلفه المه

المصطلح((، فيشير إلى أن المصطلحات متداخلة أصال في منبتها، وتتداخل 
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في المنهج الواحد عندنا، وتمَّ تلقِّيها بصفة فردية مشتَّتة وتعددت الترجمات 
فضال عن  التعصب الشخصي لمصطلح ما ولو لم يكن دقيقًا ومتداوال إلى أن 

وية لالصطالح هي االتفاق، فمن يخلص إلى القول:))إذا كانت الداللة اللغ
المؤسف أن يتحوَّل االختالف االصطالحي العربي الكبير إلى اصطالح عربي 

 (6)على االختالف((
هناك جهود "عبد الحميد بورايو" في منطق السرد وفي استثماره الوظائف 
والمتواليات والوساطة وتصنيف الوظائف ونظام الشخوص في تحليل الحكاية 

ا تجلى المنهج السيميائي في تطبيقات محدودة لدى "رشيد بن الشعبية، كم
مالك" وحسين خمري"، فأما "يوسف أحمد" فقد كتب))سيميائيات التواصل 

وكتب "قادة عقاق " ))في السميائيات  (7)وفعاليات الحوار، المفاهيم واآلليات((
ظرية امتدادًا ، دون أن يجعال للمفاهيم الن(7)العربية، قراءة في المنجز التراثي((

 تطبيقيًا. 
وفيما أرى، أن من الجهود التي قاربت الكتابة الروائية منذ سبعينيات 
لت إلى نتائج مميزة كتاب "د/ آمنة  بلعلى")) المتخيَّل  القرن الماضي، وتوصَّ

، ألنه تأسس على مبادئ (8)في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلف((
 نقدية المتَّزنة، منها:تستْوجبها الممارسة ال

أن الدراسة تناولت نماذج متعددة ومتمايزة وتنمُّ عن متابعة منتظمة 
 لإلنتاج الروائي في بالدنا.

تعاملت مع النصوص من خالل مناهج السرد الحديث وحوارية باختين 
 والسيميائيات والتأويلية.

على  تعاملت مع هذه المناهج بما يتالءم والنص العربي، ولم ُتسقطها
النصوص كقوالب جاهزة تنطبق على سائر النصوص ولو كانت متمايزة فيما 

 بينها. 
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بقيت حريصة إلى حد كبير على النظر إلى الظروف التي أحاطت 
 باإلنتاج األدبي وعلى طبيعة اللغة وخصوصية العربية.

ن كانت بعض  تمكَّنت من الوقوف على أهم مميزات التجربة الروائية، وا 
 ت قابلة للمراجعة والنقاش.االستنتاجا

ولعل "د/ عبد الملك مرتاض" أن يكون من أكثر الُمغرمين برسم الجداول 
ووضع النسب المئوية كما في كتابه )القصة الجزائرية المعاصرة(، مما أْوقعه 

، وراح (9)في ضرب من الشكالنية والفصل بين ما هو ثوري ووطني واجتماعي
موضوع الدراسة بطريقة فيها كثير من  يوزع هذه الصفات على القصاصين

العسف. كما إنه حريص على التفرد بابتكار مصلحات خاصة به ولو لم تكن 
متداولة منها: ))التخاصب التشاكلي والتشاكل اإلفرادي والتشاكل التركيبي(( 
ويسقطها على نصوص هي من البساطة بحيث قد ال تستدعي كل هذا التركيب 

 .(10)المعقَّد
فة إلى فوضى المصطلح هناك ظاهرة في الكتابات النقدية وباإلضا

الجديدة تسترعي االنتباه، وهي إما أن أصحابها ال يقرؤون العمل األدبي كامال، 
ما أنهم يجتزئون منه فقرات من هنا وهناك يجدون  بل يكتفون بما ُكتب عنه ، وا 

دينية ألنهم  فيها مطية لتفريغ شحناتهم اإليديولوجية وعادة ما تكون أخالقية
يدركون طبيعة المتلقي الذي يتوجَّهون إليه مغلِّفين خطابهم بما أمكنهم من 
العبارات اإلنشائية المؤثرة والمضلِّلة. وفي أحسن األحوال يحلقون في تنظيرات 
فضفاضة في وقت نحن أحوج فيه إلى ممارسات نقدية تستنطق النصوص ال 

تُنقل من هنا وهناك منبتَّة من جذورها إلى تهويمات إنشائية وال إلى تنظيرات 
 وتغرق في فوضى المصطلح بال جدوى. 

 الهوامش:
مصايف)محمد(، النقد األدبي في المغرب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -1
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لقد شغلت قضية الدراسات التراثية حيزا ال يستهان به في مجال 
وجهات النظر بين  الدراسات النقدية العربية المعاصرة، وعلى الرغم من اختالف

الباحثين، وتباين طرق البحث والمناقشة بخصوص هذه المسألة، إال أن مجرد 
االهتمام بهذه القضية ينم عن الوعي بحقيقة هذا التراث، ليس بوصفه بحثا في 
ماضي الثقافة العربية فحسب، بل لكونه متصال بالوضع الراهن، ألجل 

ليات مناهج النقد المعاصر، فقد استجالء رؤى مستقبلية واعدة. ومع تطور آ
كان للدراسات السردية العربية حظها من االهتمام والتبجيل، على عكس مواقف 
النقد العربي القديم، الذي كان يؤسس معاييره النقدية على جنس الشعر دون 

 غيره من أشكال النثر الفني.
قدية ويعد عبد الفتاح كيليطو من الباحثين المتميزين، على الساحة الن

العربية المعاصرة، حيث وجه مسار مشروعه النقدي إلى قراءة التراث السردي 
العربي القديم، من خالل مجموع الكتب والدراسات التي قدمها في هذا المجال. 
والتي تمتاز بنوعية الطرح المتجدد في ميدان التفكير األدبي بصفة عامة، وما 

م به من جدية طرح السؤال تعلق منه بالنقد على وجه الخصوص، لما تتس
النقدي، والتفتح على مجاالت النقد المعاصر، بعيدا عن تعقيداته االصطالحية 
تنظيرا وتطبيقا. فجاءت إشكاليات بحوثه منصبة حول مخاتلة ذخائر األدب 
العربي القديم والحديث، مستفيدا في الوقت ذاته مما وصل إليه الدرس النقدي 

 وآليات إجرائية. المعاصر من تقنيات منهجية
وفي إطار اشتغاله بالتراث السردي العربي، ركز على أهم أنماطه 
الحكائية، ممثلة أساسا في فن المقامة، والذي خصص له مصنفين من أبحاثه، 
أولهما كتاب: )المقامات(، الذي هو في األصل يشكل أطروحة الدكتوراه التي 

كتاب: )الغائب(، والذي ضمنه  تقدم بها في إطار بحثه األكاديمي، والثاني هو
تحليال للمقامة الكوفية للحريري، وقرأها قراءة نقدية متميزة، من العنوان إلى 
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النهاية. هذا باإلضافة إلى اهتمامه باألشكال واألنواع السردية المختلفة، في 
)كليلة ودمنة( اهتمامه بقراءة كتاب )الليالي( ومضامين كتبه األخرى، ك

لتنويع في دراسة أنماط السرد العربي القديم بشتى أنواعه وغيرها.. وهذا ا
وأجناسه، يأتي انطالقا من فكرة إيمانه، أنها جميعا محكومة في إطار نسق 

 ثقافي موحد، ودعوة منه إلى افتراض وحدة في الثقافة العربية الكالسيكية.
وفي هذا المقال، والذي خصصته لقراءة عبد الفتاح كيليطو للموروث 

دي العربي، سنحاول التعرف على تقنيات القراءة المعتمدة من الباحث في السر 
مخاتلته لنصوص السرد العربي، الستجالء المنهج الذي يعتمده، وهذا ما 
سيتجلى لنا من خالل تتبع قراءة الباحث لفن المقامات، ومن خالل شبكة 

السردي  األسئلة المنفتحة، التي صاغها الباحث، ألجل إعادة قراءة التراث
 العربي، والكشف عن خفاياه وأسراره اإلبداعية.

 :الفضاء الداللي للمقامة. 1
ينطلق عبد الفتاح كيليطو في افتتاحية كتابه: )المقامات(، من محاولة 
عطائها تصنيفا نوعيا، يختلف عن مجمل  تحديده لمصطلح كلمة )مقامة(، وا 

رافية. فليس للحكاية أنماط السرد األخرى، فهي حسب رأيه ليست " حكاية خ
الخرافية مؤلف، ومن العبث محاولة الوصول إلى نسختها األصلية، وما يمكن 
هو مساءلة الراوي الحالي الذي استقاها من رواة تضيع الئحة أسمائهم في 
ماض يتزايد بعدا. وعلى العكس، فقد رأت المقامة النور في لحظة محددة، ولها 

. لكن وفي المقام نفسه، فإنه 1لرجوع إليها"مؤلف، ولهذا المؤلف سيرة يمكن ا
يرى بعد الحكم عن المقامة بوصفها نوعا أدبيا، له سماته الثابتة والمميزة. فمن 
خالل قراءته لمجموع مظاهرها، رأى أنه يستلزم في هذا السياق البحث عن 
السمات الثابتة في بناء النص المقامي، مع دعوته إلى عدم التسرع والتحمس 

                                                 
 .05، ص :  -األنساق الثقافية و  السرد  -عبد الفتاح كيليطو : المقامات    1
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من السمات، والجزم بأنها األصل المكون لبنائها النصي، وبذلك تميزها لسمة 
 النوعي.

ومن أجل تقديم وجهة نظره بخصوص هذه المسألة، فقد عمد كيليطو إلى 
التأكيد على أن " المظاهر المتعددة للمقامة تجعل الترابط ممكنا، بل ضروريا، 

ر واحد. ليس من المنهج شرط أال ننسى أننا في كل مرة ال نتعامل إال مع مظه
الجيد أن يغشي على بصرنا واحد من االنعكاسات، فنضخمه ونعلن أنه أصل 

. وقد قدم في هذا السياق المظاهر الثالثة للمقامة كما حددها كل من 1المقامة"
الثعالبي والحصري، والمشكلة حسب تحديدهم من: األسلوب الرفيع األنيق، 

ن وال واحد من هذه المظاهر الثالثة، إذا موضوعة الكدية، نسبة الخطاب. لك
نظر إليها منفردة، ترقى ألن تكون خاصة بفن المقامة وحدها، دون غيرها من 
أشكال السرد األخرى، أو حتى غير السردية منها. فخاصية األسلوب مشتركة 
بين المقامة وبين أشكال النثر الفني األخرى كفن الرسالة، أما موضوعة الكدية، 

ا حاضرة عند الجاحظ وابن دريد. ونسبة الخطاب إلى الشخصيات فهي أيض
المتخيلة، هي جامع مشترك بين جل أشكال الحكي التخييلي، كما هو الحال 

 في كتاب )الليالي( و)كليلة ودمنة(.
من هذا المنظور جاء تأكيد كيليطو على مظهر رابع، ينم عن انشغال 

أبحاث التأصيل الثقافي، وفق رؤية الباحث بتدقيق المفاهيم والحدود، لتدعيم 
معرفية ونقدية، تستعير مفهوم الحفر المعرفي لميشيل فوكو، والذي يتحدد 

في " اكتشاف )األنساق األساسية في ثقافة ما(  –أي الحفر المعرفي  –غرضه 
من حيث تحدد وتحكم اللغة وفضاءاتها اإلدراكية ومجاالتها التبادلية وتقنياتها 

. فجوهر البحث عند كيليطو يكمن في تتبع 2ممارساتها"وقيمها وتراتب 
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مصادره، وبحث العناصر المكونة للمفهوم، وهذا الحفر المعرفي النقدي يعتبره 
 .1كيليطو "عادة منهجية يتم الخضوع لها دون انشغال بتدقيق حدودها"

إن المظهر الرابع الذي أكد عليه كيليطو، هو المتعلق أساسا بالبنية 
الوظائفية الخاصة، أي ثبات الشكل السردي للمقامة، بحيث إن السردية و 

استجالء هذا المظهر غير عصي على أي قارئ، فهو ظاهر في تشكل النص 
المقامي إذ "تكفي قراءة المقامات األولى إلدراك أن األفعال السردية تتبع في كل 

يب أحيانا، واحدة منها، تسلسال ثابتا. ويوجه قراءة المقامات األخرى توقع، يخ
 .2بعودة هذا التسلسل ذاته"

وبعد هذا العرض لتحديدات داللة المقامة، خلص كيليطو إلى أن للمقامة 
مظهرها المميز، والذي ال يتراءى لنا في النصوص األخرى، وهو بنيتها السردية 
الثابتة، وهي حسب رأيه األساس في تصنيف المقامة بكونها مقامة، وما البحث 

قامة أو مثيالتها في النصوص السابقة لها أو الالحقة بعدها، فما عن سوابق الم
إال محاولة للمقارنة، ونحن معها  "  مجبرون  –حسب تعبير كيليطو  –هي 

على االعتراف بأن من بين كل خصائص المقامة، تكون البنية السردية هي 
اتية األشد استعصاء على الترابطات، وأنها، في النهاية، تشكل الخصيصة الذ

. وهذا ما دفع به أيضا إلى النظر في المقامة كشكل ال كنوع، شأنها 3للمقامة"
في ذلك شأن القصيدة، وذلك النفتاحها وتضمنها ألنواع مختلفة سردية وشعرية 

. فمقامات أي مؤلف تشكل نوعا فرعيا 4فهي " مندرجة في دائرة التعدد والمزيج"
هذا على غرار أنواع الشعر من مديح يندرج ضمن الشكل العام لفن المقامات، و 

وهجاء ورثاء..المندرجة في إطار البناء العام للشعر كشكل عام تنضوي تحت 
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لوائه هذه األنواع الغرضية، لذا "فمن مصلحة الباحث أن يرى في المقامة 
شكال. فالقصيدة، على أي حال، شكل ال نوع، ولم يمنعها ذلك من أن تتضمن 

 .1أنواعا مختلفة"
ديث عبد الفتاح كيليطو عن المقامة كشكل، ينفتح على أنواع إن ح

سردية وشعرية مختلفة، هو ما دفع به إلى دراسة المقامة في إطار النسق 
الثقافي الذي نشأت فيه، من خالل موازاتها مع مؤلفات معاصرة لها، وهذا ما 
ا، سنتطرق إليه بالتفصيل في العنصر الموالي. أما عن الخصيصة المميزة له

وهي البعد الوظائفي لبنيتها السردية، فإننا أرجأنا الحديث عنه بعد التطرق إلى 
انفتاح النص المقامي، وهذا التزاما منا لمنهج الدراسة المقدمة من قبل كيليطو 
في كتابه )المقامات(، الذي يشكل عمدة مباحث هذا المقال، مع كتاب 

 )الغائب( المخصص لتحليل المقامة الكوفية.
 :انفتاح النص المقامي .2

أثناء حديثنا عن المقامة، نتطرق إلى فكرة انفتاحها على عديد من 
أجناس السرد األخرى من خبر، وشعر، ورسالة، ومناظرة وغيرها. لكن حديثنا 
عن انفتاح النص المقامي في هذا السياق من البحث، ال نقصد منه ما كنا قد 

نما المقصود هو ان فتاح  هذا النص، أثناء تناوله بالدراسة أشرنا إليه آنفا، وا 
والتحليل، على نصوص أخرى، معاصرة للنص المقامي، وخاضعة لنفس النسق 
الثقافي، مما تشكل معينا حقيقيا في التعرف على خصوصية النص المقامي، 
وتحديد موقعه بين مجمل النصوص المصاحبة له، والخاضعة لنفس نسقه 

 الثقافي.
رديا منغلقا على نفسه، بل هي في إطار نشأتها ليست المقامة نصا س

وتطورها، خضعت لتفاعل نصي، أسس لعالقة اإلبداع بالتلقي، في خضم نسق 
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ثقافي موحد، هذا النسق الثقافي الذي يعرفه كيليطو بأنه " مواضعة )اجتماعية، 
دينية، أخالقية، استيتيقية..( تفرضها، في لحظة معينة من تطورها، الوضعية 

. وهذا ما يجعل النص 1ماعية، والتي يقبلها ضمنيا المؤلف وجمهوره"االجت
منفتحا على نصوص أخرى، مؤطرة في مجملها لما يصطلح عليه بالنص 
الثقافي، لذا نجد كيليطو قد أسس في بحثه عن المقامات لدراسة موازنة فيما 

د( بينها، وبين نصوص سردية من القرن الرابع الهجري، وهي )مسائل االنتقا
 البن شرف القيرواني، و )دعوة األطباء( البن بطالن، و)مقامات( ابن ناقيا.

لقد تنبه كيليطو في جانب هذه المسألة إلى تلك العالقة فيما بين األنواع 
السردية والنسق الثقافي، مما يقتضي إجرائيا قراءة النصوص " واألنساق التي 

قد الثقافي، أي أنها حالة تلك صفتها قراءة خاصة، قراءة من وجهة نظر الن
 .2ثقافية، والنص هنا ليس فحسب نصا أدبيا وجماليا، ولكنه أيضا حادثة ثقافية"

إن مقاربة كيليطو للمقامة، يأخذ بهذا الصدد حشدا من الحفريات 
المعرفية والتاريخية والفنية، فتأسيسا على هذا االستحضار المعرفي وأنظمته 

لية اإلدراك المنهجي للخطاب القصصي، ولنص التركيبية والنقدية، تنبني عم
المقامة على وجه التحديد، وهو تأويل منهجي للنص " بغية الوصول إلى تحديد 
طابعه الخاص من حيث هو واقعة نوعية. وال غرو، فإن كل قول، وكل نص، 
مهما يكن من تشابه بينه وبين غيره من األقاويل أو النصوص، ال يمكن أن 

 .3ا لما تقدم عليه"يجئ مطابقا تمام
وفي إطار النسق الثقافي، أسس كيليطو قراءته للمقامة، والتي ال يتسنى 
لنا فهمها، إال من خالل استيعاب المضامين والحيثيات التي تقدمها النصوص 
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األخرى المجاورة لها في السياق الثقافي العام والموحد، والمجاوزة لها في 
ذا التجاور والتجاوز تفسح مساحة خصوصية مضامينها وأشكالها، وبين ه

 التأمل والتأويل.
وعليه عمد كيليطو إلى استجالء خاصية المقامة من عدة أوجه، فرضتها 
تلك الموازنة فيما بينها وبين النصوص المعاصرة لها. فهي في فضائها تقترب 
من مؤلفات الجغرافيين العرب في القرن الرابع للهجرة، االصطخري، والمقدسي، 

حوقل، فقد " قصروا رؤيتهم عمدا على مملكة اإلسالم، وكان الهمذاني  وابن
يستبين تماما هذه المالحظة للمقدسي: )ولم نذكر إال مملكة اإلسالم حسب، ولم 

. والراوي في 1نتكلف ممالك الكفار ألننا لم ندخلها ولم نر فائدة في ذكرها( "
داثا لم يحضرها )المقامة المقامة ينتقل بين عصور مختلفة، وحتى أنه يروي أح

البشرية(. فهذه حسب رأي كيليطو مشكلة زمنية، إن هذه التحوالت للشخصية 
عبر الزمان والمكان، تؤدي إلى تحوالت في المقامة بتحول الدور الموضوعاتي 
لها، وهي تعبير عن دوام هوية عبر تعاقب األجيال. إنها شخصية براقشية 

واع األدبية التي يستقر فيها، فكيانه هو تظهر فقط وفق "ما تسمح له األن
 .2التغير"

كما آثر في سياق بحثه مقاربة غير مباشرة، في استجالء البنية المشتركة 
للنص المقامي، بتحليله لنصوص سردية قريبة من نص المقامة، وهذا ألجل 
اإلحاطة بمجمل الخصائص والسمات الذاتية والمشتركة فيما بينها، وهذا إسهاما 

كسابه أكثر مرونة في استيعاب مجموع  منه لتوسيع نموذج الدراسة، وا 
النصوص السردية، واستجالء سمات المقامة الخاصة بها كنوع من بين مجموع 
األجناس النثرية األخرى، من أجل ذلك عمد كيليطو إلى قراءة بعض النصوص 

س القريبة في تشكلها من نص المقامة، بل تنسب في أحايين كثيرة إلى جن
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المقامة، وهذه النصوص هي )أحاديث ابن شرف(، و)دعوة األطباء( البن 
 بطالن، و)مقامات ابن ناقيا(.

يرى كيليطو أن العالقة بين )األحاديث( التي وضعها ابن شرف 
القيرواني والمقامات ليست بالغة الوضوح. فالحديثان يتناوالن جانبين اثنين، 

في الشعر، والثاني يدور حول النقد  أولهما يتعلق بخصائص الجانب األسلوبي
الشعري، وعلى اعتبار " أن االهتمامات النقدية حاضرة في عديد من المقامات، 
فهي بعيدة عن أن تشكل المظهر الذي يلفت النظر للوهلة األولى في مؤلف 

. لكن بالرغم من ذلك، فقد راح كيليطو يحدد نقاط االختالف فيما 1الهمذاني"
شرف، ومقامات الهمذاني، على الرغم من افتراض كيليطو بين أحاديث ابن 

جعل األحاديث استمرارا للمقامات في جانب من جوانبها، أما الجانب اآلخر 
فإنه ال يخلو بحسب موضوعها من نقد أدبي صريح، مما يحتم إلحاقها بالتآليف 

 النقدية.
 –وانطالقا من موضوع أحاديث ابن شرف، والتي يطمح إلى جعلها 

خطابا " مطابقا وشفافا، دون أي خداع، أي يعين بدقة  –ب رأي كيليطو حس
موقف قائله. أي خطابا مقدودا، الئقا ومناسبا، ال يجعل البسه متنكرا، بل على 
العكس يكشف عن حدوده. ويمكنه أن يكون شعار هذا الخطاب الثابت 

بع خطاب . وهذا ما يتنافى وطا2والمجزأ، لكل حسب كينونته، وحسب ما لديه"
المقامة الهزلي والتهكمي و االنتهاكي، فمسلمة االتساق التي يرومها ابن شرف 
ال تتحقق في نص المقامة، وعليه فإن ما خلص إليه كيليطو في إطار هذه 
المدارسة هو: "أن األحاديث تختلف كثيرا عن المقامات. لنتخيل عيسى بن 
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أديب يشترك معه في أدق هشام ثابتا ومتزنا، في صحبة، ال أبي الفتح، بل 
 .1تفاصيل رؤيته للعالم، فسنحصل إذ ذاك على صورة دقيقة لألحاديث"

ينتقل كيليطو بعد ذلك إلى كتاب )دعوة األطباء( البن بطالن، لكن 
نما  غرض الباحث من هذا، ليس تلمس صدى للمقامات في هذا المصنف، وا 

. 2ات متعددة"هو كما يحدده محاولة "استجالء خصائص خطاب يعرف تجسد
هذه التجسيدات التي قد تنعكس على تسمية نمط الخطاب، فتغدو بذلك متعددة 
ومختلفة، وهذا هو الشأن الذي وقعت فيه )دعوة األطباء(، فمنهم من اعتبرها 
رسالة البن أبي أصيبعة، ومنهم من اعتبرها مقامة كما هو الحال عند ابن 

 القفطي.
ا كيليطو، فدعوة األطباء ليست رسالة أما عن التسمية األولى فقد نفاه

بحكم أنها ال تحمل اسم المرسل إليه، أو ما يدل عليه، في حين أن النقطة التي 
استأثرت اهتمامه، هي التسمية الثانية، أي تسمية المقامة التي أطلقها ابن 
القفطي، فراح الباحث يقيس هذا النص بنص المقامة، من خالل تتبع البنيات 

تي تتأسس عليها المقامة الهمذانية، وموازاتها بما جاء عند ابن السردية ال
بطالن، فإن كان إسناد الخطاب فيها متوفر، فإنها تفتقد إلى عنصر هام تقوم 
عليه المقامة وهو عنصر التعرف، إذ "ال نصادف )التعرف(، وأثر عودة 

ة . مما يخرجها من دائر 3الشخصيات ، وتكرار شكل سردي في كل المقامات"
 النوع الذي تنتمي إليه المقامة بمظاهرها الشكلية الثابتة.

أما المصنف الثالث الذي اعتمده كيليطو في دراسته للمقامة وفن أنساقها 
الثقافية، والمؤلفات المعاصرة لها، فهو )مقامات ابن ناقيا(، والشئ الالفت فيها 

ن عهد الهمذاني أنها موسومة بكلمة مقامة، باإلضافة إلى أنها كتبت فيما بي
                                                 

 .119المصدر نفسه ، ص :   1
 .121المصدر نفسه ، ص :   2
 .130المصدر السابق ، ص :   3
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والحريري، " وقد عالجت مقامات ابن ناقيا، الفكرة نفسها التي عالجها البديع من 
قبل، وهي الكدية. أما أسلوبها فقد كان مقصرا عن أسلوب البديع. وقد يكون 

 .1ذلك أحد أسباب عدم اشتهارها وانتشارها بين الناس"
من االستهالل الذي  ويبدأ كيليطو في تناول مقامات ابن ناقيا، انطالقا

جاء في مطلع مقدمتها، والذي عبر فيه صاحب المقامات، على أنها "حكايات 
أحسنا العبارة فيها، وهذبنا ألفاظها ومعانيها ]...[ وقد سلك بعض المتقدمين هذه 
نما وسمتها باسم مستعار على عادة الشعراء في  المذاهب في مثلها ]...[ وا 

وليس ذلك  البهائمضع الحكمة على ألسنة تشبيب القاصد والحكماء في و 
هو موضوع بمعنى  –حسب رأي كيليطو  –. فلفظ الحكاية 2بمحظور"

أي ابن  –المحاكاة، وهذا ما يفيده سياق ورودها في النص، وبناء عليه، فإنه 
يوردها ولفظ الحكاية كمترادفين، هذا باإلضافة إلى االختالف فيما بين  –ناقيا 

ابن ناقيا، بخصوص التسمية النمطية للرواة. فالراوي في مقامات الهمذاني و 
المقامات الهمذانية هو عيسى بن هشام، وهو "يلعب دورا مختلفا في كل مقامة، 
رغم احتفاظه باالسم نفسه و... ليس الحال هكذا عند ابن ناقيا حيث يتجمد 

فيما  . وهذا هو جوهر الخالف3رواته كل واحد منهم في دور وحيد وهيئة ثابتة"
بين تشكل النصين، فالمقامة عند الهمذاني تبقى سيدة الريادة لتشكالتها النوعية 

 المميزة لها عن كل األنماط السردية األخرى.
 :. البنية السردية للمقامة3

لقد كان للمقامة حضور كبير في مجال الدراسات والبحوث المنصبة 
يزة عن بقية أشكال النثر حول تلمس كينونتها كإبداع أدبي، له خصوصياته المم

السردي، وذلك بغية تلمس كينونتها، أو إشكالية انتمائها إلى جنس أدبي أو 
                                                 

 .226: فن المقامات في األدب العربي ، ص :  عبد المالك مرتاض  1
 .131عبد الفتاح كيليطو : المقامات ، ص :   2
 .139المصدر نفسه ، ص :   3
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الخروج عنه، لما يفرضه قلق النص المقامي، من خالل البنى السردية التي 
تحكمه، بوصفها التزامات شكلية، لها فاعلية أدبية في نسيج نصها تؤدي وظيفة 

 لمكونة لها.بنيوية في عالقة العناصر ا
إن الوقوف على البنية السردية للمقامة، تستدعي البحث على مجمل 
عناصرها في النص المقامي سواء عند الهمذاني أو الحريري، على اعتبار أن 
مقاماتهم تشكل الخلفية المعيارية التي يبني عليها النص هوية انتمائه. فيبحث 

ي بناء العالم السردي، وبنية بذلك عن عناصر هذه البنية والمحددة بالراوي ف
االستهالل السردي، ولغة السرد. وتستدعي الوقفة المفصلة لعناصر هذه البنية 
السردية للنص المقامي "النظر إليها مجددا ضمن نسيج البنية السردية بوصفها 

 .1مكونات متداخلة يعمل تضافرها معا على منح تلك البنية وجودا وتميزا"
 : . إسناد الخطاب1.3

من هذا المنطلق جاءت قراءة كيليطو للبنية السردية للمقامة، هذه البنية 
التي لها خصوصية تجعل من المقامة مقامة، كشكل أدبي مميز كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل. مع دعوة كيليطو إلى عدم االنخداع بشكل أو مظهر من مظاهر 

المقامي، مما  البنية السردية، وجعلها الميزة المهيمنة في خصوصية النص
يؤدي إلى حجب المظاهر األخرى، ولعل من أهم المظاهر التي عالجها 
كيليطو، هي عملية )إسناد الخطاب(، فالمقامة توجد "حين يسند المؤلف القول، 
على النمط الخيالي، لشخصية أو عدة شخصيات. كثير من المشكالت تجد 

نوعا ونمطا من  حلها حين نتنبه إلى أن كلمة مقامة تعني في آن واحد
. فالمؤلف غير متكلم بنفسه، إنما فوض فعل الكالم إلى شخصية 2الخطاب"

عطائها  متخيلة، وقد أمكن لكيليطو من خالل هذا الطرح، التمييز لفن المقامة وا 
موقعها الخاص، في إطار انتظام األشكال األدبية األخرى، حيث إن القول 

                                                 
 .256عبد اهلل إبراهيم : موسوعة السرد العربي ، ص :   1
 129عبد الفتاح كيليطو : المقامات ، ص :   2
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من المقامة "شكال أدبيا جامعا  بإسناد الخطاب إلى شخصيات متخيلة، يجعل
لجميع أنواع الحكي التخييلي، فالخرافة بذلك يمكن اعتبارها مقامة كنصوص 
بديع الزمان تماما..أي إن المقامات شكل يتضمن داخله أنواعا فرعية من 
المقامات.. حيث تستعمل إما لتشير إلى نصوص تقلد التشكيل الخاص 

ما لتشير إلى نمط من الخطاب يتميز بإسناد القول فيه  بمقامات الهمذاني، وا 
 .1إلى شخصيات تخييلية"

وقد اعتمد في مبحث )تصنيف األنواع(، من كتابه) األدب والغرابة(، إلى 
إعطاء تحليل لمسألة إسناد الخطاب، من خالل اعتماد عالقة المتكلم 

 بالخطاب، والتي ال تخرج في رأيه عن أنماط خطابية أربعة:
 باسمه.المتكلم يتحدث  .1
 المتكلم يروي لغيره. .2
 المتكلم ينسب لنفسه خطابا لغيره. .3
 المتكلم ينسب لغيره خطابا يكون هو منشئه. .4

وشخصيات المقامة وفق هذه األنماط، والتي حصرها كيليطو في 
 نمطين:

 الخطاب الشخصي. .1
    الخطاب المروي. .2

 تنتمي إلى الخطاب المروي، هذا الخطاب الذي يمكن أن يكون بنسبة أو
بغير نسبة، أما إن كان بنسبة، فهي إما أن تكون صحيحة أو زائفة أو خيالية. 
وعليه وبما أن المقامة تنتمي إلى نمط الخطاب المروي، فهي بنسبة خيالية، 
ألن "أبو الفتح وعيسى اسمان غير معروفين خارج المقامات، ليس لهما حياة 

                                                 
 .399نادر كاظم : المقامات و التلقي ، ص :   1
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ن ورق( أي أنهم مستقلة عن النص الذي يضمهما.. فأشخاص الهمذاني )م
 .1خياليون"

 : . البنية اللغوية2.3
تعد المقامة من أكثر أشكال الفنون األدبية النثرية، التي أخذت بحظ وافر 
من الصنعة اللغوية، والمحسنات اللفظية. إذ غدت هذه الظاهرة من أشد 
الظواهر لفتا النتباه القارئ، لما تمتاز به من تعقيدات لغوية، وصناعة لفظية 

. 2عل "الحركة السردية للشخصيات تتوارى خلف كثافة األسلوب  و وعورته"تج
إن إشكالية البنية اللغوية للمقامة، أثارت اهتماما كبيرا من جل الدارسين 
المهتمين بهذا الفن النثري، ولعل الطابع السائد لهذا األسلوب المقامي يغلب 

 عليه كثير من الحرج واالنزعاج.

أثارته المقامة )الجاحظية( للهمذاني من ردود نقدية  وال أدل على هذا ما
ساخطة على األحكام التي خص بهذا الهمذاني الجاحظ، وذلك من خالل الحكم 
على أسلوبه وكتابته بأنه " َقِليُل االْسِتَعاراِت، َقِريُب الِعَباَراِت. ُمْنَقاٌد ِلُعْرَياِن 

ِصِه ُيْهِمُله. َفَهْل َسِمْعُتم َلُه َلْفَظة َمْصُنوَعة، َأْو الَكاَلِم َيْسَتْعِمُله، َنُفوٌر ِمْن ُمْعَتا
. لقد كان محمد عبده شارح مقامات الهمذاني أول 3َكِلَمة َغْيَر َمْسُموَعة"

المنتقدين لهذه األحكام في حق الجاحظ، واعتبره تجنيا صريحا، إذ إن "هذه 
ى مزايا الكالم األوصاف التي يعدها كأنها من مناقص كالم الجاحظ هي أعل

عند أهله وهي التي ترفع مقامه على غيره وهذا المذهب الذي سلكه الجاحظ هو 
مذهب رجال البالغة األولين ومجال فرسانها السابقين. أما المصنوعات فهي 

. وهذا تعريض 4من أحداث الموضوعات ال ينظر إليها إال صبية هذه الصناعة"
                                                 

 .34 -33عبد الفتاح كيليطو : األدب و الغرابة ، ص :   1
 .238عبد اهلل إبراهيم : موسوعة السرد العربي ، ص :   2
 .114، ص :  1988مقامات الهمذاني ، شرح محمد عبده ، موفم للنشر ، الجزائر ،   3
 .118، ص :  21المرجع نفسه ، هامش   4
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مولعين بالمصنوعات اللفظية، حيث إنه صريح بكون الهمذاني واحد من أولئك ال
كما يقول شوقي ضيف: "كان يتخذ اللفظ الغريب كطرفة فنية يعيب بها الجاحظ 

 .1وغيره من سابقيه"

إن هذه المواقف ال تكاد تختص بمحمد عبده وشوقي ضيف، بل قد تتسع 
في امتدادها إلى جل القراء والناقدين، فعبد الملك مرتاض مثال في كتابه )فن 
المقامات(، وعلى رغم ما نلمسه من إعجاب بالهمذاني ومقاماته، إال أنه 
بخصوص هذه المسألة، أكد على أن حكم الهمذاني على الجاحظ "لم يكن نقدا، 
نما كان طعنا و ثلبا وهدما، ألن البديع كان يريد أن يجرد الجاحظ من كل  وا 

كرها كمبادئ نقدية، فضل، ويهدم سمعته األدبية لهذه األسباب الفاسدة التي ذ
 .2في حين أن الحق هو غير ذلك"

لكن ما يهمنا بصدد هذه المسألة، هو الموقف الذي اتخذه عبد الفتاح 
كيليطو في تعامله مع هذه البنية اللغوية التي تطبع بناء النص المقامي. يرى 
كيليطو أن خصائص النثر الفني، تسير في انطالقة مستقيمة، سواء أكان هذا 

استدالليا أو سرديا، أو كان للجاحظ أو لغيره، إذ إن مبتغاه أن يكون " النص 
هادفا على الخصوص إلى استمالة القارئ والتأثير عليه إلقناعه بصحة رأي من 

ن كان هذا الرأي يبدو فاقدا في البداية ألي مبرر" . وهذا على 3اآلراء حتى وا 
ل هذا الخلق اللغوي عكس خصوصية التشكل اللغوي للمقامة، التي تسعى بفض

نشاء ما اصطلح عليه كيليطو )شعرية الكتابة المرموزة(، فهو  إلى تأسيس وا 

                                                 
، ص :  12شوقي ضيف : الفن و مذاهبه في النثر العربي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  1

253. 
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حسب رأيه نوع من النثر منبثق "عن روح مخالفة ويجعل في المقدمة، بدل 
 .1بالغة اإلقناع، شعرية الكتابة المرموزة"

وهذا الطرح الجديد من كيليطو، يجعله يقف في الطرف النقيض من 
سات السابقة المتبرمة من تكلف الصنعة اللفظية، المشحونة في متن النص الدرا

المقامي المحكي. إن كثافة هذا المظهر اللفظي يأخذ حسب تصور كيليطو بعدا 
جماليا، إذ بفضله " يتوارى المعنى في أفق عائم، ومن أجل الوصول إليه يجب 

ة بشكل يحفر مسافة بين اقتحام عقبة الغريب والمجازات. الكتابة المرموزة مبني
. هذا الرأي 2الدال والمدلول: لذا فهي بحاجة إلى عملية شاقة لفك الرموز"

المميز من كيليطو، يفرض وجوب قراءة النص ومخاتلته وفق طبيعته البنائية 
 المعطاة، وتقبلها كما هي، ومحاولة تفسيرها بعد ذلك.

 : بنية التعرف .3.3
لمقامة، كما حدد معالمها كيليطو، تدين إن فكرة )شعرية الستار(، في ا

سماجة الموقف المعادي للغة المقامة، وتدعو إلى رفع هذا الستار المسدل على 
المعنى المتواري وراء هذه التشكالت اللغوية المرموزة. فهذا التخفي هو البؤرة 
المركزية التي تتأسس عليها بنية المقامة، فبين جدلية الواضح والمستور، 

وف والعجائبي، يتأسس البحث الدائم في كشف الكينونة المتخفية للمعنى والمأل
ولصورة المعنى في النص المقامي، وعليه فإن " االستتار التخفي إذن سمة من 
سمات الشعرية الجديدة التي يصدر عنها بديع الزمان، والتي تميز مقاماته. 

داللي وافر، فكذلك  فكما أن أسلوب هذه األخيرة يعد ستارا يختفي وراءه ثراء
 .3كانت شخصياتها التي تشكل بأفعالها فضاء المقامات التخييلي"

                                                 
 .75-74المصدر نفسه ، ص :   1
 .75المصدر نفسه ، ص :   2
 .402التلقي ، ص : نادر كاظم : المقامات و   3
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وهذا األنموذج المتمثل في التستر والتخفي الذي يطبع النصوص 
المقامية، على مستوى الشخصيات، أي بين الراوي والبطل. فشخصية البطل 

قامي. إن في المقامة هي شخصية متميزة في عملية بناء عناصر السرد الم
اللقاء المتكرر بين الراوي )عيسى(، والبطل )االسكندري(، يحيل " إلى هذه 
الدهشة المتجددة دائما والتي تتلو تعرف عيسى بن هشام على أبي الفتح، والتي 

. فالمفاجأة تتكرر مع كل لقاء، ويتم التعرف على ذلك بعد 1تختم غالبا المقامة"
تنوعة، والمتنقلة في مسارها السردي في خلع قناع التخفي لشخصية البطل الم

فضاء األدب عبر وسيلة اللغة والحديث والشعر والنثر. هذا التعرف الذي ال 
يخلو من اندهاش لشخصية متعددة الصور واألبعاد، ولكنه " اندهاش ال يشاركه 
فيه القارئ، )أو المستمع( الذي، بعد مقامتين أو ثالث، يفطن للعبة ويتوقع 

. فهذه الخاصية 2ذاتها، وبعبارة أخرى فالقارئ متقدم على الراوي" عودة القصة
الفنية التي تطغى على المبنى الحكائي للمقامة، تعد من أهم عناصر تشكل 

 بنيتها الحكائية.

دون بنية التعرف ال توجد صورة متحولة وال أقنعة، قد يوجد لقاء، ولكنه 
ر فيه من خالل السرد وحده. ال يحمل مفاجأة، ألنه ينبئ عن ماهيته وما يدو 

والسرد لن يقدم في هذه الماهية غير المعلومات المراد سردها على المتلقي. 
وهذا البناء الفني، إن تحقق بهذه الصورة فإنه يفقد المقامة أهم بنياتها، وهي 
المفاجأة المستمرة مع كل لقاء، مما يبرز تكرار السفر وتكرار اللقاء وتكرار 

األقنعة والتحوالت وتنوع الخطاب، وتنوع الرسائل التي يقدمها  التعرف، وتكرار
 البطل.

                                                 
 .22عبد الفتاح كيليطو : المقامات ، ص :   1
 .23:  المصدر نفسه ، ص  2
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وهذا ما جعل كيليطو يؤكد على هذا الدور الذي تلعبه شخصية الراوي 
والبطل في العمل المقامي، حيث يرى إن اسم العلم للشخصيات ليس هو 

الذي تؤديه  العالمة الوحيدة، بل إنها " تسمية متعددة تتغير تبعا للدور  الثيماتي
الشخصية... ووراء الدور الثيماتي المتغير كل مرة، يبقى للشخصية استمرار 

. 1هو اسم العلم، النواة الصلبة والراسخة التي ترجع إليها النعوت غير الثابتة"
ففي ظل العالقة فيما بين قطبي المقامة )الراوي/البطل(، تكمن الخديعة، فهناك 

موضوع المقامة، فيتأثر الموضوع بعالقة خادع ومخدوع، وبينهما يتشكل 
الخديعة، إذ يبدو بمظهرين متناقضين: األول، موافق لألنساق الثقافية والتي 
توجب " إجرائيا أن نقرأ النصوص واألنساق التي تلك صفتها، قراءة من وجهة 
نظر النقد الثقافي، أي أنها حالة ثقافية، والنص هنا ليس فحسب نصا أدبيا 

. والثاني، مشوش لها، كأن يدعو إلى 2لكنه أيضا حادثة ثقافية"وجماليا، و 
العبادة والزهد والحكمة في المسجد، ويدعو إلى شرب الخمرة في المنزل أمام 

 الراوي.

ومن خالل ذلك التناقض فيما بين الصورتين في المقامة الواحدة، وجراء 
ما ذهب  هذا التلون في أكثر من صورة من مقامة إلى أخرى ، يكون حسب

إليه كيليطو لزاما بل " ومن الحكمة أن يحصر النظر في )المنطق( الخاص 
بالمقامة، وكذلك في األسرة التي تندمج فيها، والتي ليست بالضرورة مألوفة 

 .3لنا"
 :.  قراءة كيليطو للمقامة الكوفية4

                                                 
 .22المصدر السابق ، ص :   1
 .78عبد اهلل الغذامي : النقد الثقافي ، ص :   2
 .24عبد الفتاح كيليطو : المقامات ، ص :   3
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يشكل كتاب )الغائب( محورا للدراسة النقدية التطبيقية لنص المقامة، 
قامة)الكوفية( للحريري، وهو شكل من أشكال  المحاورة النقدية للتراث وهي الم

السردي العربي، واستنطاق مكوناته البنائية بأدوات نقدية معاصرة، مستقاة من 
التحليل البنيوي للسرد في بعض جزئياتها، مع عدم إغفال جماليات التلقي" التي 

ل ينطوي على شروط تشكلت حول المقامات في مجال ثقافي محدد. وهو مجا
. يمتاز كتاب)الغائب(بوحدته 1تاريخية خاصة، وضمن حدود زمنية معينة"

كنص متكامل، ولعله الكتاب الوحيد، من مجموع أبحاث كيليطو الذي يمتاز 
 بهذه الخاصية في وحدة موضوعه وخصوصية تحليله.

لقد قسم الناقد كتابه إلى قسمين: القسم األول يتضمن سبعة فصول، أما 
القسم الثاني فيتألف من تسعة فصول، ولعل مرد هذا التقسيم، هو تخصيصه 
القسم األول بمضامينه للبناء التقليدي للمقامة التي أرسى دعائمها الهمذاني، 
وسار الحريري فيها على منواله مقلدا ومقتفيا. أما القسم الثاني فهو لتوضيح 

خروجه عن بعض التقاليد ذلك التميز الذي انفرد فيه الحريري عن سابقه، و 
المرسومة للنص المقامي، وهذا ما عبر عنه الباحث في مستهل دراسته حيث 
يقول متحدثا عن المقامة: "إنها نسيج محكم يتعين علينا أن نفتق خيوطه ونفكها 
خيطا خيطا، ثم يتعين علينا أن نعيد تركيبه من جديد، وال محالة أن النسيج 

 .2ج القديم ومخالفا له في آن"الجديد سيكون موافقا للنسي
لقد قسم متن المقامة إلى ثالثة عشر وحدة سردية، ومع أنه من الصعب 
تعيين تلك المعايير التي اعتمدها الكاتب في هذا التقطيع، إال أن ما هو 
واضح، هو أن كل وحدة سردية، هي تمفصل حكائي جزئي مغلق على نفسه، 

النسيج اللغوي للمقامة كما عبر عنه ومنفتح على ما بعده، وهذا ما يفرضه 
                                                 

 .11التلقي ، ص : نادر كاظم : المقامات و   1
، دار توبقال للنشر ، الدار  -دراسة في مقامة للحريري -عبد الفتاح كيليطو : الغائب   2

 .30، ص :  2007،  3المغرب ، ط البيضاء ،
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كيليطو، وهذا النسيج ينتج تعدد الدالالت، هذا التعدد الذي " ال ينبع من الكلمة 
نما من ارتباط الكلمة بكلمات قريبة أو بعيدة، كلمات تكون في  في حد ذاتها.. وا 

 . 1النص المدروس أو في نصوص أخرى"
ه المقامة في تقلباتها من هذا المنطلق يعمد كيليطو إلى قراءة هذ

السردية، وكذا من خالل دوائر المعنى، التي تترتب عن ظهور كلمة مركزية، 
تحدث في سلسلة المعاني السابقة والالحقة بعدا معنويا جديدا. )كالشمس 
والقمر(، )الليل والنهار(، يقول كيليطو:"المقابلة بين ما هو متأصل)نور 

عادل المقابلة بين الملكية المشروعة الشمس( وما هو سطحي )نور القمر( ت
والملكية المغتصبة.. فللشمس كما رأينا، حق متالزم لها، وهي من جراء ذلك 
مكتفية بذاتها ال تحتاج إلى استمداد النور من أحد الكواكب المحيطة بها. أما 
القمر فهو عالة على الشمس وال يمكنه االستغناء عنها ألنه ال ينعم باالكتفاء 

. وقد زاوج كيليطو في إطار هذا التحليل بين تحليل المحكي، والتحليل 2"الذاتي
اللغوي الداللي، لكن ال نكاد نلمس تمايزا فيما بين التحليلين، بل جاءت مقاربته 

 وفق هذا المجال متعددة األبعاد.
لقد امتاز كيليطو في هذه الدراسة برؤية منهجية، تقوم على تحليل 

وفحص البنيات التخييلية في السرد المقامي. كما يهتم مجموعة من الثنائيات، 
بدراسة الذاكرة النصية المشكلة لخلفية المقامة المدروسة، فهي ليست دراسة 
سردية محضة، بل هي مع ذلك تهتم بإبراز التركيبات الداللية الجزئية في 
النص المقامي والعمل على ربطها بدالالت أعم وأوسع، تكون بمثابة الخلفية 
الثقافية المؤطرة للمقامة، استنادا في ذلك بالخاصية التناصية التي تدعمها. إن 
تقصي عبد الفتاح كيليطو للعالمة اللغوية في السرد المقامي، فتح به عوالم من 
المرجعيات الثقافية، هذه المرجعيات كما ذكرنا في العنصر السابق ال يمكن 

                                                 
 .59المصدر نفسه ، ص :   1
 .09المصدر نفسه ، ص :   2
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لمعاصرة لفن المقامة، وهذه الدراسة التوصل إليها إال باالستعانة بالمدونات ا
بهذا المستوى تستلزم إخضاع النصوص للتأويل. فتحليل كيليطو نستطيع أن 
نقول إنه تحليل سياقي، بمعنى إنه ينظر إلى النص بوصفه يشكل خيوطا من 
نسيج أعم هو الثقافة الحاضنة، فالمقامة شكل من أشكال الكتابات الموازية لها، 

لمتداخلة معها. فكل نص بهذا المفهوم هو تناص مع نصوص والمحيطة بها، وا
أخرى، مع ما له من تركيبة خاصة. وهذا ما دفع كيليطو في محاولة تدعيم 
تمفصالت معاني المقامة، من خالل قراءة انعكاساتها في نصوص أخرى تنتمي 
إلى مجاالت كتابية مختلفة، كنصوص)ابن المعتز( و)الجرجاني( و)الجاحظ( 

 ذاني( و)الشريشي(.و)الهم
إن عملية التحليل هذه هي تأكيد عملي للفرضية التي طرحها في كتابه 
)المقامات(، وتشكل الميزة األساسية لتحليله، فهو على بساطته المتناهية، يعبر 
عن عمق الطرح، وقوة التوجه بالخطاب النقدي حول إشكاليات جديدة يتقاطع 

لتأويل ونسقيته، كما تصل بين النصوص فيها األدبي والثقافي، بفضل جدارة ا
 السردية القديمة في تقاطعاتها الثقافية مع النصوص الفكرية واللغوية والدينية.

لقد فتحت مقاربة كيليطو لهذه المقامة، مجاال لقراءة تأويلية، وهو تأويل 
يمكن إدراجه في إطار التأويل الثقافي، الذي ال يقتصر في مقاربته على الحدود 

لية للغة الواصفة للنص، إذ إننا نجد فيه إلى جانب ذلك مثال الحديث عن الدال
الليل، الذي أخذ منه في مسار التحليل، استحضار حديث السمار، في حكايات 
)ألف ليلة وليلة(، أي حضور الحكاية العجيبة جنبا إلى جنب مع الخرافة، 

ال تروى إال في الليل..  والمقامة، والرابط الجامع بينهم، هو أنها أنواع سردية "
ال ينبغي أن تروى إال عندما تغيب الشمس، وال أدل على ذلك من كون شهرزاد 

. فبحث عبد 1تتحدث بالليل وتسكت عن الكالم المباح عندما يلوح الصباح"
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الفتاح كيليطو للمقامة بوصفها نصا ثقافيا، فهي قراءة تأويلية، تفيد من معطيات 
م إلى تأصيل البحث النقدي حول الموروث السردي السردية المعاصرة، وترو 

 ل مقوماته وخصوصياته النوعية.كالعربي، ب
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تتناول هذه الدراسة اإلجراء السيميائي لفرعية التشاكل في الخطاب : ملّخصال

ميائية السردي، انطالقا من التصور النظري الذي قّدمته مدرسة باريس السي
وكذلك توسيعات فرانسوا راستي في هذا المجال، وقد جاء هذا المقال ليبرز 
كيفية تلقي نقادنا العرب المحدثين لهذا المفهوم السيميائي ومدى تفعيله في 
الخطاب السردي، إذ ُيظهر التشاكل في آخر المطاف االنسجام واالتساق الذي 

بة عبد المجيد نوسي لرواية )اللجنة( يسم العالم الحكائي الداخلي للرواية. ومقار 
 للروائي صنع اهلل إبراهيم تختبر مدى إجرائية هذا المفهوم. 

التشاكل الداللي، الخطاب الروائي، سيميوطيقا السرد،  الكلمات المفتاحية:
 .التقطيع السردي، البنية السردية، مبدأ التراكم

 :توطئة
تشاكل، ودأبت على إجرائه بتجريبه اهتّمت المدرسة السيميوطيقية بمفهوم ال     

الخطاب الث بنيات متضافرة، بنية التجلي)على الخطاب السردي، ضمن ث
 الظاهر(، البنية السطحية، البنية العميقة.

على مستوى البنية األولى يقوم النموذج السيميوطيقي على تقطيع          
ع بموضوع الخطاب إلى مقاطع سردية متسلسلة ومتكاملة، يصّدر كل مقط

داللي شامل تساهم في تشكيله مجموعة من التكرارات والتواردات البارزة، والتي 
تؤسس قاعدة تشاكلية أولى، ويعّد التشاكل في هذه المرحلة معيارا هاما محّددا 
للعمل التقطيعي، إضافة للمعايير السيميائية األخرى)المعيار المكاني، المعيار 

عيار الفاعلي، المعيار األسلوبي، المعيار الزمني، المعيار السردي، الم
الطبوغرافي...(، أّما على مستوى البنية الثانية فيهتم المحّلل السردي بدراسة 
المكّون السردي والمكّون الخطابي، بينما على مستوى البنية الثالثة تتحّدد 

ية النسخة المجردة العميقة الثاوية وراء البنيات السطحية، وتبرز األسس الجوهر 
واالختالفي  المنطقية التي تقوم بإنتاج المعنى والتي تكون سببا في المّد التنوعي
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 .45للخطابات والنصوص
وفي هذا المستوى يدرس السيميوطيقي المقّومات النووية ضمن المستوى 
السيميولوجي والمّقومات السياقية ضمن المستوى الداللي، ومن خاللهما يكتشف 

 .والدالليةالتشاكالت السيميولوجية 
 :التشاكل كمعيار تقطيعي في الخطاب الروائي-1
يعتبر التشاكل من المعايير الهامة التي يستعين بها المحّلل السيميوطيقي في    

تقطيع الخطابات السردية على مستوى الوحدة الداللية، برصد أهم التواردات 
قية مشتركة التي تطفو على السطح وتبرز من خالل تراكم مقّومات نووية وسيا

في مقوالت داللية تساهم في النسيج االتساقي واالنسجامي للملفوظات السردية، 
مما يؤدي إلى قراءة موّحدة بعيدة عن اإلبهام والغموض ويعتمد التشاكل في 

 هذه الحالة على التحليل الداللي للمقّومات.
 و يهدف التقطيع التشاكلي في هذه المرحلة إلى:     
ت الداللية لكشف انسجام واتساق الملفوظات السردية تتبع التشاكال -

والخطابيــــــــــة  وتجّنب كل تأويل مشتت يتسم بالغموض واإلبهام يهّدد 
 انسجام هذه الملفوظــــــات. 

رصد الحركة الدينامية للخطاب السردي، من لحظة التكّون والميالد  -
السردية العامة،  والتناسل إلى غاية التشظي والتشّكل النهائي للصورة

 فاعل، حيث تنتظم التشاكالت "داخلعبر وسائط التمطيــــط واإلثراء والت
دي إلى تصوير البرامج السردية، مسارات تصويرية هي التي تؤ 

بفعل التوارد االختيـــــاري ، و 46المسارات السردية لعوامل السرد "و 
                                                 

45
، 3رقم 25مجلد  ،مجلة عالم الفكرالسيميوطيقا والعنوان"  ينظر جميل حمداوي:" - 

 79الكويت، ص 

-التركيب-الخطابية ، البنياتالتحليل السيميائي للخطاب الروائيعبد المجيد نوسي:  - 46
 92ص ، 2002، شركة النشر و التوزيع المدارس، الدار البيضاء، 1، طالداللة
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ة تنتج الشبكة والقسري للعناصر اللسانية التي توّلد المقّومات السياقي
 التشاكلية للملفوظات.

 :آلية التراكم و التوارد في الخطاب السردي-       
هناك آليتان أساسيتان يعتمدهما التشاكل في اشتغاله على طول السلسلة      

 التركيبية لضمان انسجام الرسالة: آلية التراكم القسري، و آلية التراكم االختياري.
 :ريآلية التراكم القس-أ    

يتم التراكم والتوارد بداية على مستوى البنية السطحية التي تستند إلى      
مكونين أساسين مستقلين متمفصلين، فالمكــــّون السردي يتناول األفعال 
والحاالت والتحوالت ومنطق الجهات والبنية العاملية، أّما المكّون الثاني فيقارب 

المعجمية المحّددة لتوليد وتنمية  التسلسل التصويري الذي تقترحه الوحدة
يحالن مشكلة الخطوة الغامضة  -في نظر غريماس–الخطاب. وهذان المكّونان 

لفعل السرد الذي ينهج مسارين تركيبين متوازيين: مسار البرنامج السردي 
 .47ة، ومسار التصوير الخطابييالمحدد بتوزيع األدوار العاميل

لهما منهجيا، هما متصالن ومتوازيان، ألّن فالمساران على الرغم من انفصا    
ّنما  التسريد ال يمكنه أن يرتبط فقط بالبنية العاملية والبرنامج السردي فقط، وا 

 يشتغل بتضافر مع المكّون السردي إلنتاج الملفوظات السردية و تناسلها.
" إّن وضع وتحقيق وحدة معجمية تتعالق بتشاكل الخطاب العام، يفضي إلى   

قسري لمجموعة من الوحدات المعجمية التي تكون متعالقة بالتشاكل  تسلسل
العام للخطاب. وتراكمها الذي يؤدي إلى التمطيط والتوسع لوحدات ترتبط 
بقاعدة موحدة من المقّومات السياقية هو الذي يضمن انسجام النص 

م . وعلى ذلك تكون أول آلية لتحقيق التشاكل المرتبط بالخطاب العا48واتساقه"

                                                 
47 - Voir :Greimas : Du sense 2 op, cit, P61 
 106المرجع السابق: ص  - 48
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هي آلية التراكم القسري للصور المعجمية التي تساهم في تكوين مسارات 
 تصويرية على طول السلسلة التركيبية للملفوظات السردية.

 :آلية التراكم االختياري-ب
نّ     االتساع ما تتسم بالمرونة و الصور المعجمية ليست صورا محدودة ضيقة، وا 

السياقية عن طريق التجاور االلتقائي أو وقابلية التمدد بتفعيل وتحيين مقّوماتها 
االختياري ضمن المسار الخطابي وذلك كّله لتجميع مشهد تصويري له تنظيمه 

 واشتغاله الخاص.
يوضح غريماس هذا التداعي بمثال عن الوحدة المعجمية )الشمس( التي    

تستقطب إلى حقلها مجاال تصويريا يتضمن الوحدات اآلتية: األشعة، الضوء، 
لحرارة، الوضوح..." فإذا كانت الوحدات المعجمية تتمظهر مبدئيا في إطار ا

األقوال، فإّنها تتعالى بكل سهولة على هذا اإلطار وتؤسس شبكة تصويرية 
، وهو 49عالئقية على المقاطع في كليتها و تكّون مجموعة تصويرات خطابية"

ي مجال الشمس ما نالحظه في المثال السابق حيث قامت الوحدات المنضوية ف
بتأسيس كوكبة تصويرية يمكنها أن تتعالق مع وحدات أخرى في مقاطع 

 متسلسلة، مشّكلة نموذجا تراكميا بطريق التداعــــي والتوارد.
 فالتراكم  الذي يحصل به التشاكل يتم بآليتين:       

 
 
 

    
 
 

 بطريق االلتقاء تسلسل قسري بمراكمة وحدات معجمية   الوحدات المعجمية تتراكم     
 ج في اإلطار التشاكلي  والتداعي.تندر    

                                                 
 106المرجع نفسه: ص  - 49

 التشاكل

 االختياري التراكم التراكم القسري
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 التشاكل و الخطاب الروائي:-2  
لقد حاول النقاد العرب تطبيق هذه المفاهيم على الخطاب الروائي، بكيفيات     

متعددة، ومن زوايا محددة، مع اختالفهم في الهدف المنشود من كل دراسة، 
و االتساق في بعض الروايات التي أثارت  فهناك من حاول إثبات االنسجـــام

جدال واسعا في الساحة النقدية، مثل رواية )ذات( لصنع اهلل إبراهيم، والتي 
حاول من خاللها الناقد المغربي محمد الداهي دحض مزاعم بعض المتابعين 
للمشهد الروائي العربي بأّن رواية ذات ال تقوى على خلق عملية التراتب 

جزاء المكّونة لها، ومن خالل إجراء التشاكل أثبت محمد العضوي بين األ
الداهي أّن المقاطع السرديــة للرواية متسقة ومنسجمة فيما بينها، ومن جهة 
أخرى قام نقاد آخرون بالبحث عن التشاكالت بين مجموعة من الروايات التي 

سجام الخارجي بين هذه الروايات تصدر عن مبدع واحد، بالبحث عن االن
 حديد بنيتها المتعالية.تو 

أما الناقد المغربي عبد المجيد نوسي فيتناول التشاكل الحكائي لرواية    
)اللجنة( من زاوية أخرى، حيث يحاول الكشف عن البنى التشاكلية األساسية 
المنّظمة للخطاب الروائي الخاص بالرواية، وهو ما سنقوم بمتابعته في هذا 

 .البحث
مجيد نوسي في كتابه)التحليل السميائي للخطاب الروائي( يقّدم لنا عبد ال    

يتخذ من رواية) اللجنة( للروائي ة للخطاب الروائي العربي، و دراسة سميائيـ
نموذجا محددا لتحليله، وقد بّرر هذا االختيار  50المصري صنع اهلل إبراهيم

بالمسار المتميز للروائي الذي شّكلت نصوصه تحوالت حاسمة في تاريخ 
لرواية العربية عامة والمصرية خاصة من خالل طرح أسئلة الكتابة، وتأسيس ا

                                                 
ومن  م( روائي مصرى يميل إلى الفكر اليسارى1937صنع اهلل إبراهيم )مواليد القاهرة  - 50

م،  2003الكتاب المثيرين للجدل وخصوصًا بعد رفضه استالم جائزة الرواية العربية عام 
 والتي يمنحها المجلس األعلى للثقافة
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عناصر بناء واشتغال بكيفية جديدة، تتضافر فيها مستويات الخطاب 
، وهو ما حاولت السيميوطيقا السردية تجليته، بما وفرته من إمكانات 51السردي

للناقد الذي دأب  تحليلية وأدوات علمية جديدة، وقد شّكل ذلك المرجعية النظرية
جراءات مدرسة باريس السيميائية، غير أّننا سنركز  على استثمار مفاهيم  وا 
متابعتنا هذه فقط للتحليالت التشاكلية التي قّدمها عبد المجيد نوسي بمناسبة 

 ( مقاربة سيميائية.اللجنةمقاربته لرواية )
ب تحت عنوان: تشغل الدراسة التشاكلية للناقد الفصل الثالث من الكتا     

)تشاكالت الخطاب الروائي: نحو االنسجام الداللي(، يتزاوج في هذا الفصل 
النظري بالتطبيقي، والنظرة الشاملة بالنظرة الخاصة، واإلجراء الغربي باإلجراء 

 العربي.
بعدما يقّدم لنا عبد المجيد نوسي التصورات النظرية الغربية التي أسست    

دا وتنويعا وتوسيعا، يحاول تفعيل هذا المفهوم بإجرائه على مفهوم التشاكل تحديــــ
التشاكل  رواية )اللجنة(، ويفتتح تحليله التشاكلي بأول عتبة نصية يتحقق فيها

 ) اللجنة(.العام، هي عتبة العنوان
يشرف العنوان على المقاطع الروائية كوحدة معجمية رئيسة تتناسل منها    

ات الخطابية التي تنتج تشاكالت سياقية تتوالد من المسارات التصويرية للملفوظ
التشاكل العام الذي أّسسه العنوان باعتباره " تجميع مكّثف لدالالت النص. إّن 
البؤرة قد يستقطبها العنوان ثم يتم تردادها في مقاطع النص، فتأتي تلك المقاطع 

تي هي العنوان تمطيطا للعنوان وتقليبا له في صورة مختلفة، فالكلمة المحور وال
تتحّول إلى الجملة المنطلق لتناسب النص عبر تشاكالت وتقابالت عدة ليمّر 
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  52تتالقى هذه اآلليات جميعها في الجملة الهدف"على الجملة الرابطة و 
نّما تتعّين للكلية التي  والجملة هنا ال يقصد بها المستوى التركيبي للخطاب، وا 

 وغايتها، وهو ما يوّضحه المخطط اآلتي: تسم الملفوظات في انطالقها وتدرجها
 
  
 
 
 
 

ومادام العنوان كذلك فهو ينطوي على مستويات مترابطة و متضافرة    
عضويا، ال بّد من فصلها فصال إجرائيا حتى يسهل تتبع و تحليل العناصر 

 المكّونة للوحدة المعجمية الرئيسة.
 يمّر عبر المستويات اآلتية:  -حسب عبد المجيد نوسي –إّن تحليل العنوان    

 المستوى التركيبي: -
، بدراسة 53يتّم فيه " تحليل مجمل العالقات بين مختلف الدالئل المكّونة للعنوان"

 وتحليل البنية التركيبية للعنوان.
 المستوى الداللي:-

يتناول "  مجموع العالقات بين الدالئل المكّونة للعنوان و بين التمثيالت الذهنية 
 بفحص بنيته الداللية. 54ذه الدالئل"له

                                                 
ات محاضر عبد الجليل منقور: "المقاربة السيميائية للنص األدبي، أدوات و نماذج"،  - 52

، جامعة محمد النص األدبي( قسم األدب العربيلتقى الوطني األول) لسيميائية و الم
 61، ص2001خيضر، بسكرة، 

 111المرجع السابق: ص  - 53
 111المرجع نفسه: ص  - 54

 الجملة المنطلق

 بطةالجملة الرا

 الجملة الهدف
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 المستوى المرجعي:-       
بين األشياء التي و يهتم بـ " العالقات التي توجد بين الدالئل المكّونة للعنوان     

بالنظر إلى البنية المرجعية التي تربط الدالئل باألشياء، ويكون  55تحيل إليها"
قق بواسطة ) أثر المعنى( الذي هذا االرتباط ارتباطا غير مباشر، أي أّنه يتح

 تفرزه البنية الداللية للعنوان.
 المستوى التداولي: -   
بين بين دالئل العنوان بصفته قوال و  يكمن في " العالقات التي توجد    

ويتم دراسة ذلك من خالل البنية التداولية للعنوان، من  56مستعملي العنوان"
ان، إّما كموقع نجدة للقارئ الستيعاب جهتين، من جهة السارد الذي يحدد العنو 

العمل الروائي، أو كموقع مضلل يخلط حسابات المتلقي حينما تتوافد عليه 
المقاطع السردية األخرى، ومن جهة القارئ الذي يتمركز في المنظور المناسب 

 لتقبل ما سيقوله له السارد.
 المستوى التركيبي لعنوان الرواية ) اللجنة(:-3

 المجيد نوسي في هذا المستوى ثالث بنيات أساسية:يمّيز عبد  
  البنية األيقونية للعنوان:-       

إّن شكل الوحدة المعجمية)اللجنة( يظهر في غالف الكتاب" أيقونا يتكّون     
من حروف تيبوغرافية غليظة، مائلة ومثبتة في أعلى صفحة الكتاب. ويحتل 

الف األخرى: اسم الكتاب واسم دار حيزا نصيا واسعا بالمقارنة مع عناصر الغ
، وهو ما يسم العنوان طبولوجيا بالبروز والتمّيز في مواجهة العناصر 57النشر "

الشكلية األخرى، مما دفع الناقد إلى استخالص جملة من المؤشرات الخطابية 
 والتداولية:
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 العنوان يمّثل عالمة إخبارية موّجهة للقارئ.-
مقصدية الكاتب الضمنية في عالقته بالقارئ من العنوان يعّبر عن -        

 حيث اإلقناع  أو التأثير. 
 هو عامل تهيئة الستقبال ما سيرد عليه من دفقات سردية. -
يكتسي بعدا تداوليا متميزا يحّرض على قراءة الخطاب الموّجه إليه -

 .58عبر الرواية
 البنية الصوتية:-
ال+ل+ج+نة( ترتبط ببعض آثار  اللجنة تحيل على مجموعة من الفونيمات)   

، غير أّن هذا التحديد يبقى 59المعنى االفتتاحي المتعلق بشيء عام و جماعي
عاما وغامضا، إذ لم يوّضح الناقد كيف تشتغل هذه البنية الصوتية المشرفة 
على الرواية، والعالقة التي تساهم بها في تأسيس اإلطار العام للتشاكل وما 

 يتفرع عنه.
  التركيبية: البنية- 
يالحظ عبد المجيد نوسي أّن العنوان تركيبيا يتمّيز باإلضمار السياقي، أي      

بناء على هذه كّونة للجملة في اللغة العربية و بإضمار بعض العناصر الم
 المالحظة يرى الناقد أّن:

الوحدة المعجمية ) اللجنة( غير مسبوقة بفعل، وهو أمر مفترض من -
 تركيب في الجملة .خالل فحص بنية ال

 هذه الوحدة ال تتعالق مع عنصر آخر بعالقة اإلسناد. -
 اإلضمار السياقي:-

ينفصل العنوان في شكل جملة توحي بإضمار سياقي يتمحور حول       
العالقة بين اللجنة ومترشحها السارد، وانطالقا من هذا اإلضمار يقترح الناقد 
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لوحدة المعجمية لتصبح)اللجنة طوف لقراءة تأويلية للعنوان بإضافة اسم مع
، فيما يرى محللون آخرون أّن)اللجنة(مبتدأ خبره محذوف يدل  60المترشح(و 

 .61عليه خطاب الرواية بعد قراءته

هو التبئير على  -في تقدير عبد المجيد نوسي –وغرض هذا اإلضمار      
براز الهيمنة التي يمارسها على المسارات التصويرية ا لمؤسسة في العنوان وا 

المقاطع السردية، " فالتبئير التركيبي للجنة يجعل داللتها ستكون أساسية 
بالنسبة لداللة خطاب الرواية، ألّنها تمّثل بصفتها عنوانا النواة االستهالل التي 

 .   62سيتولد عنها خطاب الرواية"
تي وانطالقا من هذه الجزئية التركيبية يعيد الناقد ترتيب المؤشرات ال     

تؤسس التشاكل العام بين العنوان والمقاطع السردية التي تليه، والتي تتناسل 
 منها تشاكالت فرعية ترتبط بخيوط متشابكة مع التشاكل العام، وفق ما يأتي:

 التمّيز األيقوني مع العناصر األخرى. -"
 .63التبئير بإضمار العناصر التركيبية و السياقية"-

السابقتين يصبح العنوان " نواة أساسية تمّثل داللتها وبناء على النتيجتين     
إطارا عاما ترتبط به كل الدالالت الجزئية األخرى التي ينتجها الخطاب، مما 

 .64يجعل من العنوان نقطة توالد وانسجام الخطاب"
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 المستوى الداللي للعنوان:-4
سل الخطاب قين يمثالن بداية تناالبنية الداللية تنبثق من عنصرين متعال   
 توالده:و 

 العنصر)أ(: يتكّون من الدالئل اللغوية التي ترّكب العنوان.-
العنصر)ب(: يشمل التمثيالت الذهنية الداللية التي تتصل بالمركبات -

 .65اللغوية عندما تتفاعل بالسياق السوسيوثقافي للدالالت
 تي:ّإن العالقة بين ) أ( و )ب( يمكن تحليلها تحليال سيميوطيقيا كاآل

تحليل البنية الداللية لمكّونات العنوان يفترض فحص العالقة -
بين التركيب اللغوي والتمثيالت التي تحيل إليها في عالقتها 

 بداللة الرواية.
االعتماد على التحليل المقّوماتي للعنوان لتتّبع خيوط -

التشاكل، بتحليل الداللة السيميائية المرتبطة بالمقّومات النووية 
 .66لة السياقية المرتبطة بالمقّومات السياقيةوالدال

 المقّوم النووي للعنوان:-    
 )اللجنة( تتركب من مجموعة من المقومات النووية:   
 /+غير معدود/،/+أناس/،/+عاقلون/،/+أحياء/،/+مجموعة أفراد/،/+عام/،/+مجرد/، 
 مخصصة/-فرد واحد/، /-/ 

ات ملتصقة بالوحدة المعجمية للعنوان، تعتبر هذه المقّومات الجوهرية مقّوم    
وهي التي تشّكل نواة الوحدة المعجمية، وهذه النواة تّتسم بالثبات واالستقرار، 
ومع ذلك تتشّكل منها مجموعة من المسارات المقّوماتية، بحيث يجعلها السياق 

 ممكنة ومحتملة على مستوى الملفوظات السردية للرواية.
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تشف الناقد الداللة الجامعة للمقّومات النووية السابقة. وبعد هذا التحليل يك    
 . 67إّنها تحيل على مجموعة من األفراد و تلغي وجود فرد

بعد تتبع المسارات  -إضافة إلى المقّومات النووية السابقة يستخلص الناقد    
 مجموعة من المقّومات الناشئة التي وّلدتها -التصويرية لخطاب الرواية

 المتعددة وفق ما يلي:مقوماتية المتدرجة و المقوالت ال
اللجنة يمكن أن تحيل إلى فضاء قانوني يحكمه إطار معّين، تحيل إلى أفراد  -"

عاديين ينجزون نشاطا ما، تحيل إلى أفراد عسكريين، تدل على أفراد مدنيين 
يقومون بعمل إداري، تؤّشر على مجموعة أفراد يبتون في ملفات، تحيل إلى 

. هذه المقوالت المقّوماتية 68درون أحكاما، تمّثل مجموعة مســــــؤولين "أفراد يص
رها نشأت من رحم النواة الجوهرية، ونمت في السياق التصويري للخطاب باعتبا

وهو ما تؤكده مقولة غريماس في هذا السياق:" الوحدة مسارات ممكنة ومحتملة 
حينما ) -باستثناءات قليلة– ال يتحّقق المعجمية تمّثل تنظيما مقّوماتيا ممكنا

يكون أحاديا على مستوى الداللة( أبدا على هذه الشاكلة داخل الخطاب 
المتمظهر في كل خطاب، في الوقت الذي يحّدد فيه تشاكله الداللي الخاص، 
ال يمّثل إال استثمارا جزئيا جدا لإلمكانات الكبيرة التي يتيحها له المستودع 

ذا كان يتابع  طريقه، فإّنما يتركه مزروعا بصور العالم التي لفظها، المعجمي. وا 
وهي التي تستمر في ممارسة وجودها الممكن، وهي قابلة لالنتعاش والتمظهر 

  69إثر أقل مجهود للتذكر"
تبرز المقولة الغريماسية السابقة التنظيم الداللي للوحدات المعجمية التي     

ئة عن المسارات المقّوماتية تشتمل على مقومات جوهرية وأخرى واردة ناش
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المزروعة في السياق الخطابي، والتي نمت وتناسلت انطالقا من المقّوم النووي 
األصيل،  كما أّن أقساما جزئية منها ترتبط بالتشاكل العام الذي تفرزه المقّومات 

ومع ذلك  تاحيته والمسيطرة في توجيهه.النووية المهيمنة على الخطاب في افت
لمسارات تأويلية ممكنة ومحتملة قد ال يتحقق بعضها على مستوى تبقى هذه ا

 المقاطع السردية. 
اعتمادا على ما سبق يرى الناقد أّن العنوان يتمظهر في شكل بنية داللية      

 يمكن تمثيلها في المخطط اآلتي:
 
 
   

                                                           
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إّن التشاكالت الجزئية السابقة المنبثقة عن التشاكل العام سوغتها المؤشرات   

 التي حددتها بنية العنوان التركيبية واأليقونية والداللية:
 اإلضمار التركيبي والتبئير للجنة. -

 البنية الداللية للعنوان:) اللجنة(

 المقّوم النووي: /مجموعة أفراد/

 مسارات مقوماتية ممكنة:
 جماعة عادية-
 يينجماعة مدن-
 جماعة عسكريين -
 مكلفين بمهمة -

 البنية التشاكلية للعنوان

 اجلماعة التشاكل العام: تشاكل

 تشاكالت جزئية منبثقة عن التشاكل العام:
 القوة

 الهيمنة
 السيطرة
 القهر
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 التميز األيقوني.-
         70اإلضمار السياقي."-
 ) تشاكل اللجنة(:اإلطار العام المنّظم للخطاب-5

باستثمار المفاهيم التي جاءت بها النظرية الكارثية، وبناء على الفرضية     
الموقعية حاول عبد المجيد نوسي تقديم مقاربة سيميائية للعنوان في عالقته 
بالخطاب ككل، من حيث البناء المقولي المتمّيــــز والتجريد الخالص وموضعته 

 ناصر الشكلية األخرى.الطوبولوجية في مواجهة الع
" إّن الخطاب، بصفته نسقا، يتمفصل إلى مجموعة من الحاالت الداخلية   

التي توجد بينها مجموعة عالقات تحكمها سيرورة داخلية، وأول هذه الحاالت 
 71هي الحالة األولية المتمثلة في العنوان: اللجنة"

العنوان يشرف على  وطبقا لالعتبار الطوبولوجي والفرضية الموقعية فإنّ     
الخطاب الروائي كوحدة رئيسة تتحّكم في استقرار وتناسل النسق السردي من 

 خالل المؤشرات اآلتية:
يحتل العنوان موقعا بارزا على صفحة الغالف بالمقارنة مع العناصر  - 

بذلك يشّكل ته في عالقته مع خطاب الرواية، و األخرى، وهو ما يوحي باستقاللي
 قاء بين الخطاب والمتلقي بحيث يتحاوران في عالقة مباشرة. أول نقطة الت

قناعيا ودالليا، - " يشّكل العنوان النواة االستهاللية التي تمّثل دليال إخباريا وا 
 .72فهو يخبر عن وجود خطاب من جنس الرواية"

يتسم العنوان بالهيمنة الخطابية، أي بالتبئير عليه من خالل إضمار  -
 ة األخرى المشكلة للجملة.العناصر التركيبي
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كّل هذه العناصر تؤّكد على احتالل العنوان موقعا مركزيا منّظما للخطاب     
تتوالد منه المسارات التصويرية السردية، وانطالقا منه تنمو مقاطع الرواية 

 ذلك بــ:تخصيص تشاكل اللجنة العــــام، و وتتناسل ل
 الكلية والعمل الجماعي. تحديد العناصر الجزئية والمكّونة لهذه–" 
. 73الصفات التي تخّصص العامل الجماعي"التأشير على جملة السمات و -

وتبعا لهذين العنصرين يحّدد عبد المجيد نوسي تشاكالت فرعية تابعة  للتشاكل 
العام، وهي تشاكالت تتوزع عبر مقاطع الرواية لتضمن انسجام الخطاب 

 التي تقيم التشاكالت. كمم يقوم بتحليل آليات التراواتساقه، ث
 :آليات توالد التشاكل -6
 التشاكل العام: -  
يتجسد التشاكل العام في الوحدة المعجمية الرئيسة التي تتصدر الخطاب    

الروائي، والمتمثلة في العنوان)اللجنة( حيث يتأسس على مستواه تشاكل 
 طبقا لموقعه األيقوني والتركيبــي والداللي.الجماعة 

المجال األول تحتل  حالة أولية )أ( يمّثل العنوان من خالل هذا الوصفو     
 .1مج
 التشاكالت المتناسلة: -  

التشاكل كما هو معروف يعتمد على خاصيتي التوارد والتراكم اللتين     
 تتحكمان في إثراء الخطاب وتوالده بواسطة آلتين أساسيتين:

اكال تتسلسل منه تسلسال : حينما يتحدد في الخطاب تشالتراكم القسري -
ضروريا وحدات معجمية تنشئ في السياق مقّومات سياقية مرتبطة 

 بالمقوم النووي.
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من خالله تتداعى الوحدات المعجمية بتلك المتعالقة  :التراكم االختياري -
 .74بالتشاكل العام للخطاب عن طريق التقارب أو الترادف أو التشابه

الحالة دّرج الخطاب نحو التحّول من عن طريق اآلليتين السابقتين يت  
تتعالق باألولى انطالقا من المسار  حالة ثانيــــــة)ب(إلى  )أ(األولية

الداخلي الذي يتحكم في كل الحاالت حيث يتمّطط الخطاب ويتوالد من 
، ويبدأ بتشكيل مقّومات سياقية جديدة تؤسس  تشاكال الحالة األولية )أ(

ام، واعتبارا لهذا حاول عبد المجيد نوسي تتبع فرعيا مرتبطا بالتشاكل الع
 المسارات التصويرية وتحليلها 

الكتشاف التشاكالت الفرعية األخرى المنبثقة عن اإلطار العام      
 للتشاكل الذي أفرزه العنوان، ومن هذه التشاكالت يمكن أن نذكر:

، 5يالحظ الناقد في الوحدات المعجمية: )الحارس ص تشاكل العضوية:-أ
، لجمع المعلومات عن أعضائهم 6ص، واحد منهم 5أعضاء اللجنة ص

، بقية أعضاء 61، أعضاء اللجنة ص 11، كان عددهم كبيرا ص10ص
 .75(65اللجنة ص 

 تراكم مقّوم سياقي يتناسل من المقّوم النووي الجوهري للعنوان.     
 أعضاء اللجنة : /+ عضوية/، /+أفراد/ 

 +الكثرة/عددهم كبير : /+أفراد/، /
تحيل هذه المقّومات الناتجة على مقّوم سياقي متراكم هو مقّوم العضوية  

 الذي ينسجم في تعالقه بوحدات المسار التصويري األخرى:
 .76(106، لقد حرصنا في كل أعمالنا ص 6) يدخلون منه ص
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 تشاكل غرابة و سرية اللجنة:-ب

الستخراج المقومات يتدرج الناقد  في فحص المسارات التصويرية         
السياقية المتولدة والمتفرعة عن المقّوم النووي، والتي تؤسس تشاكالت فرعية 
تخّصص تشاكل الجماعية المحّدد لإلطار العام التشاكلي في مركزه الخطابي 

 الموّجه و المنّظم للمقاطع السردية المتسلسة والمتوالدة.
 ين التصويريين:بعد المالحظة والفحص يجد الناقد أن المسار    

، ستار من السرية المحكمة قد 10، عمل اللجنة ص9) لغة اللجنة ص -
 (10أسدل على أسمائهم و مهنهم ص

، ليس ثمة قاعدة محّددة لعمل 9) هناك باب آخر يدخلون منه ص -
، فعكفت على دراسة اللغة التي تستخدمها اللجنة في 10اللجنة ص
     77(9مقابلتها ص

خطابية مركزية تتمثل في الوحدة ) وجدت ستارا من يقومان على وحدة     
السرية التي تكتنف وضعية قي الوحدات بسمة الغموض و السرية( والتي تطبع با

اللجنة، مما ينشئ مقّوما سياقيا جديدا يتمحور حول السرية يقود إلى تأسيس 
تشاكل فرعي هو تشاكل السرية يخصص و يحدد سمة الجماعية التي يتمركز 

   لتشاكل العام.       حولها ا
 تشاكل قوة اللجنة:-ج

 يستخلص الناقد هذا النوع من التشاكل من المسار التصويري اآلتي:
) كانت الشرائط الحمراء الموشاة بالذهب فوق ياقات ستراتهم تنطق برفعة 

 78(11شأنهم ص 
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بحيث تحيل الوحدتين ) الشرائط، رفعة شأنهم( على مقّوم سياقي ناشئ هو    
 لو في هرم السلطة.الع
وليس معنى هذا أّني الذي سعيت إلى هذا اللقاء، أّما المسار التصويري:)   
نّ  ( فتحيل وحداته على نوعية 8لهذا جئت صما قيل لي إّنه ال مندوحة منه، و وا 

العالقة التي تربط اللجنة بالسارد العامل، وهي عالقة غير متكافئة المواقع تقوم 
 على الثنائيات اآلتية:
 العامل-الذات-السارد العامل الجماعي(اللجنة)
 القوة 

 المهيمن
 الضعف

 المهيمن عليه
عالقتها بالسارد الذات، فهي ائيات في تعالقها مكانة اللجنة و تثبت هذه الثن    

ّنما لجنة ذات مكانة عالية في هرم جنة عادية تتسم بالجماعية فقط، و ليست ل ا 
رعي جديد يتمثل في تشاكل القوة ف ما يؤّشر على تشاكل السلطة، وهو

 السلطة.و 
لقد مّكن تحليل تشاكالت الخطاب الناقد من تحديد " تشاكالت: الجماعية،     

غرابة وسرية اللجنة، قوة اللجنة، وقد نتجت عن تحليل التراكم الحشوي للمعجم 
والتراكم الداللي للمقومات السياقية. وتعد هذه التشاكالت متعالقة، ويظهر 

اءة الرواية بتحديد قر القها في الوظائف التي تحققها على مستوى خطاب تع
 .79موّحدة ومنسجمة"

تثبت هذه الثنائيات في تعالقها مكانة اللجنة وعالقتها بالسارد الذات، فهي     
ّنما لجنة ذات مكانة عالية في هرم  ليست لجنة عادية تتسم بالجماعية فقط، وا 

رعي جديد يتمثل في تشاكل القوة اكل فما يؤّشر على تش السلطة، وهو
 السلطة.و 
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لقد مّكن تحليل تشاكالت الخطاب الناقد من تحديد " تشاكالت: الجماعية،    
غرابة وسرية اللجنة، قوة اللجنة، وقد نتجت عن تحليل التراكم الحشوي للمعجم 
والتراكم الداللي للمقومات السياقية. وتعد هذه التشاكالت متعالقة، ويظهر 

راءة ب الرواية بتحديد قتعالقها في الوظائف التي تحققها على مستوى خطا
 .80موّحدة ومنسجمة"

 نظرية الكوارث:التشاكل الداللي و -7 
اعتمادا على نظرية الكوارث يميز عبد المجيد نوسي نوعين من الكوارث    

 تشعب.كارثة الالت الداللية، كارثة المواجهة و يحددان القيمة الطبولوجية للتشاك
 الجدلية(:كارثة المواجهة:)الصراع و -   
ال يقتصر دور التشاكل الداللي على إبراز آليات التوالد واالنسجام داخل     

وتسهم ع دينامية الملفوظات الخطابية، "الخطاب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تتب
وفي هذه الدينامية القائمة على التفاعل بين العوامل والمواقع في توالد الخطاب 

. وفي رواية اللجنة يبرز الناقد دينامية المقاطع السردية من 81ضمان انسجامه"
في تقدير  –خالل تشاكل القوة الذي يميز العامل الجماعي: اللجنة، و يحيل 

 تركيبيا إلى عامل ثان: -الناقد
تشاكل قوة اللجنة: يمثل تركيبيا إشارة للعامل الجماعي الثاني) اللجنة -

 ل الذات(العام-والسارد
 .82تشاكل قوة اللجنة: دالليا يشكل سمة من سمات العامل الجماعي-
 وهذا باعتبار المقّومات السياقية الجزئية التي تبني هذا التشاكل:   

 سلطة اللجنة. -"     
 االستخبار عن المترشح. -
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 الذات.-اقتحام الفضاء المكاني للعامل -
 ذي يرتبط به.محاصرة العامل الذات داخل الفضاء المكاني ال -
 .83إصدار قرار لمعاقبة العامل الذات" -

 يالحظ الناقد مما سبق أّن تشاكل القوة يحيل تركيبيا إلى وجود عاملين:  
 العامل الذات في ارتباطه بالعامل الجماعي الثاني. -
/العامل 1العامل الذات-تشاكل القوة يحيل تركيبيا إلى السارد -

 2الجماعي

يبية يستخلص الناقد نوعية العالقة الرابطة بينهما، ومن هذه العالقة الترك    
وهي عالقة مبنية على الصراع والمجابهة " لكون العامل الجماعي يحاول 

العامل الذات. وهذه العالقة القائمة بين عاملين داخل -الهيمنة على السارد
خطاب الرواية، والمبنية على الصراع والجدل هي في األصل عالقة من 

ركيب العاملي، لكن يمكن النظر إليها من المنظور الكارثي بوصفها عالقات الت
 . 84تحقق على مستوى الحالة الثانية: بعد المركز المنّظم"

لكاتب بمفاهيم سيميوطيقا السرد من خالل هذا التحليل يظهر جليا تأّثر ا    
خاصة نظرية العوامل التي يحاول مالقحتها بمفاهيم النظرية الكارثية في و 
جون ستفيدا مما توصل إليه روني توم و توزيع الطبولوجي لفضاء الخطاب مال

 بيتيتو في هذا المجال.
أساسي يتخذه الناقد منطلقا لتحليله الموقعي  مبدأتقوم النظرية الكارثية على    

أّنه" حين التوّفر على عنصرين غير  المبدأوالطبولوجي للخطاب، ومؤدى هذا 
(. 2( و)عا1عاكونان على نفس المستوى)يممكنة و لوظيفة  2عاو  1منهارين عا
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أن يهمين  1مستقرة يمكن أن تستقر بطريقتين: يمكن لـ عا إّن هذه الوضعية الال
 .85والعكس" 2على عا

يؤّكد المبدأ السابق أّن الخطاب الروائي خطاب يتمّيز بالدينامية التي تقوم    
لصراع والحركة والتحول على عناصر االنسجام والتناسل والتوالد والحوار وا

 واالنتقال والقوة والتغيير والتغير...
الحركة في فضاء الخطاب في الصراع و وفي رواية اللجنة يتمظهر الحوار و     

الذات(، مما -الساردالعامل الثاني)( و لعالقة القائمة بين العامل األول)اللجنةا
مركز المنّظم: يؤدي إلى حدوث كارثة المواجهة" ألّن الخطاب ينتقل من ال

العنوان، إلى حالة ثانية بعد دخول قيمة جديدة هي قيمة توالد وتناسل الخطاب، 
وهذا يعني أّن الخطاب ينتقل من موقع، على المستوى الطبولوجي إلى موقع 
آخر من الموقع الذي يحتله العنوان والذي يتميز بوجود تحّقق عامل واحد هو 

يتمّيز بتعددية العوامل المتصارعة، ويشّكل  العامل الجماعي: اللجنة، إلى موقع
انتقال الخطاب إلى هذه الحالة الثانية انتقاال كارثيا يحّدد كارثة المواجهة التي 

 . 86تقوم على احتالل مجال جديد هو المجال الثاني"
 يلي: أي أّن القيمة الطبولوجية للتشاكالت المحّددة تظهر كما     
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 الموقع األول

 اللجنة وحدها

 المجال الثاني المجال األول

 كارثة المواجهة

 الموقع الثاني

-اللجنة/السارد
 الذات
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ط السابق كيفية انتقال الخطاب من المجال األول إلى المجال يوّضح المخطّ    

الثانـي انتقاال كارثيــا، وذلك باالنتقال من عنصر فاعل واحد إلى عنصرين 
فاعلين، هما : العامل الجماعي المتمّثل في اللجنة، والسارد الذات، وهو ما يقيم 

ل الثاني، أي عالقة االستقرار انطالقا من العالقة الجديدة المنتجة في المجا
التضاد النوعي بين اللجنة والسارد والتي تدخلهما في مواجهة وصراع تظهر 

 في:
 المواجهة-

: يواجه اللجنة ويستخدم كل أساليب اإلقناع، انطالقا من السارد الذات-
موقعه كمثقــــف وباحث عن المعرفة يحاول تفسير بعض الظواهر 

 االجتماعية والواقعية.
: ال تقتنع بما يقّدمه، وتواجهه ببعض األفعال والتصرفات التي ةاللجن-    

تعرقل حركته، من خالل جمع معلومات عنه، محاصرته في أماكن تموقعه، 
 قرارات قاسية بشأنه. راإصد

 مواجهة اللجنة: -
 العامالن يظهران في مستوى واحد بناء على المواجهة القائمة بينهما. -
 ساوي الطرفين.عدم استقرار الخطاب لت - 

 نتيجة المواجهة:-
تشاكل القوة( يتجه الخطاب نحو شاكل األخير الذي حّلله الناقد)بناء على الت   
اللجنة( على السارد الذات، مما يقود ستقرار بهيمنة العامل الجماعي)اال

قه والتي الخطاب إلى تحقيق انسجامه الداخلي تبعا للتشاكالت الداللية التي تحقّ 
 اللجنة(:امل الجماعي)تخّصص الع
 تشاكل الجماعية.-
 تشاكل العضوية.-
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 السرية.تشاكل الغرابة و -
 تشاكل القوة.-

تحيل كل هذه التشاكالت على قراءة منسجمة ومتشاكلة يهمين فيها العامل     
الجماعي)اللجنة(على العامل الذات وجودا وموقعا وامتدادا، ألّن أغلب المقاطع 

مجال الثاني تتمحور حول سمات العامل الجماعي السردية التي ترّكب ال
 )اللجنة(.

يترّكب المجال الثاني من خمسة مقاطع سردية يلّخص الناقد محتواها     
 كاآلتي:

الذات، -: تتمحور المسارات التصويرية فيه حول اللقاء بين اللجنة والعامل1"م-
 ها وغرابتها.غير أّن أغلب هذه المسارات تسم اللجنة بسمة الجماعية وسريت

العامل الذات في  -:  يتمّيز بتمحور مساراته التصويرية حول بحث السارد2م-
 سيرة الدكتور، وحول عالقة المواجهة التي تربط بينه و بين اللجنة.

م الفضاء المكاني :  تتمحور مساراته التصويرية حول قوة اللجنة التي تقتح3م-
 ة الدكتور.تأمره بتوقيف بحثه في سير للعامل الذات و 

: تتمركز المسارات التصويرية المكّونة له حول حصار القصير عضو 4م-
اللجنة العامل الذات داخل الفضاء المكاني المرتبط به: البيت إلرغامه على 

 التخلي عن موضوع البحث في مسار الدكتور.
: تتمّيز المسارات التصويرية المكّونة لهذا المقطع بتوجيه األسئلة من 5م-

ضد الممثل: الذات حول إنجازه لفعل القتل -العامل الجماعي للسارد طرف
يقّرر العامل الجماعي إلحاق العقوبة القاسية بالعامل القصير، عضو اللجنة و 

 .87الذات"
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يالحظ الناقد من خالل هذه المسارات التصويرية اتساع مواقع تواجد     
الذات داخل -الساردالعامل الجماعــــي)اللجنة( في مقابل انحصار موقع 

الفضاء الروائي، مما يؤّشر على هيمنة العامل األول و فرض االستقرار 
على الخطاب في جميع مقاطعه، وهذا إن دل على شيء إّنما يدل على 

 .88االنسجام الذي يسم الخطاب في كليته
يصل نوسي بعد ذلك إلى نتيجة مهمة، مفادها: أّن "عالقة المواجهة بين    

هي التي تجعل خطاب الرواية ينمو انطالقا من المركز المنّظم العاملين 
الذي يحّدد العامل الجماعي: اللجنة إلى المجال الثاني الذي يخّصص هذا 

العامل الذات. فالخطاب ال يمكن أن ينمو خارج -العامل في عالقته بالسارد
عالقة المواجهة، ألّن تمطيطه وتناسله من مقاطع ومسارات تصويرية عن 
طريق التراكم القسري للوحدة المعجمية، إّنما يتم لتخصيص العامل 

 الجماعي بمجموعة من السمات:
 الجماعية.-
 الغرابة و السرية.-
 القوة.-

 .89العامل الذات"-في عالقته بالسارد
 اإلحاالت:

 .، الكويت3رقم 25مجلد  ،مجلة عالم الفكرالسيميوطيقا والعنوان"  جميل حمداوي:" -1
-التركيب-، البنيات الخطابيةالتحليل السيميائي للخطاب الروائيلمجيد نوسي: عبد ا -2

 .2002التوزيع المدارس، الدار البيضاء، ، شركة النشر و 1، طالداللة
3- Voir :Greimas : Du sense2  
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محاضرات عبد الجليل منقور: "المقاربة السيميائية للنص األدبي، أدوات و نماذج"،  - 4
، جامعة محمد النص األدبي( قسم األدب العربيني األول) لسيميائية و لتقى الوطالم

 61، ص2001خيضر، بسكرة، 
، الحوار المتمدن"السخرية في رواية اللجنة لصنع اهلل إبراهيم"،  جميل حمداوي:  - 5

25/10/2006 ،www.m.ahewaar.org 
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  القيم السردية بين الخطاب الرحلي
 والخطاب الروائي المعاصر

 حشالفي ر لخض د
 الجلفةجامعة زيان عاشور 
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الكتابة الرحلية تالمس السرد في إنه مما ال مراء فيه أن  ملخص:ال
أسلوبها، وال يمكن أن تستغني عنه مادامت تنقل إلى المتلقي أحداثا وأفعاال 
قامت بها الذات الكاتبة، وهذه األحداث واألفعال هي االنتقال من نقطة 

بدء الرحلة، ويستمر إلى نهايتها، االنطالق ثم العودة إليها، والسرد يبدأ مع 
وهذه المسيرة السردية تتكون من مقاطع سردية دائمة الحضور في كل 
الرحالت، ومقاطع سردية تحضر في بعض الرحالت وتغيب في أخرى، 
والمسيرة السردية في الرحالت تتخللها محطات يتوقف فيها السرد ليفسح المجال 

الرحالة السرد ليقدم وصفا أو ليقدم  لمكونات أخرى باالشتغال، وهكذا يوقف
معلومات ومعارف، أو ليسوق شعرا. وبعد االنتهاء من هذا يعود السرد إلى 

تنّوع األسلوب من السرد القصصي إلى جريانه، ومن خصائص الكتابة الرحلية 
الحوار إلى الوصف ، وغيره ، فإّن أبرز ما يميزها هو أسلوب الكتابة القصصي 

رد المشوق بما يقّدمه األديب من متعة ذهنية كبرى؛ قد أفاد المعتمد على الس
أدب الرحلة بغنى موضوعاته في صرف أصحابه في غالب األحيان ، عن 
اللهو والعبث اللفظي ، والتكّلف في تزويق العبارة؛ إيثارا للتعبير السهل المؤدي 

في  للغرض لنضج تجربة األديب ، مما يفتقده كثير من األدباء والمحترفين
عصورنا األدبية، ومداخلتي تبحث في تجليات السرد على مستوى النص 

 الرحلي ومقارنته مع السرد الرحالة المعاصر.
 الرحلة والخطاب الرحلي:
 : نقتضي التفريق بين أمرين أو معنييإن الحديث عن الرحلة ي

الرحلة حركة انتقال لشخص أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر،  -1
رحل : "نى اللغوي للكلمة؛ ففي معجم مقاييس اللغة البن فارس : وهذا هو المع

الراء والحاء والالم أصل واحد يدل على ُمضي في سفر. يقال : رحل يرحل 
له، إذا َأْظَعَنه من مكانه" وعند  ،1رحلة ] ... [. والرحلة : االرتحال ] ... [. وَرحَّ

م ُرّحل؛ أي يرتحلون ابن منظور : "رحل الرجل؛ إذا سار، ورجل َرحول، وقو 
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ال : عالم بذلك ومجيد له ] ... [ والترحل واالرتحال : االنتقال.  كثيرا. ورجل رحَّ
والّرحلة : اسم لالرتحال. وقال بعضهم : الرِّحلة : االرتحال، والرُّحلة بالضم : 

  2الوجه الذي تأخذ فيه وتريده"
سار ومضى، آبادي : "ارتحل البعير :  وفي القاموس المحيط للفيروز

ُلوا. واالسم : الرِّحلة والرُّحلة بالضم والكسر،  والقوم عن المكان : انتقلوا، كَتَرحَّ
 .3أو بالكسر : االرتحال، وبالضم : الوجه الذي تقصد، والسفرة الواحدة"

وتكاد المعاجم األخرى تكرر المعاني نفسها، وبهذا المعنى أشار القرآن 
يف اللتين كانت قريش تقوم بهما من أجل التجارة الكريم إلى رحلَتي الشتاء والص

 4: "إليالِف قريش إيالِفهم رحلَة الشتاِء والصيف"
إًذا، فمعاجم اللغة تجمع على أن الرحلة هي انتقال من مكان إلى آخر. 
وبهذا المعنى يكون العديد من السوسيين والمغاربة وغيرهم من البشر، قديما 

ت ال تعد وال تحصى، ألن الحركة والتنقل من وحديثا، قد أنجزوا رحالت ورحال
. بيد أننا ال نعرف أي 5مقتضيات الحياة، وطبيعة البشر، وألن "الثواء هو الثوى"

 شيء عن كل تلك الرحالت، ألنه ليس كل من ارتحل قد دّون رحلته.
 وهذا المعنى األول ال يهمنا إال بالقدر الذي يتأسس عليه المعنى الثاني.

تابة يحكي فيها الرحالة أحداث سفره وما شاهده، وعاشه من الرحلة ك -2
 أحداث، مازجا ذلك بانطباعاته الذاتية حول المرتحل إليهم.

نجاز الرحلة بالمعنى الثاني يتطلب  أن يكون الرحالة ذا  -عكس األول-وا 
 مستوى ثقافي معين يؤهله لنقل أحداث سفره إلى كتابة.

لتحديد مجال االهتمام والبحث، إن التفريق بين المستويين ضروري 
فالرحلة بالمعنى األول؛ أي بما هي انتقال في المكان، ال تهمنا رغم أن القائمين 
بها كثر. بينما الرحلة بالمعنى الثاني؛ أي بما هي كتابة وخطاب، هي التي تهم 

 الباحثين، ويشتغلون بها.
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أن ال عالقة  وال ينبغي أن يتبادر إلى الذهن، ونحن نفرق بين المعنيين،
بينهما، بل إن بينهما عالقة، ألن كتابة الرحلة تستلزم القيام بسفر، وال يمكن 
تصور كتابة رحلية دون رحلة إال في الرحالت الخيالية، كـ"رسالة الغفران" ألبي 
العالء المعري، و"رسالة التوابع والزوابع" البن شهيد، و"التوهم" للحارث 

 المحاسبي.
لكلمة "رحلة" هو ما يسميه األستاذ سعيد يقطين :  إن المعنى الثاني

بينما المعنى األول  7، ويعرفه بأنه : "عملية تلفيظ لفعل الرحلة6"خطاب الرحلة"
هو الرحلة ذاتها، ولهذا نجده يتحدث عن الرحلة وخطابها، ويرى أن خطاب 
 الرحلة "يتماهى مع الرحلة وعوالمها، ويسعى إلى مواكبتها من البداية إلى

 ، فيبدأ الخطاب من لحظة الخروج، وينتهي لحظة األوبة.8النهاية
إن هذا الخطاب، إًذا، يواكب انتقال الرحالة في أماكن متعددة ومختلفة، 
واصفا إياها جغرافيا وعمرانيا واجتماعيا وبشريا، وذاكرا ما لقيه من رجاالت 

ر كثير من العلم واألدب، وما دار في مجالسهم من مناقشات، إضافة إلى ذك
الفوائد العلمية والدينية والتاريخية واألدبية، والرسائل واإلجازات واألشعار، وكل 

 ذلك يسوقه الرحالة في أساليب مختلفة
 الرحلة وقضايا السرد:

ا في السرد العربي القديم، واقترن احتل أدب الرحلة موقًعا أساسي     
ب"مغامرة فردية" خاضها الرّحالة في عوالم مختلفة عن عوالمهم، فخّلف ذلك 
سرًدا ثقافي ا ُعني بوصف تجارب التطواف مشتبكًة بأحوال تلك العوالم، وقد نزع 
التمثيل السردّي إلى التقريرية؛ إذ غادرت اللغة كونها وسيلة إيحاء، وترميز، 

حكاية متخيلة، كما هو األمر في كثير من األنواع السردّية القديمة وبناء 
والحديثة، وأصبحت أداة بحث في القضايا الدينية، والتاريخية، واالجتماعية، 
وفي رسم صور األمم التي عاشرها الرّحالة؛ فتجربة االرتحال تورث الشغف، 

شيوًعا عند بني البشر،  واإلثارة، والفضول، ألنها تشبع نزوًعا راسًخا، هو األكثر



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

146 

تمثله الرغبة في معرفة األحداث الطريفة، والنادرة، وغير المألوفة، ثم متعة 
التوغل في عوالم مجهولة، والسير في هدي االحتماالت، وخوض مغامرة دون 

  .اكتراث بالعواقب
ُندرج مروّيات االرتحال ضمن "السرد الثقافي" ألنها تطوي، في 

نوعة من التمثيالت التاريخية، والجغرافية، والدينية، تضاعيفها، ضروًبا مت
واالجتماعية، وجميعها تضافرت لتشكيل هوية أدب الرحلة العربية، وهذه 
التنوعات الغزيرة حالت دون اختزال تلك المروّيات بنوع سردّي صاف، فأدب 

ة، الرحلة، في الثقافة العربية القديمة، إطار ناظم لجملة من التنوعات األسلوبي
والرؤى الذاتية، والمواقف الثقافية، واألحكام القيمية، واالكتشافات الجديدة، 
ومغالبة الشعور باالغتراب، واالنقطاع عن منابت الطفولة، والغوص في مناطق 

  .9نائية، ثم العودة المظّفرة بذخيرة عجائب حقيقية
انبثق كّل ذلك المزيج السردي من خضم ثقافة جماعية، وتغّذى 

عّيات دينية، تشّرب بها الرّحالة، فتناوبت فيه صيغ اإلخبار، والوصف، بمرج
اإلسالمي، هويات األمم األخرى، بَخليٍط -والحكم، فرسم، في المخيال العربي

من الوقائع والتخيالت، واختص بتمثيل سردّي موّسع لمعظم أرجاء العالم 
لآلخر في طوافهم القديم، وبذلك كشف طبيعة الرؤية التي صدر عنها الرّحالة 

شرًقا وغرًبا، شمااًل وجنوًبا، وقدموا عنه صوًرا متنوعة ال نظير لها في األنواع 
السردّية العربية. وبسرود االرتحال ُفتح األفق أمام المتلّقي لمشاركة الرّحالة، 
وبعضهم من كبار الجغرافيين والمؤرخين، في تجوالهم بين األمم خارج دار 

اتها، وتقاليدها، وأساطيرها، وعقائدها، وعالقاتها اإلسالم، ومعرفة عاد
  .االجتماعية، وطقوسها الدينية، ورفع اإلبهام والغموض عنها

وُندرج أدب الرحلة، أيًضا، في سياق المروّيات الكبرى التي رّسخت، في 
األدب القديم، تخيالت شبه ثابتة لألعراق، والثقافات، والعقائد. ولطالما أسهمت 

ات في اختزال صور كثير من األمم األخرى إلى كتل صماء على تلك المرويّ 
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خلفية النزاعات الدينية، والصراعات السياسية، وتباين األنساق الثقافية، فأهل 
دار الحرب وضعوا في تعارض مفترض مع أهل دار اإلسالم، وهو تعارض 

العالم إلى  كّرسته الرؤية الالهوتية للتاريخ والواقع، وطبًقا لتلك الرؤية انقسم
عالمين متضادين: دار اإلسالم حيث صهرت القيُم اإلسالمية جوهَر الجماعة 
المؤمنة بها، وصاغت رويتها لنفسها، ولغيرها، ودار الحرب التي افُترض بأنها 
تعيش فوضى بدائية، واضطراًبا دائًما، وقد التبست طقوسها الوثنية بتقاليدها 

فأصبحت الحاجة ملّحة إلزالة الجهل المخيم االجتماعية، وتخيالتها بعقائدها، 
فيها، وتصحيح األخطاء التي ورثتها عن األمم الغابرة، وتشّبعت بها، وتوهمتها 

 10 .حقائق كاملة
وجهت المروّيات الكبرى أفكار الرّحالة، المؤّرخين، والجغرافيين، والفقهاء، 

لسلة من وكل َمْن أسهم في صوغ الصور الذهنية لآلخر، فنتج عن ذلك س
األحكام غير المنصفة بحق األمم خارج دار اإلسالم، ويظهر ذلك أن المخيال 
اإلسالمي، المعّبر رمزي ا عن تصورات المسلمين للعالم، أنتج صوًرا منتقصة 
لآلخر لكونه صدر عن رؤية دينية في تفسيره للظواهر البشرية والطبيعية؛ 

ت الرحلة بتمثيله، ُغفل، ومبهم، فالعالم خارج دار اإلسالم، كما قامت سردّيا
وبعيد عن الحق، وبانتظار عقيدة صحيحة تنقذه من ضالله. وقد تراكم سرد 
غزير حول معظم األمم خارج دار اإلسالم، قام بمعظمه على االستغراق 
المتواصل بمروّيات متشابكة امتزج فيها الخيال بالواقع. ومعلوم أن دار اإلسالم 

في القارات الثالث القديمة، قبل الكشوفات الجغرافية في  كانت تشّكل قلب العالم
العصر الحديث، وعلى الحواشي المحيطة بهذه الدار ظهرت الممالك الكافرة، 

  .تترّقب أن يصل إليها نور الحقيقة السماوية
في ضوء ذلك قامت سرود االرتحال بتمثيل الذات واآلخر استناًدا إلى 

ضين: ففيما يخص الذات أنتج التمثيل "ذاتًا" آلية مزدوجة أخذت شكلين متعار 
نقّية، وحيوّية، ومتضّمنة الصواب المطلق، والقيم الرفيعة، والحق الدائم؛ فضّخ 
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جملة من المعاني األخالقية المنتقاة على كل األفعال الخاّصة بها. وفيما 
ا، يخص اآلخر أنتج التمثيل "آخر" يشوبه التوتر، وااللتباس، واالنفعال أحيانً 

والخمول والكسل أحياًنا أخرى، وذهب بالنسبة للجماعات النائية، إلى ما هو 
أكثر من ذلك، حينما وصفها بالضالل، والتوحش، والبهيمية، فأقصى عنها 
المعاني األخالقية المقبولة، وحّملها بقيم دنيوية صيغت لتكون في تعارض مع 

ايًزا بين الذات واآلخر، القيم اإلسالمية، فاصطنع التمثيل السردّي بذلك تم
أفضى إلى متوالية من التعارضات التي تسّهل إمكانية أن يقوم الطرف األول 
دراجه في عالم  في إنقاذ الثاني، وتخليصه من خموله، وضالله، ووحشيته، وا 

 11 .الحق
لم تنقطع مروّيات االرتحال عن مرجعّياتها الثقافية، فهي سرود شاملة ال 

تمثيل، وليست شفافة، إنما اشتبكت مع تلك المرجعّيات في تعرف البراءة في ال
وقد  .نوع من التمثيل الكثيف الذي تداخلت فيه أحكام القيمة، بالمواقف الثقافية

قصاًء  كّرست هذه اآللية اعتصاًما بالذات، وتحّصًنا وراء أسوارها المنيعة، وا 
نمط من التخّيل لآلخر، وذلك من نتائج ثقافة التمركز حول الذات. والتمركز 

المترّفع الذي يحبس نفسه ضمن رؤية مقررة سلًفا، فال يقارب األشياء إاّل 
عبرها، ويوّظف المعطيات كافة من أجل تأكيد صحة فرضّياته. ويحتاج هذا 
النمط من التخيل الالهوتي إلى نقد متحّرر من أية مرجعّية ثابتة، سواء كانت 

ة التي يمكن اعتبارها الموّجه لعملية النقد عرقية أو دينية أو ثقافية، فالمرجعيّ 
هي الممارسة التحليلية الجريئة التي تتعّرض لفك التداخل بين الظواهر التي 

 .تالزمت فأوجدت هذا الضرب من التخيل القائم على الرغبة
 السرد في أدب الرحلة:

السردية مصطلح نقدي معاصر تبلور في ظل التراكم المعرفي النقدي، 
قنيات تمكن الدارس من الوقوف على مكونات النص األدبي، والكشف وأنتج ت

   عن بناه، وظالله االنفعالية ومدى تأثير هذا في المتلقي.
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غير أن النص األدبي مورست عليه جملة من التقنيات اإلجرائية لحل 
شفراته وأبنيته، ولعل المناهج النقدية التي شهدها النقد الحديث في هذا القرن 

   تباينًا في الممارسة التطبيقية التي يعالج بها النص.أظهرت 
فظهرت مقاربات نقدية تدرس النص األدبي بأدوات ومنطق بعيد عن 
حقيقة النص ــ المناهج السياقية ــ األمر الذي تولد عنه االهتمام بالمبدع، 
فانحرف النقد األدبي إلى البحث في قضايا بعيدة عن النص، فكانت سيادة 

   طة المبدع في النقد.نزعة سل
ثم جاء المد البنيوي كأداة ورواق ــ ابستملوجي ــ معرفي غمر النقد في 
البحث عن مكونات النص بداية ونهاية. فتمخضت عن هذا التوجه نزعة سيادة 
سلطة النص؛ باعتبار النص األدبي بنية مستقلة عن السياق والمؤلف والتاريخ؛ 

ة( للكشف عن بناه الداخلية. غير أن هذا التي تدرس النص )المادة اللغوي
المسعى "لم يملك القدرة على اإلنتاج التام أو الثابت أمام اشتراك عناصر أخرى 

ألن النص عملية صيرورة يتقاطع مع  12خارجة عن النص في عملية تكوينه.
   عدد ال يحصى من النصوص السابقة عليه، والتي يستوعبها إراديًا أو ال إرادّيًا.

جاء المد السميولوجي التفكيكي الذي أغنى المقاربات النقدية، وفتح  ثم
مجااًل واسعًا لتأويل القارئ، وكان التركيز على المتلقي. هذه النقلة في الدراسات 
األدبية جعلت البحث في البنية السردية أكثر موضوعية، وكان هذا المنحى حدًا 

رة. فتحرر النقد المعاصر من فاصاًل بين المناهج النقدية الحديثة والمعاص
   سلطة المبدع، وسلطة النص، وأصبح رهينة القارئ ــ الناقد ــ.

فالنقد األدبي يدرس البنية السردية للنص في عالقة حوارية ال تفصل 
النص عن سياقه الذي انبثق منه، وال عن النصوص السابقة عليه. فهو نشاط 

عن محصلة معينة تقع بين فعل  فكري يتناول الخطاب األدبي الذي هو عبارة
فكر يتلبس بعالمات لكي يصبح مرئيًا عن طريق "التفكير وفعل الكالم فهو 
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الكلمات أو على العكس عبارة عن بنى لغوية ذاتها تتركب بشكل تنتج فيه أثرًا 
   .13من المعنى".

فالدراسة ترتكز أساسًا على عناصر العمل األدبي في جميع مستوياته 
التركيبية، الداللية( ضمن البنية السوسيونصية، الكتشاف نظامه )اللفظية، 

الخاص في نسقه الكلي، وفك شفراته والوقوف على أدبيته "التي تتحدد بمقدار 
 14الخروج عن القالب المرسوم".

إّن السردية كمنهج تحلل النص األدبي بمفاهيم وتقنيات مكنت الناقد من 
   والبنائية، والداللة.الوقوف على بنية النص األسلوبية، 

 Poetique فرع من أصل كبير هو الشعرية Narratologe والسردية ــ
التي تستنبط القواعد الخاصة لألجناس األدبية، وتستخرج النظم التي تحكمها 
والقوانين التي توجه أبنيتها، وتحدد خصائصها وسماتها، باعتماد االستقراء 

المستمر دراسة وتحلياًل كوسيلة مستقاة  الفني الذي استمد وجوده من التجريب
من العلوم التجريبية، و"الشعرية" نظام نظري اتخذ تقنيات البحث التجريبي 
للوصول إلى حقائق علمية مطردة في اإلبداع األدبي بين مختلف أنماط 

   التعبير، فأصبحت قوانينها أكثر موضوعية.
دية للخطاب الرحالة تبحث في مكونات البنية السر  Narratlogeوالسردية

ومجال اهتمامها النص األدبي ومكوناته "فهي العلم الذي يعنى بالخطاب 
  15السردي أسلوبًا وبناّء وداللة".

له مفاهيم متعددة لغة واصطالحًا، فهو مصطلح  Narrationوالسرد 
نقدي حديث يعني بعملية نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية، 

الذي تنطوي عليه السمة الشاملة لعملية القص. أي ما يقوم به وهو الفعل 
حين يروي الحكاية، ويشمل جميع أنواع الخطابات التي  Narrateur السارد

يبدعها اإلنسان األدبية وغير األدبية. فهو )السرد(" حاضر في األسطورة 
إليماء واللوحة والخرافة واألمثولة والحكاية والقصة، والمأساة والدراما والملهاة، وا
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نشوطات والمنوعات وفي الزجاج المزوق، والسينما واألالمرسومة 
  16والمحادثات..."

   فالبنية السردية للخطاب تتشكل من ثالثة مكونات:
   ــ الرحالة )المرسل( 1
   ــ المروي )الحكاية( 2
   ــ المروي له )المرسل إليه( 3

ض فكرة، فهي تحتاج بطبيعة والرحلة بنية سردية في المقام األول تعر 
   تركيبة نسجها إلى هذه المكونات، يبدعها مؤلف حقيقي، ويتلقاها قارئ حقيقي

فالرحالة شخص يروي الحكاية، أو يخبر عنها، وال يشترط أن يكون اسمًا 
معينًا، فهو الذي ُينتج المروي وما يشمله من وقائع وأحداث. وهو شخصية 

ًا ُيظهر من خالله عالم الرحلة وهو يختلف عن وهمية يستخدمها الرحالة قناع
نما يتسرب  الرحالة الحقيقي الذي ال يظهر في الرحلة، ويجب أال يظهر، وا 

   خلف الرحالة معبرًا من خالله عن مواقفه ورؤاه.
والمروي هو كل ما يصدر عن الرحالة من أحداث مقترنة بأشخاص 

ر المروي. والرحلة بالضرورة يؤطرها فضاء من المكان والزمان، والحكاية جوه
   تحتاج إلى ُمرِسل وُمرَسل إليه. ويتركب المروي من مستويين:

   ــ المبنى، والمتن لدى الشكالنيين الروس 1
   والخطاب )السرد( والحكاية عند السردانيين.

   فالمروي يتركب من متوالية من األحداث واالحتمال المنطقي لنظامها.
ي يتلقى رسالة الرحالة سواء كان اسمًا معينًا ضمن والمروي إليه هو الذ

البنية أم كائنًا مجهواًل، وقد يكون المجتمع أو قضية أو فكرة يخاطبها الرحالة. 
   وللسرد تقنيات يتجلى فيها ضمن بنية النص الرحلي هي:

   السرد التابع: يتضمن سرد أحداث وقعت قبل زمن السرد.
   استشرافي مستقبلي.السرد المتقدم: سرد استطالعي 
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   السر اآلني: يأتي في صيغة الحاضر، سرد حوادث أو مونولوج.
السرد المدرج: يتمظهر من خالل تقنية إدراج الرسائل ضمن بنية النص 

   الرحلي حيث يتوقف الحكي ويدرج النص.
والبنية السردية للنص الرحلي قد تشمل هذه األنواع وقد تقتصر على 

منظور الرحالة، الذي يتجلى في العالقة الكامنة بين  بعضها انطالقًا من
ذا حاولنا الكشف عن هذه العالقة )النص ومكوناته السردية(.  مكونات النص. وا 
من خالل بعض النصوص الرحالة، لنقف على بعض مظاهر السرد الفكرية 
والجمالية منطلقين من مفاهيم على النفس المعرفي، والذكاء االصطناعي، التي 

تت أن المبدع والقارئ خاضعان لنفس العمليات الذهنية في إبداع النص أثب
وتلقيه، والتي تبلورت في نظريات األطر والمدونات، الخطاطات، السيناريوهات 

التي تتواجد بالدرجة نفسها عند الباحث والمتلقي، والتي 17والنماذج الذهنية
ق اللغة وأساليبها، وما تمكنهما من إدراك المحيط، وفهم مجريات الواقع عن طري

يماءات في عمليات االتصال، وخاصة في األجناس  يالحقها من إشارات وا 
   األدبية.

والقراءة أكانت شرحًا أم تفسيرًا أم تأوياًل، فإن القارئ "يعيد إنتاج المقروء 
بمعنى من المعاني، وعلى صورة من الصور... فالقراءة ليست مجرد صدى 

ة بطيئة تعيش على فائض قيمة المعنى، الذي يدخله الذي هو إوالي (18للنص
   القارئ عبر التأويل.

والرحالة تمكن من مزج العناصر المتباينة في الفعل الرحالة. فقد سلك 
في نسج هذا النص طريقة الرحلة المونولوجية التي يهيمن فيها صوت الرحالة ــ 

حلة الديالوجية، حيث هيمنة أسلوب على باقي األساليب ــ وطعمها بأساليب الر 
عرض البطل على مجموعة من األشخاص لمساعدته ولكن دون جدوى. هذه 

   التقنية طبعت النص بالطابع الدرامي.
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ففكرة الزلزال المدمرة للبنية الفكرية للبطل والواقع المتخيل، هي الهاجس 
ن الذي يهيمن على سلوك البطل، ومالذه الوحيد الذي يساعده على إحالل التواز 

النفسي بين رغباته، والتغييرات الحاصلة في الواقع، فهو المنظار الذي يرى به 
   الواقع.

ولتحقيق الخط المأساوي لهذه الشخصية، سار الفعل الرحالة وفق التقنية 
   التالية:

ــ موقف الرحالة الذي حدد هدفه المتمثل في الوقوف أمام القوة التي تسعى  1
   إلى تأميم أمالكه.

ـ السعي إلى تحقيق الهدف، والبحث عن مساعدين يمكنونه من تحقيق ـ 2
   هدفه.
   ــ الفشل ومحاولة السعي ثم الفشل. 3

ولتحقيق الفعل الرحالة من منظور المؤلف وضع البطل في خط درامي 
صعد من درجة حدة التوتر النفسي لدى البطل إلى حد االنهيار. هذه التقنية 

حكاية في أسلوب يأسر القارئ لمتابعة أحداث مكنت الرحالة من عرض ال
الرحلة فالرحالة البطل، منذ أن باشر الفعل الرحالة وهو مأزوم فلم يصادفه 

   مساعد رغم حرصه وحيله.
   فالمروي تتحكم من أنساقه بنيتان:

   ــ موقف الرحالة 1
   ــ موقف المجتمع )الرحالة( 2

مكونات السرد يظهر النص من هذا التضاد والتباين في الرؤية بين 
الرحلي خاليًا من هيمنة أسلوب واحد، فهناك صوت الرحالة، وصوت الواقع 

   وصوت المساعدين.
فالبطل متأزم وأزمته حدث النص، الباعث لحركيته. ومن خالل مزج 

   األصوات كان الرحالة أسير تقنية تتمثل في:
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   ــ األزمة )تأميم األرض(
   لولة دون تأميم األرضــ البحث عن الحل للحي

   ــ خيبة األمل )الفشل ثم محاولة االنتحار(
   والتي تبلورت في الصراع الرحالة من خالل تعارض صوتين رئيسين:

 السرد الخطاب الروائي المعاصر:
الحديث عن السرد في الرواية، يعني الحديث في الوقت نفسه عن الراوي 

في الحكاية، تلك الظاهرة الفنية التي  وعن وجهات النظر أو ما يسمى )بالرؤى(
أعارها النقد في القرن العشرين أهمية لم تكن لها من قبل، بسبب صلتها 

   الشديدة بمستويات العبارة، وبالطريقة التي يعرض فيها الكاتب أحداثه.
ويذهب معظم النقاد، الذين تناولوا هذا الموضوع، إلى أن القيمة األساس 

في )الرؤى(. فقد اعتبر برسي لوبوك "مجمل السؤال المعقد  للعمل الروائي تكمن
عن األسلوب في صنعة الرواية محكوم بالسؤال عن وجهة النظر، السؤال عن 

   عالقة القصة بها".
وأكد فرانك كرمود هذا المعنى بقوله: "فإذا تابعت الحديث عن السرد 

أما  19"القصصي بشكل حسن فهذا يعني أنك ستحسن الحديث عن الرواية
تزفتان تودوروف فيضع الرؤى في المرتبة األولى من األهمية في العمل 
نما  األدبي، إذ يقول: "ففي األدب ال نواجه أحداثًا أو أمورًا في شكلها الخام. وا 
نواجه أحداثًا معروضة بطريقة ما وتتحدد جميع مظاهر أي شيء بالرؤية التي 

  20تقدم لنا عنه"
لرواية" لجن بويون، أحد االسهامات النقدية ويعتبر كتاب "الزمن وا

البنيوية المهمة في دراسة هذا المظهر من العمل األدبي، بعد دراسات لوبوك 
   21وبوث. وقد صنف بويون )الرؤى( إلى ثالثة أنواع، هي

الرؤية من الخلف: وتتميز بأن الشخصية فيها، ال تخفي شيئًا عن  -1
   رق جمجمتها ويتنبأ بأفكارها.الراوي، فهو يعرفها معرفة تامة ويخت
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الرؤية مع: وتسمى أيضًا بالرؤية )المجاورة( وتتميز بأن معرفة   -2
     الراوي فيها تساوي معرفة الشخصية عن نفسها.

الرؤية من الخارج، وتقتصر معرفة الراوي فيها على وصف أفعال   -3
   الشخصية، ولكنه يجهل أفكارها وال يحاول أن يتنبأ بها.

طلق على الراوي في الرؤية من الخلف مصطلح "كلي العلم" أو "كلي وي
الوجود". إال أن الناقد "فريدمان" يرفض هذه التسمية، بسبب محدودية معرفة أو 
وجود هذا الراوي ويصطلح عليه بـ "الراوية المتنوع" ويحدد خصائصه بأنه "ال 

اك، ينظر اآلن في يقيم في كل مكان في وقت واحد: بل يكون مرة هنا ومرة هن
هذا العقل أو ذاك، ويتحرك صوب فرص مواتية أخرى فهو مقيد بالزمان ومقيد 
بالمكان، ويضيف الناقد واصفًا هذا النوع من الرواة، بأنه )ال يكون في األغلب 
شديد التعمق، ولكن ال بد له من أن يكون متنوع المهارات، خفيفًا في نقالته 

جزئي، وهو يستدعى مثلما يستدعى العب  المجازية ألن تحوله المسرحي
الدمى الماهر النشيط، ويتالعب بعدد من الشخصيات على التوالي، وغالبًا ما 
تكون عديدة في وقت واحد، كما أنه يحتفظ لنفسه بدور على المسرح مع 

 22البقية".
ويشير الناقد نفسه، إلى أن هذا الراوي، ال يمكن أن يوجد في رواية 

لرواية االنطباعية أو رواية الشخصية المكثفة. بل يوجد في الصعاليك أو ا
   الروايات التأريخية، روايات المشاهد الشاملة، والرواية الواقعية أو الطبيعية.

المجاورة، وعلى حين يطلق مصطلح "المشارك" على الراوي في الرؤية 
د خصائص )ثالثًا( يسميه )بالشخص الثالث الذاتي( ويحدفإن الناقد يضيف نوعاً 

هذا الراوي بأن يصفه بأنه بعيد عن أن يكون كلي العلم.. فهو يرى ويحس 
بعيني وحواس شخصية واحدة يحبس نفسه على منظور منفرد، باتساق كثير أو 
قليل، بالمقارنة مع الرواية المتعدد نجد أن صوت الشخص الثالث الذاتي يلعب 

مسرح نفسه ولكنه من جهة أخرى دورًا أكثر تحديدًا لكنه أكثر نفاذًا، إنه ال ي
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يضبط عمليات التحول إلى الداخل في شخصية أو أكثر من الشخصيات 
ذن فالشخص الثالث الذاتي يمثل من  -المركزية ثم يضيف الناقد قائاًل:  وا 

ببقائه محدود -الناحية البنيوية نوعًا من الواسطة بين الراوية )المتنوع( والذي 
منظور واللهجة والمسافة حسبما يقتضي هدفه، يحول ال -المعرفة في العمق

 23وبين وحدة الصوت الشديدة الكامنة في رواية البطل الواحد.
الرؤية من الداخل  24أما تودوروف فيقسم الرؤى إلى قسمين كبيرين هما:

والرؤية من الخارج ثم يعمد إلى تقسيمات أخرى داخل كل نوع ليحصل على 
   ؤية الواحدة.ضروب عديدة من الرؤى داخل الر 

وتقسيم تودوروف للرؤى إلى نوعين، قريب من تقسيم الناقد الشكلي 
الروسي توماشفسكي الذي يرى أن هناك نوعين من القصة هما، القصة الذاتية، 
والقصة الموضوعية "في األولى نتابع السرد من خالل عيني الراوي، أما في 

على أنه ينبغي مالحظة ما  25الثانية فالراوية يعرف كل شيء ويحيط بكل شيء
في مصطلحي الناقدين من تناقض، فالقصة أو الرؤية الذاتية لدى توماشفسكي 
تتضمن الرؤية من الخارج عند تودوروف، على حين يسمى تودوروف بالرؤية 
من الداخل ما أسماه األول بالقصة أو الرواية الموضوعية، فالمعروف مثاًل أن 

ق عليه بالواقعية الموضوعية، في الرواية الراوي في األسلوب الذي يطل
األمريكية، يكون بمثابة عدسة الكاميرا التي تلتقط أفعال الشخصية بشكل 
محايد، وبهذا تكون رؤيته لألحداث رؤية خارجية لدى تودوروف على حين 

الرؤية الذاتية" ألننا نرى األحداث من  " يطلق توماشفسكي عليها مصطلح
ن استخدام الراوي ضمير خالل عيني الراوي. وق د تكون الرؤية خارجية، حتى وا 

المتكلم، في مثل هذه الروايات كما هو األمر مثاًل في قصة القاص العربي 
   وروايته )نجمة أغسطس(. (المصري صنع اللَّه ابراهيم )تلك الرائحة

لقد شهدت الرواية العربية خالل العقدين األخيرين تحوالت واضحة في 
د، كانت مظهرًا من مظاهر تحول أكبر في بنية الرواية العربية، إال أساليب السر 
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أن األساليب الروائية الناجمة عن هذا التحول لم تنل ما تستحقه من الدراسة 
وتحت تأثير النظرية البنيوية في  -النقدية، وما كتب من هذه الدراسات اقتصر 

ت القليلة بأية محاولة على الجوانب الشكلية، إذ لم تحفل هذه الدراسا -النقد
  26لدراسة الداللة االجتماعية الكامنة وراء هذه التحوالت في األساليب الروائية.

ونحن إذ نحاول هنا دراسة بعض مظاهر التحول والتطور في أساليب 
فإننا ننطلق من النظرة  -وبخاصة أشكال السرد ووظائفه-الرواية العربية 

ول أية بنية أدبية، ومؤلفها األول في أبرز االجتماعية لألدب التي ترى أن أص
مظاهرها الجمالية، هو "المركب التاريخي واالجتماعي والنفسي والذهني، الذي 

 27يمثل الكاتب أحد شهوده، فالكاتب ال يؤسس شكاًل بل يكشفه".
لقد انحسرت الرواية التاريخية، أو رواية المشهد الشامل، ذات الوصف 

يطلق عليها أدوين موير "رواية الشخصية" لتفسح الملحمي للحياة، والتي 
الطريق أمام قالب روائي جديد في األدب العربي، هو قالب القصة القصيرة 
الطويلة، مواكبة بذلك الرواية العالمية، إذ من الواضح أن كتاب الرواية اليوم 
يميلون إلى كتابة روايات قصيرة "لكنهم ما إن يكتبوها حتى يجدوا مهمتهم قد 
قصرت عن االكتمال، ومن ثم يكتبونها من زاوية أو رؤية مختلفتين، وأحيانًا 

إال أن  (28)يكتبونها مرة بعد مرة، والنتيجة هي الرواية الحديثة المتباينة الوجوه".
هذا التطور في الرواية العربية لم ينشأ بفعل هذه المؤثرات العالمية فحسب، بل 

   المجتمعات العربية التي أنجبت فن الرواية. جاء تلبية لحاجة أفرزها التطور في
وما يقال عن الرواية الحديثة متباينة الوجوه، حقيقة تنطبق إلى حد كبير 

اعتبار روايات نجيب  -على سبيل المثال-على الرواية العربية، إذ يمكن 
محفوظ القصيرة في مرحلته الفلسفية التي بدأت بـ "أوالد حارتنا" كاللص والكالب 

سمان والخريف، والطريق والشحاذ، يمكن اعتبارها رواية واحدة متباينة وال
الوجوه، ويمكن اعتبار أبطالها بطاًل واحدًا، نوقشت مشكالته من زوايا عديدة 

   وانفردت كل رواية بمناقشة المشكلة من زاوية معينة.
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وفضاًل عن تباين الوجوه في الرواية العربية الجديدة، فإن دراسة هذه 
عمال الروائية تظهر أن الرواية الجديدة. هي في الغالب رواية درامية تقترب األ

في الكثير من خصائصها الفنية من التراجيديا الشعرية، والفرق األساسي بين 
إن  -كثالثية محفوظ مثالً -الرواية الدرامية الجديدة والرواية االجتماعية القديمة 

، وفي الفعل، كما يقول هيغل "كل الفعل، ال الحادثة هو أساس هذه الرواية
شيء يقود إلى المالمح الداخلية للشخصية" أما في حالة الحادثة فيضيف 
هيغل: "فحتى الجانب الخارجي يكتسب شرعيته التي ال يمكن منازعته عليها.. 
إن مهمة األدب القصصي تتركز في أن تؤدي.. إلى أن تمنح الظروف 

لك من المصادفات، نفس تلك الحقوق التي الخارجية، وظواهر الطبيعة، وغير ذ
 29يطالب بها المجال الداخلي".

ولعل خير ما توصف به الرواية الدرامية الجديدة، قول كوزينوف في 
محاولته تحديد خصائص األدب الدرامي "وفي األدب الدرامي يجري التشبث 

يبًا بالسعي األساسي والمركزي الخاص بالشخصية البشرية. وهذا ما يجعله قر 
فعاًل من التصوير الكرافيكي الذي يقدم المحيط العام والمظهر األساسي للهيئة 

إن الحياة  30البشرية والذي يكتفي فقط باإلشارة إلى الخلفية والظرف المحيط".
الداخلية، والمأساة الشخصية لكل من عيسى الدباغ وسعيد مهران، وصابر 

الصورة في روايات نجيب الرحيمي، وعمر الحمزاوي، هي األساس ومركز 
أما الظرف االجتماعي الصانع للحياة -محفوظ في المرحلة التي أشرنا إليها 

الباطنة وللمآسي الشخصية فهو خلفية واطار الصورة فحسب، ولهذا السبب 
تصبح لغة السرد وكالم الشخوص في هذه الروايات لغة وكالمًا حافلين بالصور 

ظ في هذه المرحلة، تكاد تصبح على حد الشعرية، بل إن أعمال نجيب محفو 
تعبير الناقد محمود أمين العالم "قصائد درامية، بل يكاد يكون بعض فصول 
روايات الشحاذ مثاًل، قصيدة من قصائد الشعر المعاصر، بناء ومعنى وتجربة 

ن خلت من الوزن والبحر والتفعيلة والقافية". يقاعًا داخليًا وا   31وا 
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ية التي يكون مركزها الفرد، أن يشحب المكان ومن الطبيعي في الروا
الذي من شأنه أن يوقف حركة الزمن في  -والزمان الفيزياوي، ويختفي الوصف 

إلى حد كبير، على حين يبرز الزمن الداخلي أو السيكولوجي  -السرد
للشخصية، يقول الناقد غالي شكري عن اللص والكالب: تبدأ اللص والكالب 

ي لحظة خروج سعيد مهران من السجن، وهي لحظة "في لحظة نموذجية ه
ذلك أن قيم الرواية الدرامية، كما يقول  32منحوتة من الزمان الداخلي للشخصية"

أدوين موير، هي قيم فردية، أما قيم الرواية االجتماعية، أو رواية المشهد 
، الشامل فهي اجتماعية، وفي األولى نرى أفرادًا يتحركون من بداية إلى نهاية

أما في الثانية فنرى شخصيات تعيش في مجتمع وكال هذين النموذجين من 
الرواية ال يتعارضان وال يتمم أحدهما اآلخر، بل هما طريقان متميزان في رؤية 

ويكفي أن نقرأ المشهد األول  (33)الحياة: الفرد في الزمان والمجتمع في المكان.
لص والكالب" لنقف على الفروق من "بين القصرين" ثم نقرأ نفس المشهد في "ال

الفنية بين الرواية االجتماعية والرواية الدرامية. ففي األولى ال يصف الكاتب 
أمينة( فحسب، بل يعمد إلى لقطة بانورامية للمكان، فالغرفة )لحظة استيقاظ 

والجدران واألعمدة والفرش والسقف، والمالمح الفيزيائية للشخصية، ثم الشرفة، 
اسين وبين القصرين اللذين تقع عند لقائهما الدار، والمقاهي وشارعي النح

والحوانيت وعربات اليد ومصابيحها ومآذن قالوون وبرقوق وهي تلوح كأطياف 
وكل ذلك يجد لنفسه مكانًا في  (34)من المردة ساهرة تحت ضوء النجوم.

 الوصف الدقيق لمفردات المكان ومكوناته، أما في اللص والكالب فالعبارات
األولى في المشهد تحدد الحالة السيكولوجية للبطل وترسم أهم السمات الفنية 

مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية، ولكن في الجو غبار خانق " :في أسلوب الرواية
وحر ال يطاق. وفي انتظاره وجد بذلته الزرقاء وحذاءه المطاط وسواهما لم يجد 

الوحدة، والعزلة والنفي وهي تتردد  وسوف نلتقي بمفردات (35)في انتظاره أحدًا.."
   كنغمة طوال صفحات الرواية.
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وما دمنا بصدد الحديث عن أدب نجيب محفوظ الروائي، فجدير بالذكر 
أن أهم الخصائص التعبيرية في المرحلة الفنية التي تحدثنا عنها، تضاؤل السرد 

وصحيح أن  واعتماد الحوار والحوار الباطني كوسيلتين أساسيتين في التعبير.
الثالثية حافلة هي أيضًا بالحوار الباطني، إال أن األمر هنا اختلف كليًا، إذ 

   أصبح الحوار والحوار الباطني هما أساس األسلوب الجديد.
أما السرد والرؤية القصصية فقد تغيرا لينسجما مع الموضوعات 

م فيه على والمضامين الجديدة ومع الشكل الروائي الجديد الذي ينصب االهتما
الفرد، ال المجتمع، كما هو األمر في مرحلة الثالثية. لقد اختفى الراوي "كلي 

الذي يمسك باألحداث من الخلف، ويتنبأ بأفكار الشخصية، بل ويتدخل  "العلم
أحيانًا مفسرًا وشارحًا ومعلاًل لألحداث وكان من الطبيعي أن تختفي الرؤية )من 

جديدة، ذلك أن من شأن هذه الرواية أن تسود فيها الخلف( في الرواية الدرامية ال
وجهة نظر القارئ "فليس ثمة النفاذ إلى ما وراء الشخوص والكشف عن 

   كما يقول بيرسي لوبوك. (36)أفكارهم"
ذا حاولنا تحديد نوع الراوي والرؤية القصصية في هذه المرحلة وجدنا  وا 

راوي ما يصطلح عليه أن الرؤية أصبحت رؤية "مجاورة" على حين أصبح ال
بالشخص الثالث الذاتي" الذي يحبس نفسه على منظور واحد ويرى "فريد مان 

ويحس بعين وحواس شخصية واحدة ويضبط عمليات التحول من الخارج إلى 
   الداخل في الشخصية المركزية.

نقرا في اللص والكالب على سبيل المثال "ودار على الميدان في سرعة 
الحق حواسه، ولكنها استقرت في أعصابه حتى بعد طبيعية والضجة ت

انقطاعها عن حواسه، ولفه ذهول شامل فساق السيارة بال وعي/ القاتل هناك، 
   .(37)رؤوف علوان، الخائن الرفيع الممتاز الخ.."

إن الذي يتلفظ بالعبارة هنا هو الراوي والشخصية معًا، ومن الواضح أن 
ويتطابق معها، على حين يتم االنتقال إلى  الراوي يعرف الشخصية من الداخل
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داخل الشخصية، وعن طريق الحوار الباطني المباشر )القاتل هناك الخ..( 
بدون تدخل من الراوي إذ ال يقوم بتنظيم الحوار وقيادة القارئ، بل يتوقف عن 
الرواية ليترك الشخصية تتحدث من الداخل وهذا هو الفرق الوحيد بين راوي 

والشخص الثالث الذاتي الذي يقوم هو بضبط عملية التحول،  نجيب محفوظ
   فريدمان"."كما يصفه 

ومن الجدير بالذكر أن الحوار الباطني في )اللص والكالب( هو من 
المباشر( ولم يخرج المؤلف عنه إلى استخدام "غير المباشر" واستخدام )نمط 

ؤلف النمطين من ضمير الغائب والمخاطب إال نادرًا، على حين استخدم الم
الحوار الباطني في )الشحاذ(، مما خلق أسلوبًا علميًا ساعد كثيرًا في كشف 
وتصوير العالم الباطني لشخصية عمر الحمزاوي، وهو أسلوب يختلط فيه 
صوت الراوي بصوت الشخصية إلى حد يصبح معه فصل أحد الصوتين عن 

   اآلخر، من الصعوبة بمكان، نقرأ في )الشحاذ(:
ضوء الشمس تبدت أنيقة وقورًا.. ونظرتها الخضراء الجادة لم تفقد  في "

كل سحرها، ولكنها غريبة، غرابة مستحدثة لم ترها عينك من قبل. امرأة رجل 
آخر رجل األمس الذي لم يعرف التعب أو الفتور، ولكن ما عالقتها بهذا الرجل 

طني يتيح المريض بغير مرض" إن استخدام ضمير الغائب في الحوار البا
للشخصية أن ترى نفسها وهي تتحرك تمامًا كما في األحالم حيث نكون 

   مشاهدي األحداث المشدودين إليها وصانعيها في نفس الوقت.
لقد نشأت "الرؤية من الخارج" في القصة العربية، تحت تأثير كتاب 
، الرواية األمريكية، وبخاصة همنغواي الذي ترجمت معظم أعماله إلى العربية

إن هذا األسلوب الذي يكون الراوي فيه بمثابة )كاميرا( تلتقط حركات 
الشخصية، وآلة التسجيل تسجل كلماتها والذي يطلق عليه )عين الكاميرا( تارة 
)والواقعية الموضوعية( تارة أخرى، أو )جبل الجليد الغائم( تارة ثالثة، والذي 

وجون دوس باسوس،  كدائيل هامت،-اشتهر به كتاب الرواية األمريكيون



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

162 

شاع في األدب العربي لدى كتاب القصة القصيرة، كمحمد خضير  -وهمنغواي
براهيم أصالن أكثر من شيوعه في الرواية، وباستثناء قصة  ومحمد زفزاف، وا 

وروايته "نجمة أغسطس" فإن معظم  (38)تلك الرائحة""صنع اهلل إبراهيم المعروفة 
سلوب، تقع في دائرة القصة القصيرة ال اآلثار األدبية التي كتبت بهذا األ

الرواية، علمًا أن القصتين تقترن فيهما الرؤية من الخارج مع الرؤية من الداخل 
   لتكون أسلوبًا متميزًا يقوم على سرد األحداث في أكثر من مستوى زمني واحد.

وبهذا تكون الرؤية )المجاورة( أو المصاحبة، هي الرؤية القصصية 
وم في أساليب السرد، في الرواية العربية الجديدة، وهي رؤية أكثر السائدة الي

   رقيًا من الرؤية من )الخلف( أو الرؤية )المجاورة( كما اصطلح البعض عليها.
لقد عبرت الرؤية الدرامية عن نفسها في الرواية العربية الجديدة، بطرق 

استخدام ضمير المتكلم أو أساليب عديدة، أبرزها شيوع الرؤية الداخلية الذاتية و 
في سرد األحداث، في كثير من الروايات العربية، وثانيهما استخدام الرؤية 
الذاتية إلى جانب الموضوعية لتحقيق الرواية ذات األصول المتعددة، ولخلق 
ظاهرة جديدة في الرواية العربية وأساليبها، هي ظاهرة "تكافؤ السرد" إذ يعمد 

إلى رؤية األحداث من منظورات وزوايا مختلفة، بل معظم كتاب الرواية اليوم 
ومتناقضة أحيانًا من شأنها أن تخلق تشويشًا معينًا يتطلب من القارئ أن يقحم 
نفسه في العملية اإلبداعية، وهي بهذا أي الرواية تقترب من المسرح الملحمي، 

ن لم تحققه كما تقترب مما يسميه الناقد البنيوي بارت "بالنص المقابل للكتابة" و  ا 
   بصورة كاملة.

وبما أن هذه الدراسة القصيرة ال تهدف إلى استقصاء أنواع الرؤى في 
نماذج روائية عديدة، بشكل دقيق تحتاج معه إلى دراسة مطولة، رأينا أن نشير 

والذي ال  -إلى شيوع استخدام ضمير المتكلم في سرد األحداث وفق رؤية ذاتية
هو تعبير عن رؤية درامية  رومانسية بقدر مايمكن أن يعتبر عودة إلى ال

للحياة، مجرد إشارة، وأن تخصص هذه الدراسة ألحداث األساليب الروائية 
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الجديدة في األدب العربي والذي يقوم على استخدام أكثر من رؤية في سرد 
   األحداث خالقًا بذلك أسلوبًا جديدًا في الرواية العربية.

ي" في الرواية العربية الجديدة بطريقتين، ويتم تحقيق "التكافؤ السرد
األولى أن تشترك معظم شخصيات الرواية، وبخاصة الرئيسة منها في سرد 

كل من وجهة نظرها الخاصة ومن زاوية معينة، كما هو األمر في  .األحداث
لنجيب محفوظ )واألشجار واغتيال مرزوق( لعبد الرحمن منيف، أو  ()ميرامار

موضوعية لألحداث، عن طريق الشخص الثالث، أو أن تقترت الرؤية ال
الشخص الثالث الذاتي بالرؤية الذاتية عن طريق سماح الكاتب لبعض 
شخصيات الرواية، وبخاصة تلك التي تتسم بالذاتية، أو تمتلك حياة داخلية 
خصبة بأن تروي األحداث من وجهة نظرها الذاتية، لتضاف إلى رؤية الراوي 

موسم الهجرة إلى الشمال( للطيب صالح، )والبحث عن الموضوعي، كرواية )
وليد مسعود( لجبرا ابراهيم جبرا و"الرجع البعيد" لفؤاد التكرلي. وفي الحالتين 
نحصل على رؤى ذاتية وموضوعية متعددة لألحداث، إذ أن من شأن الرؤية 
   الذاتية لكل شخصية، أن تصبح بالنسبة للشخصيات األخرى، رؤية موضوعية.

عل بناء الرواية على هذا الشكل يسهم في إبراز المضمون الذي أراد ول
أن يقوله الكاتب، إذ أن استبعاد مرزوق من الرواية يعود إلى انتمائه إلى 

قبل الثورة الذي سقط سياسيًا واقتصاديًا وايديولوجيًا على حين جاء  مجتمع ما
، ولعل الكاتب (39)ة،استبعاد زهرة من رواية األحداث لكونها رمزًا وليس حقيق

كنى بها عن مصر الفالحة، كما أن انفراد عامر وجدي برواية الفصل األول 
واألخير ينبئ بتعاطف الكاتب مع الوفد أكثر من تعاطفه مع أي تيار سياسي 

   آخر.
وفي الوقت الذي نرى فيه األحداث من وجهة نظر ذاتية في كل فصل، 

وجهة النظر وزاوية الرؤية الذاتية هي إذ نراها من خالل عيني الراوي تصبح 
بمثابة رواية موضوعية بالنسبة للشخصيات األخرى في الرواية، وبهذا يتاح 



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

164 

للقارئ أن يرى األحداث رؤية موضوعية عن طريق رؤيته لها بطرق متعددة 
   ومن جوانبها المختلفة.

 على أن الرواية التي حققت إضافة كبيرة في )أسلوبها السردي(، وتركت
أثرها الكبير في الرواية العربية، هي رواية الطيب صالح "موسم الهجرة إلى 

أحد  وهي رواية درامية تسلك طريق الرواية الذاتية، إذ أن الراوي هو "الشمال
شخصياتها بل هو الشخصية الثانية في الرتبة الروائية بعد شخصية )مصطفى 

   ، بطلها.(سعيد
ب عليه من )تشويش( عن طريق إسهام وينشأ التكافؤ السردي، وما يترت

معظم شخصيات الراوية في الحديث عن مصطفى سعيد أحاديث متضاربة 
يصبح معها مصطفى سعيد أكذوبة وحقيقة، واقعًا وأسطورة في آن واحد، 

ال يعرف مصطفى سعيد من خالل روايته هو ألحداث مأساته، وال من  فالراوي
يقابل بعد موت مصطفى خالل جده ومن خالل الفالح محجوب، بل 

   شخصيات عديدة، تروي عنه كل من زاويتها الخاصة.
إن الرواية كناية عن عمل فكري في المرتبة األولى، وهي في المرتبة 
الثانية، صياغة جمالية لهذا العمل الفكري، ومعطيات الواقع هي التي تقترح 

ؤية في الحياة، نوعية هذا العمل وصياغته الجمالية. والرواية الدرامية هي ر 
وهي رؤية )للفرد في الزمان( كما يقرر ادوين موير، وقيم هذه الرواية، قيم 
فردية، على عكس الرواية االجتماعية التي تقوم على قيم اجتماعية، على رؤية 

الفرد في مجتمع( فما الذي يجعل الرؤية الدرامية للحياة تتقدم وتصبح في )
   ية االجتماعية إلى خلفية هذه الصورة؟مركز الصورة على حين تتراجع الرؤ 

إن المراحل األولى لظهور فن الرواية الحديث، شبيهة إلى حد كبير بتلك 
المرحلة التي نشأ فيها فن الملحمة لدى الشعوب البدائية، والتي تسمى بمرحلة 
الديمقراطية العسكرية، ففي كلتا الحالتين تكسر المجموعات والسالالت البشرية 

ذلك الوصف  iلحياة الضيقة، لتخرج إلى حياة أوسع، تتيح للشاعرأطواق ا
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الملحمي التفصيلي للحياة، كما تتيح للفرد بروز )أناه( بعد أن كان منصهرًا في 
الجماعة البشرية، وكلتا المرحلتين في التاريخ القديم والحديث شهدتا اندماج هذه 

ولقد كانت هذه  (يرها، ))األنا( بالكلية الجوهرية لألمة وحاالتها وطرق تفك
الحالة )الملحمية( من انسجام الفرد مع األمة وانسجام اإلحساس مع اإلرادة، 
 -التربة الخصبة التي نشأ فيها فن الملحمة قديمًا، كما كانت مثل هذه الحالة

التي ولدت مع خروج التاجر الجوال إلى الحياة األوسع بعد أن حطمت قواقع 
المالئمة التي ولد فيها فن الرواية الحديث ولم يكن التربة  -الحياة الضيقة

ظهور الدول المركزية في الحالة األولى يؤدي إلى موت واختفاء العناصر 
المثيولوجية في الملحمة، بل كان يؤدي إلى موت الملحمة نفسها مفسحًا 
الطريق لألدب الدرامي من جهة، والغنائي من جهة أخرى. أما في التاريخ 

الكالسيكية،  (قيام مثل هذه الدول، أدى إلى موت الرواية )الملحمية الحديث فإن
فيها من رؤية اجتماعية مفسحًا الطريق أمام األدب الدرامي والرؤية الدرامية  وما

ولقد استمرت  .للحياة من جهة، ولألدب أو الشعر الغنائي من جهة أخرى
ين ثم تلتها مرحلة المرحلة األولى حتى بداية العقد الثاني من القرن العشر 

أنجبت بنية روائية يضمحل فيها البطل ويتالشى لتحل المؤسسات أو العائلة 
محله واستمرت حتى نهاية الحرب الثانية، لتحل محلها بنية روائية يتالشى فيها 

   اإلنسان وتحل األشياء محله كما هو األمر في الرواية الجديدة.
ر تطورًا والتي أنجبت فن الرواية وفي المجتمع العربي، وفي أجزائه األكث

كانت مرحلة مابعد الحرب الثانية، وما نشأ فيها من تحلل لقوى اجتماعية قديمة 
ونشوء قوى اجتماعية جديدة تصدرت قيادة المجتمع والتغيير االجتماعي كانت 
المرحلة التي أنجبت الرواية ذات الرؤية االجتماعية والمشهد الشامل، إال أن 

ذي وقع بعد الخمسينات أدى إلى قيام دول شديدة المركزية في هذه التغيير ال
المجتمعات تركت مؤسساتها الشاملة والكاملة آثارًا سلبية خطيرة على الفرد، مما 
ذا ما أخذنا  أصبح ينوء به من ثقل باهظ تضعه هذه المؤسسات على كاهله. وا 
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أدركنا حجم الهيمنة  بنظر االعتبار البنية الزراعية المتخلفة لهذه المجتمعات
الكبيرة لهذه المؤسسات وما تؤدي إليه هذه الهيمنة من مصادرة للكائن البشري 
ولحقوقه وخاصة في تلك المجتمعات التي نهضت فيها الدعوة إلى العدالة 
االجتماعية، وقامت بنيتها االقتصادية على أساس غير رأسمالي لتنتهي إلى 

أزاحت الطبقات المستغلة القديمة. إن هذه ظهور طبقات مستغلة جديدة بعد أن 
العوامل وما أدت إليه من إحساس عال بالفردية ومن اغتراب وتحطيم لوحدة 
اإلنسان والمجموعة البشرية. أدى إلى تراجع الرؤية االجتماعية في الرواية 
وازدهار الرؤية الدرامية. وقد عبرت هذه الرؤية الدرامية، وهذا اإلحساس بالفرد 

عن نفسيهما في أساليب السرد وبناء الرواية كما رأينا. إن الرواية الجديدة عبرا 
ال تناضل ضد اغتراب اإلنسان عن طريق مضامينها فحسب بل هي تناضل 
ضد كل العناصر الصانعة الغتراب اإلنسان عن طريق بنائها وأساليب السرد 

عال بالفرد وبرؤيته فيها أيضًا بما تمنحه هذه األساليب وهذا البناء، من اهتمام 
   الخاصة، وللحقائق من دالالت بعيدة عن اإلطالق.

 :الهوامش
   .225.برسي لوبوك صنعة الرواية، ترجمة: عبد الستار جواد، دار الرشيد، بغداد، ص 1
 3مجلة اآلداب األجنبية العدد  -.فرانك كرمود الرواية والسرد، ترجمة: محيي الدين صبحي2

   .172السنة الرابعة، ص 
، 3.تزفنان تودوروف: اإلنشائية الهيكلية، ترجمة: مصطفى التواني، الثقافة األجنبية، العدد 3

   .12، ص 1982
.نفسه، وانظر: د.صالح فضل: نظرية البنائية في النقد األدبي، مكتبة األنجلو المصرية 4

لدار ، وانظر حسين الواد، البنية القصصية في رسالة الغفران، ا338-337، ص 1978
   .67، ص 1977العربية للكتاب 

االن واران فريدمان: الرواية الحديثة المتباينة الوجوه شكاًل ووظيفة، ترجمة محيي الدين  -.5
   .17، ص 1977تشرين أول  2صبحي، اآلداب األجنبية، العدد 

   .تزفان تودوروف: نفسه.6



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

167 

بيروت  -ة والممارسة، دار النهارد. موريس أبو ناصر: األلسنية والنقد األدبي في النظري .7
   .129هامش ص 

   .نفسه، انظر على سبيل المثال، الفصل الخاص )بالشحاذ(، لنجيب محفوظ.8
انظر: ميشيل زيرافا: الرواية والمجتمع: ترجمة جمال شحيد، مجلة اآلداب األجنبية،  .9

بنية القصصية ، وانظر أيضًا محمد رشيد ثابت: ال180، ص 1975العدد الرابع، نيسان 
   .301، ص 1975ومدلولها في حديث عيسى بن هشام، الدار العربية للكتاب 

   .4االن وارن فريدمان: نفسه، ص .10
عدد من الباحثين السوفييت المختصين بنظرية األدب العالمي، ترجمة: د.جميل  .11

   .88، ص 1980نصيف التكريتي، دار الرشيد، 
   .90.نفسه، ص 12
، 1970أمين العالم: تأمالت في عالم نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة، .محمود 13
   .96ص 
    .258، ص 1944القاهرة  -.غالي شكري: المنتمي دراسة في أدب نجيب محفوظ14
   .5. محمد جبير: مقتربات النص: 15
   .28. ميشال فوكو: نظام الخطاب: 16
   .41. المسدي: النقد والحداثة: 17
   .9بد اهلل إبراهيم: السردية العربية. . ع18
   .19. سعيد يقطين: الكالم والخبر. 19
 . مقلة محمد مفتاح: دور المعرفة الخلفية في اإلبداع والتحليل: مجلة دراسات20
   .86سميائية:      
 .1995.أجلتون تيري، نظرية األدب، ترجمة ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 21

 .1974ماعيل عز الدين، األسس الجمالية في النقد العربي، الطبعة الثالثة، .إس22 
 .الجندي أنور، القيم األساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربية، مطبعة الرسالة .23 
 .الجيوسي سلمي الخضراء، دراسات وشهادات في قضايا الشعر العربي .24 

جمال واألخالق، دار المطبوعات الجديدة، .الصباغ رمضان، األحكام التقويمية في ال25
 .1998الطبعة األولى، 

.جحيدر المهدي أحمد، القيم الخلقية بين الفكر اليوناني والفكر اإلسالمي، منشورات 26 
 .2010جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، طرابلس، 



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

168 

 .1979ثاني، .صليبيا جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الجزء ال27 
.عون سامي، الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني، معهد اإلنماء العربي، الطبعة 28 

 .1988األولى، 
.ليلي وليام، المدخل إلى علم األخالق، ترجمة: علي عبد المعطي محمد، دار المعرفة 29 

 .1999الجامعية، 
، 1979ني، بيروت، الجزء الثاني، .جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبنا30 

رمضان الصباغ، األحكام التقويمية في الجمال واألخالق، دار المطبوعات  -212ص
المهدي أحمد جحيدر، القيم الخلقية بين الفكر  - 36، ص1988الجديدة، الطبعة األولى، 

، 2010 اليوناني والفكر اإلسالمي، منشورات جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، طرابلس،
 25ص 
، 1979.جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الجزء الثاني، 31
 167ص
.رمضان الصباغ، األحكام التقويمية في الجمال واألخالق، دار المطبوعات الجديدة، 32

 36، ص1988الطبعة األولى، 
 213.جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، ص33
 39حكام التقويمية في الجمال واألخالق، ص.رمضان الصباغ، األ34
.وليام ليلي، المدخل إلى علم األخالق، ترجمة علي عبد المعطي محمد، دار المعرفة 35

 306، ص1999الجامعية، 
 - 25.المهدي أحمد جحيدر، القيم الخلقية بين الفكر اليوناني والفكر اإلسالمي، ص 36
26 
المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، مصر  .37

 151، ص 1979)القاهرة(، 
 .185 -182الخلقية بين الفكر اليوناني والفكر اإلسالمي، ص، القيم رالمهدي جحيد .38
 146المرجع نفسه، ص .39

 
 
 
 

http://www.alukah.net/literature_language/0/58149/#_ftnref8
http://www.alukah.net/literature_language/0/58149/#_ftnref9
http://www.alukah.net/literature_language/0/58149/#_ftnref10


2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

170 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دالالت الطريق في شعر السائحي
 د. عبد الحق منصور بوناب

 سكيكدة 1955أوت  20 جامعة
 

  
 



2015جانفي 3العددـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات   

171 

 
 الملخص

من ضمن األلفاظ البارزة في شعر السائحي نجد الطريق ومرادفاتها 
كألفاظ دالة على مجال لبداية عالقات سرعان ما تموت  ،وتتحول الطريق 
أحيانا للداللة على المأتم وعالمته الصراخ فالمعنى يضيق ويتسع بحسب مخيلة 

يحاءات ، فتأميم المتلقي الذي يتلقى النص اإل بداعي وفق ما فيه  من دالالت وا 
المحروقات أصبح طريقا نحو المجد واالزدهار وأمسى المحتل مدحورا في آخر 
قالعه االستعمارية ويظل لفظ الطريق  داال على الخيار والسبيل كما في قوله 
متحدثا عن " تشي غي فارا ، بينما تكتسي لفظة  الدرب والسبيل أبعادا أخرى 

تسم بالرمزية أحيانا والمباشرة أحيانا أخرى العربية ،وهذه األلفاظ تعبر عن ت
الجماهير التي سلكت كل الدروب لتحقيق أهدافها في الوحدة والحرية فاألمة 
تغزو الطريق ؛ طريق الثورة الكبرى التي تحقق اآلمال الكبيرة، وقد أدت الطريق 

 عر إيصالها للمتلقي.ومرادفاها المعاني والدالالت التي قصد الشا
Résumé 

Parmi les mots importants dans la poésie d Essaihi on trouve la 

route et  leur synonymes comme  mots significatifs sur le terrain pour 

le début  des relation qui meurent très rapidement , parfois la route 

peut  désigner un enterrement caractérisé par  le cri le sens peut être 
étroit ou étendu selon l'imagination du destinataire qui reçoit le texte 

créatif selon ses connotations et ses harmoniques , des hydrocarbures 

est devenu un chemin vers la gloire  la prospérité , le colonisateur est 

rejeté dans le dernier de sa bastions coloniale  et la route restera le 

sens indicateur du choix et de la route   , comme dans son poème qui 

parle de Che Guevara, tandis que le mot route et  la trajectoire a 

d'autres dimensions  caractérisés parfois par le  symbolisme et par la 

simplicité directe d'autres fois , ces mots expriment les masses de la 

société  qui ont suivi toutes les routes pour atteindre leur  objectifs 

dans l'unité et  car  la nation essaye d'envahir la route ; cette route de  

la grande révolution qui peut réaliser les  grands espoirs , la route 

dans le discours poétique du poète a interprété ses signification et ses 

connotations que ce dernier a voulu remettre a l'audience et le lecteur.  
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إال أن الالفت لالنتباه  ،يتميز شعر السائحي بتنوع المواضيع وتعددها  

هو أن الشاعر يعتمد في شعره على توظيف ألفاظ معينة قصد التعبير عن آرائه 
 سطحية وعميقة، وهذه األلفاظ تشكل دالالت قريبة وبعيدة، وطموحاته ومشاعره،

وسيتتبع البحث هذه العالمات البارزة قصد  ورمزية أحيانا أخرى، مباشرة أحيانا،
فيدا مما تتيحه عملية دراسة الموضوعات في تتبع وتحليل مست اإلحاطة بها،

النصوص، وما تتميز به من انفتاح ومرونة، مع التركيز على األفكار باعتبارها 
وأثرها في  والوصول إلى مدلوالتها ،ومعانيها، مظاهر للوعي عند الشاعر،

فيه قصد دفعه إلى ما  إيصال أفكار الشاعر إلى المتلقي ومدى التأثير فيه،
الفائدة من أفعال وأقوال وآمال وتطلعات، ومن ضمن األلفاظ البارزة في شعره 
الطريق ومرادفاتها.  تشكل الطريق عالمة بارزة في شعر السائحي، وهي تعني 

الغموض والسواد وعدم تبين الهدف نتيجة للظروف -من ضمن ما تعني-عنده 
امة بسبب ليل االستعمار التي كان يعيشها الشاعر بخاصة والشعب الجزائري بع

 يقول:
 فرأيت الطريق في وحشة صرعى    وثكلى فـــي مأتم مكدود

 يتعالى الصراخ في حشـرجات      ويضيع العويل في الالحدود
 (1)ذري      ما تبقى من صمود الصمودوتزيد الرياح عصفا لتــ   

ففي األبيات السابقة حديث عن طريق ليست كالطريق العادية، التي 
 تكون سبيال إلى منابع الخير والفالح ،فالطريق هنا موحشة صرعى، ثكلى؛
الطريق هنا تحولت إلى مأتم وعالمة المأتم الصراخ المتعالي الممزوج 
بالحشرجات، وهذا ما يحيلنا إلى أن الشاعر بصدد الحديث عن إنسان يعاني 

ذلك أن  ال،فهو فقير الح المرض، وفي هذا إشارة إلى سوء ظروفه االجتماعية،
وال أحد يأبه لشأنه أو يعيره اهتماما، وفي تعبير  عويله يضيع في اليباب،

ومسجال للحظة  الشاعر بضمير المتكلم "رأيت"رغبة منه في جعل ذاته شاهدا،
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فحتى العزيمة والقوة القليلة الموجودة عند هذا  أليمة من لحظات الحياة،
ت بفعل الرياح التي عصفت به تبخر -الذي ابتلعته الطريق الموحشة-اإلنسان

 ذات اليمين وذات الشمال ،وقضت على ما تبقى من صمود الصمود.
أما في أبيات أخرى فالشاعر يوظف الطريق كلفظة دالة على مجال  

 لبداية عالقات سرعان ما تموت يقول:   
 كــل شيء هنا يعيش على الحيرة والشك في ضجيج المدينه

 (2في عنف إلى أن يموت موتا حزينـه ) الـهوى في الطريق يبدأ    
فهو هنا يصف العالقات العابرة التي تكون الطريق مسرحا لها، والطريق 
هنا تعني شوارع المدن، ودروب القرى، فالمعنى يضيق ويتسع بحسب مخيلة 
يحاءات :)) إن  المتلقي الذي يتلقى النص اإلبداعي وفق ما فيه  من دالالت وا 

من  ىتي تميز النص األدبي عن الخطاب العادي إنما  تتأتالقدرة اإليحائية ال
شجن اللغة  بمقدار غير عادي  من االنفعاالت لكن هذا الشجن ال يترك 
األلفاظ على حالها األصلي بل يزيحها عن واقعها األصلي العادي إلى واقع 

 (3عرضي مؤقت(( .)
ة يقول السائحي في موضع آخر مخاطبا الوطن الذي تخلص من سيطر 
 المستعمر الغاشم ليجد نفسه يرزح  تحت ممارسات بيروقراطية وسلوكيات سيئة:

 عجبا منك بالدي
 تلدين الثورة الكبرى

 وال تدرين سرابا تافها
 بين يديك

 كيف ال تدرين أسرار الفساد
 أنظري في كل درب
 واسلكي كل طريق

 قبل أن يمحى الكتاب
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 (4ويتيه الناس في موج السراب)
ثم يخلص إلى  ي األسطر السابقة بين التعجب والتساؤل،يمزج الشاعر ف

النصح واإلرشاد للجزائر حتى تطهر دواليب اإلدارة من البيروقراطيين الذين 
 يعملون على تشويه وجه الثورة المجيد بسلوكياتهم المتعفنة ولعل في قوله:

 انظري في كل درب               
 واسلكي كل طريق               

فقبل اتخاذ القرار البد من النظر ودراسة  ادقة ونصيحة مخلصة،دعوة ص
فالدرب نظرا لضيق  الوضع ،وذلك لن يتأتى إال بإتباع سبيل الحكمة والتروي،

أما  مجاله يمكن االكتفاء به نظرا لمعرفة ما إذا كان صالحا لسلكه أم ال،
حيتها من الطريق وما فيها من سعة و طول فالبد من اجتيازها حتى نعرف صال

 ومدى إيصالها لمن يسلكها إلى سبيل الخالص واالنعتاق. عدمها،
تباع كل الطرق حتما سيؤدي إلى       إن النظر في كل الدروب وا 

القضاء على بؤر الفساد ،وذلك بإيجاد حلول مناسبة للمشاكل والقضايا الراهنة 
تي تقف وهكذا تصبح الطريق سبيال للخالص من كل المعوقات ال والمستجدة،

بل أكثر  من ذلك إن الطريق ترمز  في وجه نهضة الوطن وتقدمه وازدهاره،
 فيما يلي إلى ما هو أسمى:

 لقد أمم النفط رغــم العداة
 وهز به الشعب  صرح الطغاة
 (5وشق الطريق لمجد الــجزائر)

فهنا صفحة مشرقة من تاريخ الجزائر من خالل تحقيق حلم  راود الثوار 
بناء الوطن بخيرات البالد ويدحر المستعمر دون رجعة، فالتأميم وهو أن ينعم أ

جاء بعزة واقتدار))رغم العداة(( ،وهذا ما شكل حّدا نهائيا لألطماع االستغاللية 
للشركات البترولية األجنبية، وهذا التأميم))شق الطريق((، وكأن الجزائر قبل 

صبح طريقا نحو المجد التأميم كانت منقوصة الحرية واالستقالل، فالتأميم أ
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واالزدهار وأمسى المحتل مدحورا في آخر قالعه االستعمارية،))واألدب الكبير 
هو الذي يتخطى األطر بإبداع يكون والؤه للحاضر والء المرشد وحامل البشرى 

وما االلتزام الهادف في األدب إال تحريك دائم للسواكن وتنقية للجديد  المتجددة،
تفاني في رحاب األحالم المتألقة وذات الجرأة الرصينة كل من شوائب الزيف، وال

 (6ذلك في سبيل الحق والكرامة((.)
إن الطريق عند الشاعر تستمد داللتها من سياقها فهي ذات بعد     

 تاريخي كما في قوله:
 أيها الزائر مرحى    ألف مرحى يا أمين

 مغربي عــربي    من بالد الثائـرين
 (7في طريق الفاتحيـن)كتب اهلل خـطاه    

ففي قوله ))في طريق الفاتحين(( إبحار نحو عمق التاريخ وفجره المجيد 
التي استمدت من الفتح اإلسالمي ومن الفاتحين األوائل  على هذه الربوع الطيبة،

واإلباء ،والكرم ، والتحدي، والرغبة في العيش  والكرامة، والحرية ، معاني العدل،
وحسن الجوار بين أبناء الشعوب المغاربية، التي لم  دة،في كنف األخوة والمو 

يكن غريبا عليها أن يقوم الشعب الجزائري بالثورة الكبرى في الجزائر ،ويظل لفظ 
 الطريق داال على الخيار والسبيل كما في قوله متحدثا عن " تشي غي فارا ":

 لقد مات "تشي"
 في طريق الدفاع

 ولكن "تشي" قمة من شعاع
 (8وم جميع الجياع)تريد هج

إن الشعر الذي يصف الثورة والثائرين في كل مكان من العالم يتميز 
بكونه يكتسي طابعا متمردا )) وهجوما على المحتل الظالم والسفاح، وكان إبراز 
الحدث يأتي أحيانا كثيرة على حساب الصياغة الشعرية ومتانة 

 اعر:(،مثال ذلك ما يجده القارئ في قول الش9التعبير(()
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 فهيا أخي في بالد الجياع
 لشق طريق الصراع

 (10بكل البقاع)
ذلك أنها دعوة  تقترب اللغة في األسطر السابقة من الكالم المباشر،
ورفض للطبقية  صريحة للثورة على الظلم ،واستغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان،

الحرية والجوع والفقر: والطريق هنا تتخذ من الصراع عنوانا لها، إنها طريق 
طريق في كل البقاع نحو أهداف سامية وقيم غالية ، أما الطريق في  والخالص؛

 األبيات اآلتية فهي تنحو منحى أكثر إيحاء:
 ثورة تخلق الجزائر خلقا     يقتفي بها سبيل الرشــاد

 دائما في طريقها للهـدى    لألمل الخالد العظيم الصادي
 (11دئ االتحــــاد)كل جيل يمر عبر هداها    وهداها مبا

ذلك أنها تدل  إن الطريق هنا تعبر عن األصالة والهوية و االنتماء،     
فالثورة الجزائرية تبعث الشعب الجزائري  على سبيل الرشاد كمرحلة أولى،

جراء ليل االستعمار  من السبات العميق والظالم الحالك، -كوطن -والجزائر
لخالص من الرق والعبودية للمستعمر إلى الطويل ،نحو سبيل الرشاد، أال وهو ا

االنعتاق والتحرر بفعل الثورة التي تسلك طريق الهدى والنور والتحرر الشامل، 
هذه الثورة والطريق معا هما مصدر إشعاع للشعب الجزائري نحو الوحدة 

مصدر إشعاع في مرحلة ثانية للشعوب المضطهدة والمستعمرة و  والتضامن،
 الذي سلكته الجزائر؛ طريق الثورة والحرية واالتحاد.لتسلك الطريق نفسه 

ذا كانت الثورة تعني  الخيار والسبيل، فإنها بعد -من ضمن ما تعنيه-وا 
االستقالل أضحت تدل على معاني متعددة، من بينها ما يمكن استنتاجه من 

 األبيات اآلتية:
 إخـاء     تتغنى به الجموع الصوادي رمز   سنوات الكفاح

 بدا في اتقـاد  ز إلى البطولة يزهو    إن خبا غيرهفهي رم
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 (12فأضاء الطريق للعــاملين    الكادحين البناة لألمجـــاد)   
فلفظ الطريق هنا فيه امتداد للماضي وامتزاج مع الراهن ومصدر إشعاع 

 إن الطريق في شعر الثورة باعتبارها خيارا ومسارا نضاليا تحرريا، للعاملين،
االستقالل تدل على سبيل التنمية والبناء والتشييد والرقي أصبحت بعد 

واإلنجازات الحضارية الكبرى، فهي تضيء الطريق للعاملين والثائرين في الوطن 
 العربي يقول السائحي:

 ثورة من دم الجماهير هبت      في  اتقاد  وعزة  وتــأبّ 
 (13كل شيء إلى المصير دعاها     فاستجابت إليه من كل درب)  

إن اختيار لفظة "درب" هنا اختيار موفق ،فهو يحافظ على اإليقاع 
الموسيقي الذي تنتجه القافية ، واألهم من هذا داللة كلمة "درب" فهي في هذا 
الموضع أكثر تأثيرا وأبلغ تعبيرا من كلمة طريق ، فالدرب وهو حيز ضيق يوجد 

بة للثورة في عموم الوطن في الريف ، كما يوجد في القرية والمدينة ، فاالستجا
العربي كانت من كل شبر من األرض العربية ،ألنها نابعة من دم الجماهير 
التي سلكت كل الدروب لتحقيق أهدافها في الوحدة والحرية، ولذلك البد من 

 التضحية بالنفس إذا لزم األمر:
 

 ومن يلوب  الســجون   دع البؤس المريع مع الحزانى    وآالم
 وما يهـيب  الظامئين  طريق وما  أضاعوا     وجمـع وأبناء ال

 (14ومت مت ها هنا في ظلمـة     الكون فالنفس الكئيبة ال تؤوب )
إن توظيف الطريق في األبيات السابقة يكتسي طابعا سلبيا من حيث 

"وأبناء الطريق وما أضاعوا"، فأبناء الطريق يضيعون الوقت في اللهو  الفاعلية:
وبالتالي تفقد األمة جهود كثير من أبنائها، وتضيع عليها فرص  ث،واللغو والعب

اللحاق بركب األمم المتقدمة، ولذلك يركز الشاعر على المعنى اإليجابي وهو 
الموت من أجل زوال الظالم واالستبداد والجور ،وعدم تضييع الوقت مثلما يفعل 
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وكان له  ركة الكفاح،أبناء الطريق ،))لقد رافق الشعر األحداث المهمة خالل مع
أو في إثارة االهتمام حولها، وعملية التسجيل  دور فاعل في تسجيلها ووصفها،

ن أحاطتها قوالب الشعر المنفعل وعاطفية الرؤيا، فهي ذات فائدة في  هذه وا 
عنونة حوادث الثورة ، وفي نقل انعكاساتها في نفس الجزائري المتعاطف معها 

 (15والمتحمس لها((.)
ا الخضم يبرز الشاعر أناه متحدثا على لسان كل ثائر عربي وفي هذ

 أصيل:
 لكنني من أمة

 في ثورة تتوالد في أتونها
 من أمة تغزو الطريق

 هذا الطريق الشائك الزحف الرحيب
 وعلى الطريق الشائك الوعر الدروب

 (16تتفجر الطاقات)                                      
في عدة معان ، فاألمة تغزو الطريق ؛ طريق لقد تم توظيف الطريق 

الثورة الكبرى التي تحقق اآلمال الكبيرة، وللمرء أن يتصور جموع الناس وهي 
تغزوه ، فال شك أنها ستكتسح كل ما يقف أمامها، وستقتلع  بقايا الظلم والجور 
والتخلف، إال أن المهمة ليست يسيرة فالطريق شائك، بمعنى أن هناك  معوقات  

عراقيل وصعاب وعقبات تقف أمام هذا الزحف الجماهيري، إال أن هذا كله ال  و
لقد  فالشدائد تشحذ الهمم وتقوي العزائم، يمنع من تفجر الطاقات اإلبداعية،

رادة  أحسن الشاعر التعبير إذ اختار عبارة " تغزو الطريق " لما فيها من قوة وا 
كثر اآلداب تحررا هو أدب وعزيمة  ووضوح الرؤية وعمق الرؤيا،)) ولعل أ

واألدب الذي يحاور الواقع ويتفاعل مع  التنبؤ الذي يسبق الحدث ويمهد له،
حوادثه بعد أن يزول عنها التوتر اآلني، وينفصل فيها المرحلي عن الجوهري 

 (17الباقي((.)
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 ويتحدث الشاعر في موضع آخر عن أناه بلغة القوة والعزم:   
 النار الضرام  من  حش    بحراسكم طريق مفعم بالشوك بالو 

 أو ينجو أعزل بين وحوش عليه      من الســير بدا   لم أجد
 (18سأدك الشوك والوحش وأمشي     مرغما مثل جموعي للنعوش)     

فرغم المخاطر المحدقة بالطرق  لقد أوضح الشاعر موقفه الثابت والجلي،
عاب وسار على تلك الطرق التي يريد سلكها إال أنه تجشم المشاق وتحمل الص

،معلنا عزمه على القضاء على كل ما في الطرقات من أشواك ووحوش ،وكيف 
ال يفعل وهو يطلب الموت ، فحتما إن لم يمت سيكون له موعد مع الحياة في 

فالشاعر أراد بث رسالة  نهاية الطريق وخارج النفق المظلم الذي كان يعيش فيه،
إلى أهداف وغايات غير مبال  بكل ما فحواها أنه مصمم على الوصول 

يعترض طريقه، و))الباث للرسالة يستجيب لمنبهات تحمله إلى إرضائها  
وبذلك تحدد فرضية  بالشحن العاطفي لرسالته عن طريق التصريح والتلميح،
فهو نظام عالمي في  االختيار ماهية األسلوب بأنه جسر أصلي من اإلبالغ،

ابق على التعبير وهو تجربة في حيز القوة صلب عالمي آخر، فاألسلوب س
 (19يسعى الباث إلى وضعها في حيز الفعل((.)

ويصبح معنى الطريق قريبا من المعنى الذي جاء في القرآن   
الكريم:))وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

 ل شاعرنا:( نجد ذلك في قو 20ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون((.)
 قد جنينا الذي زرعت قطوفـا     دانيات يصونها األحمـاء

 واإليحــاء  ويرينا الطريق من كنت تهديه    طريق السواء 
 (21بها ظلمــاء) ذاك " باديس" للجزائر نــور    لم تعد بعده   

فعبارة " يرينا الطريق  فالطريق هنا هو طريق االستقامة والتقوى والصالح،
جراء جهود  ى أن المجتمع الجزائري كان يعيش في جهل وظالم،" تدل عل

المستعمر الرامية إلى بث الشعوذة والدجل والخرافات، وتشويه الدين قصد 
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صرف هذا الشعب األبي عن صمام األمان الذي يحفظه من الذوبان في التبعية 
 والتقليد للمعمرين وعاداتهم

ريق السواء "أي الطريق إن الطريق التي يتحدث عنها الشاعر هي " ط
المؤدية إلى إتباع أوامر اهلل عز وجل وسنة رسوله)صلى اهلل عليه وسلم(،وأكبر 
داع إلى ذلك هو اإلمام عبد الحميد بن باديس، الذي حارب العادات والتقاليد 
السيئة التي كانت سائدة في المجتمع بالحكمة والدعوة الهادئة التي تخاطب 

إن اختيار  بن باديس إلى رمز للطريق المستقيم المنير،العقل، ومن هنا تحول ا
لفظة  "الصراط " في النص القرآني وما فيها من عظمة وتميز وتفرد ،ذلك أن 

ذا كان  السبيل  ال تؤدي إلى اهلل تماما كما يؤدي إليه الصراط المستقيم، وا 
لواقع الشاعر قد فضل استخدام كلمة " الطريق " نظرا للحيز  الذي تشغله في ا

فهي أكبر من السبيل وأكبر من الدرب، ولذلك غلب  ورودها في المواضع التي 
 إن الكالم العادي شفاف((تستلزم الحديث عن الهدف واالتجاه والقصد والغاية:

ألنه  نرى من خالله معناه أما الخطاب األدبي فكتيم وغير شفاف،
راقه إلى مرجع آخر يضطرك إلى الوقوف أمام صوره وألوانه وال يمكنك من اخت

فما يميز الخطاب األدبي هو فقدانه لوظيفته المرجعية، ألنه ال يرجعنا  وراءه،
إلى شيء وال يبلغنا أمرا خارجيا بل يقتصر بالتبليغ عن ذاته فالنص إذن يؤخذ 

 (22في حضوره لذاته وبذاته((.)
والمتأمل في شعر السائحي يجده يوظف الكلمة للداللة على معناها    

 لقريب المباشر إضافة إلى معاني ثانوية يقول:ا
 قلبي الطريقا الرحب مرت    فهوى  في الطريق 

 (23عشيـقا) خلفها قلبي  وغدا  جـاءت  فجرت     
توحي عبارة " في الطريق الرحب " أن الحدث يقع داخل إحدى المدن 

قد التي تكون فيها الطرق مهيئة بشكل جيد، وعوض أن يــصرح الشاعر بأنه 
"فهوى قلبي  عمد إلى المبالغة بقوله: -في الطريق-أحب المرأة التي تسير أمامه
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الطريقا " ،إال أن هذه اللوعة  سرعان ما تأخذ مجراها العادي، فحين يتكرر 
يعشقها ويعاني ويالت وتباريح  -في الطريق نفسها-مرور تلك المرأة أمامه 

 الهوى والوجد فيقول:
 ــال تلين وال ترقهيفاء تلتحف الجمال   ف

 (24يا ويح من عشق الحسان وهام في تلك الطرق)   
إذ وظف الشاعر  نلمس لغة التحذير من الوقوع في فلك العشق والهيام،

صيغة الجمع "تلك الطرق " للداللة على كثرة المنافذ التي يأتي منها الهوى ، 
أو االنسياق  فكل واحد له أسلوبه في التعامل والتحكم في الذات والمشاعر، 

خلفها دون ضابط وال رقيب ، ورغـم ذلك فالشاعر يزعم أنه قد)) تعشق امرأة 
 وتعلقها فسعد في هواه أو شقي وعانى من شؤون الصبابة ما يعانيه المحبون،
وأن المعشوقة كانت آية في الحسني بعث جمالها الروعة في النفوس وأنها قد 

 (25((.)قابلت  هواه بالود أو الهجران أو الصد
 ويعود الشاعر إلى أرض الواقع فيتذكر تجاربه وأحالمه:

 ومضى الدهر عنيدا
 وكالنا لم يكن يدري
 على الدرب طريقا

 واحتوانا
 بعد تهوام لقاء

 (26وحديث)
وألن)) بنية النص هي تلك الشبكة البسيطة التي تنسجها العالقات   

( فقد 27الكلية((.) األساسية التي تقوم بين عناصره المكونة مبينة وحدته
استعمل كلمة " الدرب " للداللة على الفرقة و الشتات ثم أتبعها بكلمة " طريقا 
"ألن الدروب المختلفة تلتقي وتنتهي في الطريق الذي يتميز بحيزه الواسع، وبعد 

 الفراق  جاء اللقاء والحديث.
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إن كلمة " الطريق " في شعر السائحي  تعبر عن االتجاه والهدف   
السبيل والدرب، يتسع مدلولها أحيانا ليكتسب أبعادا تحتاج إلى شيء من و 

الخيال والتفكير إلدراكها ، وأحيانا أخرى ال يزيد مدلولها عن المعنى المعجمي 
مما يضفي عليها دالالت ومعان تسهم في تمتين شبكة العالقات داخل 

ي المتلقي ودفعه نصوصه الشعرية، وتعطيها قدرة على إحداث التأثير المناسب ف
للقيام بأفعال تتناسب ومضمون كل رسالة متضمنة في كل خطاب شعري ،إن 
السائحي أحيانا يبدو كمن يكتب الشعر المباشر في قلب الحقيقة بأعمق محتوى 
إنساني ، وهو يحرص على أن يتسم شعره بوضوح الرؤية وامتداد الرؤيا، ألنه 

؛ وتتمثل في الدفاع عن قيم  العدل يؤمن بقيمة الرسالة الملقاة على عاتقه 
 والحرية و الكرامة اإلنسانية.     

 اإلحاالت :
-2ط-1982-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -ألوان من الجزائر-السائحي– 1

 .45ص 
 . 95ص–المصدر نفسه -2
– الدار العربية للكتاب-نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا -محي الدين صبحي-3

 .1ط-1984-ليبيا /تونس
ص -1ط-1979-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -أغنيات أوراسية -السائحي -4

73. 
 .55ص–المصدر نفسه-5
-1981-لبنان–-دار العلم للماليين-األدب الجزائري بين الرفض والتحرير–نور سلمان  -6
 .18-17ص-1ط
 .53ص-أغنيات أوراسية-السائحي -7
 .51ص -هالمصدر نفس-8
 .401ص -األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير–نور سلمان -9

 .50ص-أغنيات أوراسية-السائحي -10
 .41-40ص-المصدر نفسه– 11
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 .39ص –المصدر نفسه  -12
-1ط-1980-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-بكاء بال دموع-السائحي -13
 .76ص
 .76ص -المصدر نفسه -14
 .349ص -األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير-اننور سلم -15
-1ط-1971-الجزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -الكهوف المضيئة-السائحي -16
 .169ص 
 .17ص-األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير-نور سلمان-17
 .26ص -بكاء بال دموع-السائحي -18
 . 198ص -طورها إلى عصرنانظرية النقد العربي وت-محي الدين صبحي-19
 .153اآلية:-سورة  األنعام-20
 . 12ص -أغنيات أوراسية -السائحي-21
 .  203ص-نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا -محي الدين صبحي-22
 . 11ص-2ط-1985-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب-واحة الهوى-السائحي-23
 -2ط-1981-الجزائر -للنشر والتوزيع الشركة الوطنية-ألحان من قلبي-السائحي-24
 . 137ص
بيروت/  -المركز الثقافي العربي -جمالية األنا في شعر األعشى الكبير–حسين الواد  -25

 . 67ص -1ط-2001-الدار البيضاء
 . 62ص -واحة الهوى -السائحي-26
  216ص-2ط-1999-لبنان–دار اآلداب -في النص الشعري العربي -سامي سويدان-27

 المصادر والمراجع: قائمة
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. -*
 دواوين محمد األخضر عبد القادر السائحي:-أوال 
 .1ط-1971-الجزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -الكهوف المضيئة-1
 .1ط-1979-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -أغنيات أوراسية - 2
 .1ط-1980-الجزائر -ة الوطنية للنشر والتوزيعالشرك-بكاء بال دموع- 3
 . 2ط-1981-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-ألحان من قلبي-4
 .2ط-1982-الجزائر -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -ألوان من الجزائر-5
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 .2ط-1985-الجزائر-المؤسسة الوطنية للكتاب-واحة الهوى- 6
 المراجع: -ثانيا 
 -المركز الثقافي العربي -جمالية األنا في شعر األعشى الكبير–لواد حسين ا -1

 .1ط-2001-بيروت/ الدار البيضاء
 . 2ط-1999-لبنان–دار اآلداب -في النص الشعري العربي -سامي سويدان -2
الدار العربية -نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا -محي الدين صبحي -3
 .1ط-1984-تونس-ليبيا –للكتاب 

-لبنان -دار العلم للماليين-األدب الجزائري بين الرفض والتحرير–نور سلمان  -4
 .1ط-1981
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 اإلبراهيميالبشير  ي خطابوالنسق ف المرجعية

 -مقاربة أسلوبية- 
 جامعة برج بوعريريج عبد السميع موفقد. 
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 مقدمة

تهتم هذه الدراسة بالبحث في عناصر تكوين الخطاب اإلبراهيمي، 
وحدات لسانية تهيمن على جهاز النص، وعالقات التركيب اللغوي التي تشّكل 

تحكمها وشائج سياقية متآلفة ومتجانسة، تنبني عليها ظواهر أسلوبية ممّيزة، 
توّضح جليا المعين الزاخر الذي يغرف منه الكاتب والبداهة والموهبة التي 
يمتلكها، وتظهر الخصائص الكلية والسمات الشاملة للبيئة والعصر. وبإخضاع 

هيمي إلى آليات النقد الحديث والمعاصر كالنقد اإلكلينيكي الخطاب اإلبرا
جراءات التحليل األسلوبي السياقي، تظهر االهتداءات الخاطرية  التشريحي، وا 

 التي كان عليها المبدع لحظة اإلبداع، وتزداد رغبة القارئ في تلقف خطاباته.
وخطاب اإلبراهيمي األدبي يجّسد حمولة ثقافية معرفية ترجع إلى 
ميادين وبيئات ومستويات متنوعة في منظومة األدب العربي قديمه وحديثه، 
تكشف عنها مؤشرات لغوية كامنة في المنطوق األدبي، الذي يجّسد رؤى عوالم 
وسلوكات ومواقف اختزنت في وعيه، وهذه التراكمات المعرفية والثقافية تنبع من 

ج عنها من أحداث وحوادث مرجع المبدع الثقافي واالجتماعي والنفسي، وما ينت
الخاطرية، وكل ذلك ال يمكن أن  تطبع بيئته المعيشية ومستوى تطلعاته الفكرية

يخرج عن صراع ضّدي تشكله مختلف الثنائيات المشكلة للكون برمته، كتالزم 
)المكان/ الزمان( في بنية كبرى مهيمنة وما ينجّر عنها من ثنائيات صغرى 

 اجس الخيبة واالنكسار ...الخ.كمشاعر الغبطة والسرور وهو 
حيث بفضل تلك الظواهر والمظاهر اإلنسانية والطبيعية يصقل المبدع 
تجربته التي يؤسس بها لواقع يعيشه ومأمول يرتقبه وطموح يخامره، حسب 
درجة التفاعل بين تلك العناصر التي تمتزج في مخّيلته وما تفرزه من رؤى 

نساق لغوية تنوء بحمولة فكرية ونفسية ومواقف، تتأسلب في خطابه في شكل أ
واجتماعية وتاريخية ودينية، تشّع ومضاتها على مستوى البنية السطحية، 
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وتتضح تفاصيلها ودقائقها في محتوى البنية العميقة التي ال يصل إليها إاّل 
 القارئ النوعي المتمّيز.

 ومن هذا المنطلق على الباحث الذي يرغب في استنطاق النص األدبي
اإلبراهيمي، أن يضع نصب عينيه ثنائية منهجية تنطلق من مؤشرات السطحي 
المكشوف )الظاهرة اللغوية( وصوال إلى الخفي العميق )الرسالة الفنية( دون أن 
يحّمل النص أكثر من طاقة لغته وسياقات أساليبه وبنى تركيبه، وكل ذلك وفق 

 تحليل علمي تقبله العقول وتطمئّن إليه األنفس. 
 مدخل:

 يمتاز خطاب محمد البشير اإلبراهيمي بجودة التركيب وبراعة التأليف،
وما ينتج عنهما من مظاهر االنسجام واالتساق التي تكشف عن ملكته اللغوية 
ومقدرته اإلبداعية التي اكتسبها من الثقافة العربية الواسعة والمتنوعة، مع 

ذج االتصالي بعد إضافة مراعاة مقتضى الحال "وتكون صورة الحال مع النمو 
 العنصر السابع كالتالي:

 الشفرة
 السياق
 الرسالة

المرسل                                                                      
 المرسل إليه
 أداة االتصال
 العنصر النسقي

وتكون وظائف اللغة حينئذ سبعا بإضافة واحدة إلى الست المعهودة، وهّن 
 كالتالي:

 ـ ذاتية / وجدانية )حينما يركز الخطاب على المرسل(. 1 
 ـ إخبارية / نفعية )حينما يركز الخطاب على المرسل إليه(. 2 
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 ـ مرجعية )حينما يكون التركيز على السياق(. 3 
 ـ معجمية )حينما يكون التركيز على الشفرة(. 4 
 ـ تنبيهية )حينما يكون التركيز على أداة االتصال(. 5 
ـ شاعرية / جمالية )حينما تركز الرسالة على نفسها، وهذه هي  6 

إضافة ياكوبسون التي بها أجاب على سؤال األدبية وكيف تتحول اللغة إلى 
 صفتها األدبية(.

ـ الوظيفة النسقية )حينما يكون التركيز على العنصر النسقي، كما  7 
منطلقا نقديا، وأساسا  هو مقترحنا الجتراح وسيلة منهجية لجعل النسق والنسقية

في هذه المداخلة التي تتخذ الخطاب  (1)منهجيا. وهذا هو المنطلق األول"
اإلبراهيمي كمدونة للبحث األسلوبي النسقي الذي من ثوابته المنهجية: 
"االنطالق من الظاهرة اللغوية خاصة ومواد البناء واألداء في الكالم عامة 

المعرَبة عن صور الشعور والتفكير سواء ما وتركيز النظر على كيفيات التعبير 
تعلق منها بالمفردة والتركيب أو بالصوت والمعنى أو بالصيغة والداللة أو 

 . (2)بالحركة والصورة أو بنوع النص وشكله أو بجنس الكتابة وغرضها"
إن البشير اإلبراهيمي يصقل من اللغة نظاما خاصا في التعبير عن 

ذ في الكتابة اإلبداعية أنساقا لغوية تجّسد األفكار التي المعاني التي يريد، ويتخ
يؤمن بها والرؤى التي توّصل إليها بيسر وبداهة حتى يتخيّل المتلقي اللغة 
عجينا في يده يصنع به ما يشاء من األكالت والغذاء؛ ألن "األستاذ اإلبراهيمي 

اسيا محّنكا كان قبل أن يكون إماما مصلحا، وفقيها أصوليا، ومرّبيا حكيما، وسي
أديبا شاعرا، وخطيبا مفّوها، يهّز القلوب ببيان ساحر، يعيد لألذهان ما كان 

 .(3)للخطابة العربية من مكانة وسلطان في عهودها القديمة الزاهرة"
حيث كان يؤلف وفق نسق منظم يمتزج فيه أسلوب النثر الفني 

مو فيه الكلمة من بخصائص النظم الشعري، "وتقوى هذه القابيلة بقدر ما تس
لتولد هجينا مدّبجا  (4)مستوى أدوات التعبير إلى مقومات التعبير والتفكير معا"
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بصور تعبيرية موحية تشتمل على التأنق اللفظي والعذوبة الموسيقية 
واالسترسال المتتابع والتركيب المحكم، "وهذه صور من اإلبداع األدبي، وسمو 

ا من آللي النثر الفني، ورسمت عباراتها بروائع البيان العربي ـ وقد نحتت كلماته
الذوق الشعري ـ نقدمها لقراء العربية، ودارسي خطابها، عساهم يكتشفون نسجا 
فريدا في منهج الخطاب العربي المعاصر، هو ما أصبح يعرف عند علماء 

 .(5<<)بسلطة النص>>اللغة الغربيين اليوم 
بين النموذج العربي األصيل  لقد جمع اإلبراهيمي في خطاباته األدبية

في نسج الكالم وتأليف النصوص، وواقع عصره من مخترعات في شتى 
المجاالت ليجعل إبداعه األدبي الفّني مذهبا حداثيا في األدب، "بأسلوبه 
الخاص الذي يصّور المعاني للمتلقي، ويمثلها لمخيلته، عن طريق التوسل 

لعيني، التي تخّيل المفروضات في بصور حسية، أو بلغة المنظور والمشاهد ا
 .(6)الذهن وتحققها، وتقدمها كما لو كانت أشياء واقعة مشاهدة"
مدرسة اإلبراهيمي في ونعت النقاد الموروث األدبي اإلبراهيمي بـ: 

قّل مثيلها في خطابنا  <<أسلوبية>>وهي "مدرسة ذات  األدب العربي الحديث
عماق التراث العربي القديم، في العربي المرسل. حيث تضرب بجذورها في أ

الوقت الذي تبسط فيه أغصانها المتعّددة على فروع المعرفة الحديثة. وهي 
نسيج فريد من األدب. يجمع بين حكمة قّس بن ساعدة اإلّيادي وفصاحة 
شارات أبي حّيان التوحيدي، إلى  سحبان، وعقالنية أبي عثمان الجاحظ، وا 

لكاتب، وأناقة عبارة أحمد حسن الزيات، جانب رشاقة أسلوب عبد الحميد ا
ورمزية مصطفى صادق الّرافعي، غير أنها تزيد على ذلك كله، بخصوصيات 
أخرى هي أنها جزائرية العزيمة في التصّدي لالستعمار، ومغاربية االلتزام في 
سالمية المنهج  الدفاع عن الحرية وعروبية االنتماء في التأصيل الحضاري، وا 

 . (7)ح العقدي"في علم التصحي
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 أيقظتوذلك ما يظهر جليا في مقاالته من مجلة عيون البصائر التي 
الحس المدني الجزائري وبّصرته بمستقبله ومّهدت له طريقه نحو الحرية 
واالنعتاق، وحركت وعيه بزخم لغوي منقطع النظير فاسترشد ضميره إلى 

 بنور الحق ـ وقد كحل اهلل <<عيون البصائر>>التطهير، "تلك هي مدرسة 
بصيرة كاتبها ـ فراعت بالحكمة العقلية في معناها، وطرزت بالعبارة البالغية في 
مبناها، فجاءت معلمة معرفية جامعة مانعة سيجد فيها فقهاء األلسنية، وفالسفة 
التاريخ السياسي، وعلماء االجتماع، والعارفون بالفقه وأصوله، الحق المنشود 

قدود، وقد برهنته، فيستنطقون بذلك الحوادث التاريخية وقد فّصلته، والمنهج الم
التي وضعت لها مقدماتها ويستجوبون أبطال التاريخ، بالموضوعية التي حّددت 

 .(8)خصائصها ومميزاتها"
 ـ ظاهرة النداء: 1

من السمات البارزة في مقدمات خطابات اإلبراهيمي ظاهرة النداء التي 
ى أفق انتظاره، "إنها ضرب من اإلشارة اللغوية تشّد انتباه المتلقي وتتسّلط عل

تجعل المتلقي يتفاعل مع الخطاب،  (9)إلفادة حال المتكلم عند حكاية القول"
فيحدث رّدة فعل  يقتضيها حال النداء عمال إذا كان حقيقيا، قريب المأخذ أو 

ف التدبر في إشارته إذا لّوح بمعاني دالة على ما يحصل في المستقبل، أو التوق
 مع حسراته إذا كان يشير إلى الماضي واستلهام العبرة منه واالعتبار به.

وقد نّوع اإلبراهيمي في استخدام صيغ النداء من خطاب آلخر،   
وأسلوب النداء في معناه اللغوي يعني: "أن تدعو غيرك ليقبل عليك، واشتقاقه 

فالنا أندى  من )ندى الصوت( التي من معانيها: ُبْعَده )الصوت(، يقال: إن
صوتا من فالن، إذا كان أبعد صوتا منه، )وناداه، مناداة، ونداء( إذا صاح 
به... وهو توجيه الدعوة إلى المخاطب، وتنبيهه لإلصغاء، وسماع ما يريد 
المتكلم، أو هو طلب اإلقبال بالحرف )يا( أو أحد إخوته، واإلقبال قد يكون 

ابة كما في نحو )يا اهلل(. أّما في حقيقيا، وقد يكون مجازيا يراد به االستج
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بأحد  االلتفاتاالصطالح فهو: طلب اإلقبال، أو تنبيه المنادى وحمله على 
 .(10)حروفه، أو أنه )ذكر المدعو بعد حرف من حروف النداء("

يقول محمد البشير اإلبراهيمي في إحدى خطبه موّبخا االستعمار 
إننا إذا حاكمناك إلى  !تعمارالفرنسي محّركا ضمير األمة: "يا حضرة االس

ذا حاكمتنا إلى القوة غلبتنا ولكننا قوم ندين بأّن العاقبة للحّق،  الحق غلبناك، وا 
 .(11)ال للقّوة"

استغل الكاتب طاقة النداء اللغوية الكامنة في صيغته لتوضيح سياسة 
ع المستعمر المناقضة للحق والمنطق، مستخدما أداة النداء البعيد )يا( في موض

منادى قريب، والكاتب يعيش في الجزائر التي تئّن تحت االستعمار الفرنسي، 
وفي ذلك داللة نفسية عميقة تبّررها احتماالت التأويل التي قد ترجع إلى التباعد 
القومي بين المستعِمر الفرنسي والشعب الجزائري، أو قد يكون مشمئزا من عمل 

لبعد عنها والتحرر منها كما قد يستشف فرنسا ودناستها، وقد يلّوح بالرغبة في ا
من ندائه أيضا أنه ال يأبه بها وال يخشاها فيصرخ بملئ فيه مبرزا تحديه لها 

التي قد ترد على وعي المتلقي  تالخياراوعدم تقيده بقوانينها، هذه القراءات هي 
عند سماع مثل هذا النداء المنتهي بتعجب، يعقبه سياق تعبيري بصيغة الجمع 

ا إذا حاكمناك، لكننا قوم(  يتخّلله المفرد المخاطب )حاكمتنا، غلبتنا( )إنن
 يكشف عن صراع بين )نحن/أنت( الجزائريون والمستعمر. 

ومن هذه الثنائية تنتج داللة أخرى هي: تعظيم الشعب الجزائري 
واالزدراء بالمستعمر والتقليل من شأنه، حتى يقنع الشعب الجزائري بأنه األقوى 

دودية إمكاناته؛ ألنه صاحب حق، ويدحض المستعمر إلى الوهن رغم مح
والضعف رغم قوته ألنه غاصب )والعاقبة للحق ال للقوة(، وهذا الّنوع من 
االستهالل يكشف عن "طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود. وألنها كذلك 

 . (12)فهي تثوير جذري للفكر وعالقته بالعالم وموقعه منه وبإزائه"
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إن البنية التركيبية للفقرة السابقة قائمة على ثنائيات ضدية تنهض بها 
الملفوظات اللغوية المكونة لبنيات النص ) حق/باطل، مستَعمر/ مستعِمر، 
غلبة/ضعف(، وهي مستمدة من الواقع الجزائري المعيشي،  في تلك الحقبة 

مقهورة حتى والتعميم على جميع الشعوب ال لالنشطاركنواة تحمل معنى قابل 
في يومنا هذا، وهذا ما يضفي على النص اإلبراهيمي صبغة العالمية والخلود 
)رؤية العالم(، ويرتقي به إلى سلطة النص المؤسس للوعي الجمعي التحّرري، 
الذي دعا إليه مالك بن نبي قائال: "إن المشكلة الرئيسية؛ هي أنه لكي نتخلص 

لية لالستعمار، وأن نكّف عن نسج من االستعمار، يجب أن نتخلص من القاب
 . (13)الخرافات"

وقد دعا اإلبراهيمي في أحد خطاباته األمة للتوحد واليأس من طلب 
السلم من فرنسا بقوله: "أيها المترّددون على قصر البوربون، إنه ال طارد 
كاليأس، وقد أيأسوا فكأنهم طردوكم، فارجعوا ارجعوا وتداعوا إلى االتحاد على 

لواضح بالمنطق المعقول، فإن القوم قد اّتحدوا على هضمكم بالمنطق الحق ا
المسلح، ارجعوا واجتمعوا واجمعوا األمة في مؤتمر، واشرحوا لها الحقيقة، ودعوا 
لها الكلمة األخيرة في تحديد الموقف وتقرير المستقبل. ال اندماج إاّل لبعضكم 

 .(14)ضها مع بعضها"في بعضكم، وال اتحاد إاّل ألجزائكم الطبيعية بع
استهل خطابه هذا بنداء محذوف األداة؛ لكونه جزء من هذا الشعب، 

إلى زمرة واحدة، أو  انضمامهماوهذا يعني قرب المنادى من صاحب النداء أو 
لهما روابط ووشائج تأبى االنفصال، وتلك هي حال األمة الجزائرية، وهذا النداء 

ل من فرنسا سلميا، ولم يحصلوا على كان يخص الذين كانوا يطلبون االستقال
شيء، لذا استخدم الكاتب بعد النداء مباشرة كلمة )اليأس( وهي كلمة سلبية في 
األصل، لكن في هذا السياق أخرجها الكاتب من المعنى السلبي إلى معنى 
إيجابي بعدما أقحمها في سياق داللي مغاير لما وضعت له أصال، هذا يعني 

اجة إلى رؤية شمولية بها تدرس أجزاء الخطاب، كلمات أن أنساق النص "محت
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وجمال، وبها تحيل هذه األجزاء وتخرجها من نظامها الخاص إلى نظام 
 .(15)الخطاب"

َأَو لم يكن اليأس من طلب البخيل غنى؟ َأَو ليس اليأس من عطف 
المتغطرس أنفة؟ وهل اليأس من الخسيس الكذاب ليس ِحلما؟. ومن أجل إقناع 

قي بحقيقة هذه األسئلة استعان الكاتب بمؤكّدات تقنعه )قد أيأسوا، فإن المتل
القوم قد اتحدوا على هضمكم بالمنطق المسلح(، كما وّظف األمر في موضع 
الطلب )فارجعوا ارجعوا وتداعوا( وهو أمر يفيد النصح واإلرشاد واالقتراح، وفي 

واجمعوا األمة في  موضع آخر يدعو إلى التخطيط والعمل )ارجعوا واجتمعوا
مؤتمر(، ثم يختم بنفي بعده استثناء يوضح األمور المصيرية )ال اندماج إاّل 

 لبعضكم في بعضكم، وال اتحاد إاّل ألجزائكم الطبيعية بعضها مع بعضها(.
وهذه األنساق اللغوية تتضافر فيما بينها "إلنتاج الداللة في الخروج  

ى كون تأثيري في المخاطب، وعن كونه بالحدث اللساني عن كونه اإلخباري إل
التقريري إلى كون خلقي إبداعي في الباث. وعن كونه وسيلة للتفاهم إلى وسيلة 

 .(16)إليجاد عالم لم يكن قبال"
ويقول اإلبراهيمي أيضا في أحد خطبه: "أيها األعارب ... هل فيكم 

ّدرت المشارب بقايا من حرب أو محارب؟، دّبت بينكم العقارب وأنتم أقارب، فتك
 .(17)وتقّوضت المضارب، وغاب المسّدد في الرأي والمقارب"

في هذه الفقرة يبدأ الكاتب خطابه بصيغة النداء حيث حذف أداة النداء 
وذكر المنادى المبني على الضم في محل نصب متبوعا ببدل )أيها األعارب(؛ 

مصير والقضية، ليقّرب المسافة بين المنادى وصاحب النداء الشتراكهما في ال
وبعدها يتبع خطابه باستفهام غير حقيقي يستنهض الضمائر ويشحذ الهمم )هل 
فيكم بقايا من حرب أو محارب؟( ثم يسرد لهم أسباب الفشل والتخلي عن المجد 
وطلب الحرية بأسلوب يقوم على مبدأ التدرج في التبيلغ وتوصيل الرسالة، متّبعا 

 تصويره وفق الجدول التالي: طرق الحجاج اإلقناعي، الذي يمكن
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 عبارات اإلقناع الحجاجي استفهام غير حقيقي نداء محذوف األداة
 توجيه أفكار المتلقي تحريك عقل المتلقي قرب الكاتب من المتلقي

 
يشتمل هذا الجدول على ثالث أنساق تتكون منها الفقرة السابقة، 

الوعي  إليقاظالتي تسعى تختلف في الصيغ وتجتمع حول نواة الداللة المركزية 
الجمعي لألمة فجاءت على المنوال التالي: جملة اسمية )نداء( + جملة 
استفهامية + خمسة جمل فعلية. "وهذه ليست عملية تزيينية يقتضيها الترف، بل 
هي تدّخل الكاتب في تشكيل العالقات المالئمة بين عناصر البنية التي تكتنه 

 .(18)الرؤية"
آخر: "أيها العربي: الحق سافر، والعدو كافر، والقوي ويقول في موضع 

ظافر، فعالم تنافر؟، خصمك إلى خنافر ]كان كاهنا في حمير ثم أسلم على يد 
ن الحق تحميه  معاذ بن جبل[ ويلك إن المنافرة ال تكون إاّل في المشكوك وا 
السيوف ال الصكوك ... مجلس األمن مخيف، والراضي بحكمه ووضعه ذو 

نهم متفقون على أكلك"عقل سخي  .(19)ف، إنهم ليسوا من شكلك، وا 
أتت هذه الفقرة على منوال الفقرة السابقة مع تغيير في المنادى البدل 
)األعارب/ العربي( وهو تحول من لفظ الجماعة إلى المفرد وذلك عندما نسب 
العرب إلى المجتمع الدولي حيث يصبح العرب في صّف واحد يدافعون عن 

دة ومصير مشترك أمام مختلف أجناس العالم، كما زحزح االستفهام قضية واح
عن المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالة بعد ثالثة جمل اسمية توّضح معالم 
الخطاب، و"تحّضر في نفوسنا سلسلة من المتصورات التي شاركت في صنعها 

 . (20)عوامل نفسية واجتماعية ال حصر لها"
الجمل االسمية التوضيحية ذات المعاني ثم شرع في سرد زمرة من 

المسترسلة على شكل أسجاع متتالية تصّور جور الهيئات العالمية في القضايا 
 العادلة، يمكن رصدها في الجدول التالي:
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ثالث جمل اسمية  نداء محذوف األداة.

 معطوفة.
جمل اسمية مؤّكدة  استفهام غير حقيقي.

 حجاجية مسجوعة.
لفت االنتباه مع 

 الشتراك في القضيةا
ِحَكٌم بعد نداء توقظ 
الضمائر وتوّضح 
 سياسة الكافر.

تأكيد لما سبق مع 
الدعوة للتأّمل في 

 القضية.

غلق أبواب الطمع 
أمام شعارات مجلس 

 األمن.
 

لقد جّسد هذا الجدول أربعة أنساق اشتملت عليها هذه الفقرة الخطابية، 
ظم في نسيج خطاب يفضح هيئة مجلس فكانت مختلفة تركيبيا متحدة دالليا تنت

األمن الدولي الذي يّدعي شعارات ويعمل بغيرها، وقد انتظمت الفقرة السابقة 
 وفق المنوال التالي:

جملة اسمية )نداء( + ثالث جمل اسمية + استفهام + ستة جمل اسمية 
)أربعة منها مؤّكدة(. يغلب على هذه الجمل في عمومها السجع والجناس، 

يمي "عندما يأتي بهذا السجع أو الجناس، ال يأتي به مفصوال عن واإلبراه
المعنى، خاليا من كّل صيغة فّنية معنوية، وال يبتدئ بإحضار اللفظتين 
المتجانستين، ثم يبحث لهما عن معنى، ولكن المعنى ذاته هو الذي يوحي له 

تكّلف  بهذا األسلوب، ويدّله على هذا السجع الجميل المحّبب، فيأتي عن غير
 .(21)وال إجهاد"

وعندما يتحدث اإلبراهيمي على القضايا العربية يستخدم صيغة الجمع 
فيقول: "أيها العرب: إن قضية فلسطين محنة امتحن اهلل بها ضمائركم وهممكم 
نما هي للعرب  وأموالكم ووحدتكم، وليست فلسطين لعرب فلسطين وحدهم، وا 

نما تنال بالتصميم والحزم واالتحاد كلهم، وليست تنال بالشعريات والخطابات ، وا 
 . (22)والقوة"

فلما كانت )القضية الفلسطينية( حق ثابت، لم يستخدم الكاتب 
االستفهام البتة حيث استهل بنداء أداته محذوفة، ثم يردفه بجمل مؤّكدة وأخرى 
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تحتوي على أسلوب الحصر، تتخّللها بعض الجمل المنفية، فهو ال يقتنع 
نما يحصر القضيةبالتأكيد فح  كحصرا حتى يزيل كل الظنون والشكو  سب وا 

التي قد تحوم حول المتلقي أو تخطر بباله، ويدحض كل شائبة قد تشوب 
 السياق اللغوي بالنفي القاطع )ليس(. 

فمن البنية التركيبية المشكلة للخطاب األدبي "تحّدد الوظائف التداولية 
النظر إلى الوضع التخابري بين المتكلم العالقات القائمة بين مكونات الجملة ب

والمخاطب في طبقة مقامية معينة. فوظيفة البؤرة مثال تسند إلى المكون الحامل 
. (23)للمعلومة التي يجهلها المخاطب أو يشّك في صحتها أو ينكرها"

واإلبراهيمي مزج بين أربعة أنساق تختلف في الصياغة تتكامل في المعنى في 
 يمكن رصدها في الجدول التالي: الفقرة السابقة،

 جملتان منفيتان جملتا أسلوب القصر جملة اسمية مؤّكدة نداء حذفت أداته
يفيد االنتباه 

 واالشتراك في الحكم.
تحدد القضية من 

 دون لبس.
تخّصصان المعني 
بالقضية، مع تقديم 

 طرق تحقيقها.

توّضحان من هو 
المعني بالقضية، 
 ومنهج العمل.

لجدول التنوع النسقي الممزوج بين الجمل االسمية المؤّكدة يوضح هذا ا
والمنفية المسبوقة بنداء تربطها وشائج داللية متنامية تشكل سلسلة من المعاني 
التي تدور حول نواة مركزية )القضية الفلسطينية(، وتكاد أن تكون كل جمل 

علية هذه الفقرة اسمية دالة على موقف ثابت وما احتوت عليه من جمل ف
خاضعة لوحدات النص الكبرى المهيمة سياقيا، "لذلك فإن على الباحث أن 
ينظر إلى جميع تلك اآلراء باعتبارها نسقا معقدا تتفاعل عناصره؛ على أن هذا 
التناول يقوم على موضوعات إذا لم يسلم بها فإنه يسقط من أساسه، 

ابط وغيرها مما والموضوعات هي الحركة والعالقة والتعالق والتفاعل والتر 
. وكان تركيب الفقرة السابقة قائما على (24)تستلزمه نظرية النسق من مفاهيم"

 المنوال التالي:      
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جملة اسمية )نداء( + جملة اسمية مؤّكدة + جملة اسمية منفية + 
جملة اسمية بأسلوب الحصر + جملة اسمية منفية + جملة اسمية بأسلوب 

 القصر. 
 ية:ـ المعاني الدين 2

إن حضور اللفظ القرآني أو معانيه في خطابات فحول األدباء 
المسلمين سنة تتّبع ومنهج يحتذى، فال يمكنهم إغفال تلك المعاني بأية حال من 

"والقدماء على مختلف أجناسهم وأمكنتهم وأزمنتهم كان يغلب عليهم األحوال 
والمبدع هو اهلل  الدعوة إلى إتباع سنن السلف، فالخروج عليه إبداع وابتداع،

 . (25)وحده، والمبتدع ضال"
واإلبراهيمي من الذين تمّكنوا من فهم مصطلح القرآن ومعانيه، ووّظفوها 
في سياقات مقامية تناسب مقتضى الحال دون إخالل، حيث يقول في أحد 
خطاباته: "اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا ... واجعل لنا في كل غاشية 

من السكينة، وفي كل داهمة من البالء درعا من الصبر، وعلى من الفتنة، ردءا 
كل داجية من الشك علما من اليقين، وفي كل نازلة من الفزع واقية من الثبات، 
وفي كل ناجمة من الضالل نورا من الهداية، ومع كل طائف من الهوى رادعا 

عون من العقل، وفي كل عارض من الشبهة الئحا من البرهان ... ومع كل فر 
 .(26)من الطغاة المستبّدين موسى من الحماة المقاومين"

لقد استهل اإلبراهيمي هذا الخطاب بدعاء متبوعا بنداء بعده عبارات 
تحتوي على متضاّدات، طالبا من المولى عّز وجّل كل ما يجب أن يتسّلح به 
المؤمن في حياته بأسلوب فصيح دقيق منظم، حيث دعا خالقه أن ينّزل على 

سلمين: السكينة إذا حلت الفتنة، والصبر إذا نزل البالء، واليقين إذا استشرى الم
الشك، والثبات حين الفزع، والهداية إذا الح الضالل، والعقل إذا بغى الهوى، 

 والبرهان إذا استفحلت الشبهة، ومقاومة موسى وجلده إذا ظهر فرعون طاغية.
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ين المقومات عموديا وعليه فإن "التضاد والتناسب يحطمان الحدود ب
وأفقيا ويضمان بعضهما إلى بعض فتصير كّما مّتصال يّتسم بالتركيب 
ذا لم تكن  وبالترتيب والتنسيق واالقتضاء؛ وهذه ميزات كل خطاب معقول، وا 

 .(27)فإنها تصنع صنعا من قبل المحلل"
وجمل هذا الدعاء كلها اسمية تعود سياقيا إلى محمل فعل الدعاء 

لق دالليا مع آيات القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تكشف عن )اجعل(، تتعا
مقدرة اإلبراهيمي اللغوية العجيبة التي تتصّرف في طاقات اللغة أثناء التعبير 
وتطّوعها في عميلة التأليف، وحسن امتصاص المعاني القرآنية وتوظيفها 

 منسجمة مع المعنى المراد ومّتسقة مع السياق المختار.
ابق ينّم على مبدأ التدرج واالنتقال من معنى آلخر في والدعاء الس

على المسألة مراعيا تنامي المعنى داخل السياق اللغوي الدعوي،  اإللحاح
"واألستاذ اإلبراهيمي قبل أن يكون إماما مصلحا، وفقيها أصوليا، ومرّبيا حكيما، 

 .(28)وسياسيا محّنكا كان أديبا شاعرا، وخطيبا مفّوها"
إن  !ب آخر وّجهه ألبناء األمة الجزائرية: "يا هؤالءوله في خطا

ن االستعمار شر،  ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدّوا، وا  االستعمار شيطان، وا 
ومحال أن يأتي الشر بالخير، ومحال أن يجنى من الشوك العنب. إن فرنسا 
نها ترى أنه شرع ال ينسخ وعقد ال يفسخ، فدعوها  نبية في االستعمار، وا 

ها هلل وسنن اهلل، وللزمان وتصاريف الزمان. إن اإللحاح في المسألة ذلة وشرع
ن اليأس إحدى الراحتين"  .(29)وا 

لقد صّور اإلبراهيمي االستعمار في صورة شيطان ليقطع سبيل من 
يرجو التطبيع أو االندماج ويدحض طموح فرنسا في ذلك، وحّتى يؤكّد لهم ما 

ّر ال يأتي بالخير وال يجنى من الشوك يصبو إليه أتى بالشيء وضّده )الش
العنب(، وبعدها وّضح صورة فرنسا الرائدة في االستعمار، إذ أصبحت تراه 
شرعا يتبع وعقدا تخضع ألركانه الشعوب المستعمرة، وبعدها دعا المقهورين 
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إلى عدم اتباعها وتركها لصروف الزمان )والزمان نصف الحل( وأخيرا أيأسهم 
 ، واليأس منه يعني التفكير في االنتزاع ال الطلب.من الطلب ألنه ذل

وكل هذه المعاني التي عّبر عنها الكاتب مستوحاة من القرآن الكريم، إذ 
منه استقى عداوة الشيطان لإلنسان، ووضّح معنى الخير الذي ال يأتي به إاّل 

مي، الخّيرون، كما استشهد بكلمات الشرع والعقد والنسخ والسنن من الفقه اإلسال
لينفخ في روح المتلقي معاني األنفة وعلو الهمة واالستفاقة، وتحقيق النهضة 
التي "تكون بما يبذله العالم اإلسالمي من جهد في الميدان النفسي، وهي حركة 

 . (30)ضميره ليتدارك تخلفه عن الفكر القرآني، وعن ركب الفكر العلمي الحديث"
وحدات كالمية مخصوصة، وقد خضع تركيب هذه الفقرة اللغوي إلى 

بصيغة الجمع )هؤالء( يفيد الّتعجب، ثم  إشارةاستهلها بنداء متبوع باسم 
استرسل في خطابه ببعض العبارات المؤّكدة بأداتي التوكيد )إن/أن( فكان 
أسلوبه تقريري إنكاري يدرأ الشّك عن المتلقي حتى يقبل المعاني المقدمة إليه، 

 . ويرّسخها في ذهنه ليعمل بها
وفي خطاب آخر يستهل كالمه بقسم مكّرر مؤّكدا ما يذهب إليه من 
معاني توقظ القلوب من غفلتها وتصّحح أفكار الجزائري المسلم التّواق للحرية، 
منّوها بخصال المستعمر التي جبلت على الغلظة والحقد والقسوة: "واهلل واهلل، 

إاّل من خولط عقله فرَجا من  أِليََّة المسلم البر، ال يرجو الخير من االستعمار
الحجر أن يبّض بالقطر، وما كنا نرجو منه أن يسترجع ما غصب من دنيانا، 
والدنيا مادة يملكها الغاصب؛ بعد تسلطه على ديننا، والدين روحاني ال يسلبه 
إاّل من يسلب الروح، ولكننا كّنا نظن أن تلك القلوب القاسية ترققها الشدائد، وأن 

ن تلك اإلحساسات الغليظة ترهفها تلك النفوس  العاتية تلّطفها المصائب، وا 
مناظر البؤس الذي نزل بها، وتوقظها أصوات القوارع التي حّلت بدارها، من 

لها، واجتياحها لديارها في يوم وبعض يوم، فقطع علينا هذا  <<األلمان>>اكتساح 
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بت عليهم أن الظّن يوم حّجر الحقد تلك القلوب على مسلمي الجزائر حتى أ
 .(31)يشاركوها في فرحة فنغصتها عليهم بمناظر الدماء واألشالء"

اشتملت هذه الفقرة على أربعة مفاصل، ففي األول قسم باهلل على أن 
البّر من خصال المسلم، ثم راح في الثاني ينفي الخير عن المستعمر، الذي ال 

صل الثالث بموقف يرجوه منه إاّل من كان عقله كالّصخر، ثم ذّكر في المف
الجزائري المسلم من المستعمر الذي سلب دنياه ويحاول أكثر من ذلك أن يسلبه 
دينه لكنه لم يفلح؛ ألن هذا األخير لصيق بالروح ال يفارقه إاّل إذا فارقت روحه 
الجسد، وفي المفصل األخير يوضح شراسة المستعمر فينعته بصور من الغلظة 

ه له من أحقاد وضغائن فال يلين قلبه من المحن التي والالمباالة باآلخر وما يكنّ 
نزلت به، وال يرجع لرشده بالنوازل التي حلت بداره، "وواحد من أكثر األفكار 
الدافعة عظمة والتي ارتعد لها االستعمار في الجزائر هي فكرة )المؤتمر 

. لكنه مصّمم على تنغيص حياة (32)م"1936اإلسالمي الجزائري( سنة 
 ريين وقتلهم وتمزيقهم كل ممّزق.الجزائ

والمتأمل في هذه المفاصل يشاهد ذلك التنويع في وسائل اإلقناع 
والحجاج التي من شأنها أن توصل المتلقي إلى بّر اليقين فيخلص إلى نتيجة 
واحدة أال وهي التشبع بالنزعة الّتحّررية، وكانت الفقرة تجسد ثنائية 

ذلك الصراع القائم بين الوعي الجزائري )نحن/اآلخر( بمختلف صيغها تصّور 
المقتنع بالحق المسلوب، واالستعمار المصمم على مجابهة كل مطلب شرعي 
بالقهر والعنف، وهي ثنائية تعكس "الكينونة اإلنسانية في رؤيا الكاتب كينونة 
في سياق من الّتوّتر الحاد الممزق الذي ينشدُّ إلى قطبين يستقطبان الحس 

إلدراك وهما لذلك يستقطبان اللغة نفسها، ويتقاطع هذان القطبان في واالنفعال وا
 .(33)نقاط مركزية تعّمق مأساوية الرؤيا وشموليتها"

كما نّوع بين أسلوبي التذكير والحث من أجل رصد صور المستعمر 
بكل تصرفاته وسلوكاته ضّد الجزائريين وسياسته في تمديد الوقت على القضية 
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سى. لكن من تشّبع بالقيم اإلسالمية الصحيحة وتسّلح بالروح الجزائرية حتى تن
الوطنية الراسخة ال ينسى مهما طال العهد وبعد األمد، فهو ثابت الموقف قوي 
العزيمة ال تزعزعه سياسات المستعمر الفرنسي وال تخدعه برامج حكوماته 

 المتعاقبة. 
حيح، والذي به ويحّث الشباب الجزائري على التسّلح بالعلم النافع الص

يستطيع مجابهة االستعمار والفوز بالدنيا واآلخرة، فيقول:  "العلم ... العلم ... 
أيها الشباب، ال يلهيكم عنه سمسار أحزاب، ينفخ في ميزاب، وال داعية انتخاب 
في المجامع صخاب، وال يلفتنكم عنه معلل بسراب، وال حاو بجراب، وال عاو 

يفتنّنكم منزو في خنقة وال ملتو في زنقة، وال جالس في خراب يأتّم بغراب، وال 
في ساباط، على بساط يحاكي فيكم سنة اهلل في األسباط، فكل واحد من هؤالء 

 .(34)مشعوذ خالب، وساحر كذاب"
يستهل هذه الفقرة بتكرار كلمة )العلم( يفيد اإللحاح في الطلب وتوكيد 

وفي ذلك إشارة إلى طلب  قيمة المطلوب، ثم خّصصه بنداء موّجه للّشباب،
العلم في سٍن مبّكرة حتى يرتسخ في عقولهم ويعلق بذاكرتهم، وتعليم الشباب 
يعني تحضر األمة ووعيها، وهو مطلب شرعي حث عليه القرآن الكريم والسنة 
الشريفة، وحّصله الصحابة والتابعين والصالحين من بعدهم، ثم يتبع حديثه 

هج الصحيح في طلبه، وعدم االكتراث بما يدعو بعبارات منفية توّضح لهم المن
 إليه السياسيون والمشعوذون والسحرة.

وبعض كلمات الخطاب السابق )أحزاب، ينفخ، سراب، يفتنكم، سنة 
اهلل، األسباط، ساحر( كلمات مأخوذة من آيات الذكر الحكيم بأحرفها، لكن 

د ساهمت في داللتها تختلف عن المعنى السياقي الذي جاء به القرآن، وق
توضيح المنهج العلمي الصحيح الذي يجب على الشباب الجزائري اتباعه. 
والمعنى العام للفقرة برمته يتقاطع مع المعاني التي جاء بها الدين اإلسالمي 
الحنيف كالدعوة للقراءة والتعّلم بمنهج التدّبر والتّفّكر، "وقد راعى كتاب اهلل 
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بعين االعتبار بناءه العقلي والنفسي  المحيط الذي يحيط باإلنسان، وأخذ
وموروثه الثقافي وتاريخه وتطّور حياته االجتماعية. ولذلك كله فهو خطاب 

 .(35)خبير بالكيان اإلنساني، سواء في الحياة الفردية أو الجماعية"
وكان تركيب خطاب اإلبراهيمي قائما على ثنائية ضدية تتجاذبها 

طلبه، والثانية تدحض كل شائبة تعّكر مورده نزعتان إحداهما تحث على العلم و 
الصافي، فعندما يفرغ القارئ من هذه الفقرة يحصل على منهج صحيح في 
طلب العلم ويدرك ما يحوم حوله من شوائب فيخلص إلى نتيجة مفادها أن للعلم 
رجال علماء صادقين مخلصين يجب أن يتبعوا، ذلك ما يجسده أسلوبا اإلغراء 

 ن يهيمنان على المعاني الكلية للخطاب.  والتحذير اللذا
لقد سما اإلبراهيمي في كتاباته المتنوعة باألدب إلى مستوى تطلعات 
القراء، برؤى تمس  طموح األجيال والشعوب، فحّقق تراثية وخلودا "عبر التفاعل 
التاريخي الذي يقدر على أن يقيمه مع أوساط مختلفة من القّراء، وترجع هذه 

أي ياوس إلى ما يتضمنه النص من فعالية يمارسها في مستوى أفق القدرة في ر 
 . (36)انتظار قّرائه"

 ـ تفاعل النحو والبالغة في الخطاب اإلبراهيمي: 3
يوظف اإلبراهيمي في خطابه بنى نحوية متفاعلة مع أساليب بالغية 
 تفاعال نسقيا يرتقي بالنص األدبي العربي الحديث إلى عصور الكتابة العربية
المزدهرة، فيجعل عباراته مّتسقة تعبر عن المعنى المراد دون إخالل بالقاعدة 
النحوية أو النظرية البالغية في حلة جديدة تواكب الراهن، حيث يقول: 

أفي الوقت الذي تطمح فيه أنظار األمم الضعيفة إلى االستقالل  !"واضيعتاه
حق لنا حتى في استقالل  التام، يرسلها رئيس وزراء فرنسا صيحة إنذار، بأن ال

 .!ديننا؟
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أبعد مداورات دامت سنوات يفرض على األمة الجزائرية  !واخيبتاه
دستور أعرج أبتر، ال يسمع وال يبصر، لم يؤخذ رأيها في وضعه، ولم يسمع 

 . !صوتها في دفعه؟
أبعد البراهين الالئحة كفلق الصبح على حق هذه األمة في  ! واذاّله ..
حياة، وعلى استحقاقها لجميع الحقوق في السياسة والحياة، السياسة وفي ال

 . (37)"!تعامل بالدون، وتحمل على الهون؟
يستهل هذا المقطع الخطابي بصرخة استغاثة )واضيعتاه( تفيد التعجب 
من عمل المستعمر الفرنسي، ثم يطرح استفهاما غير حقيقي يفيد التعجب 

منع الجزائريين من االستقالل الديني، كذلك؛ ألن رئيس الوزراء الفرنسي صّرح ب
 حتى ينسوا التحرر الوطني. 

وخضعت الفقرة األولى لمعاني الندبة واالستفهام والتعجب بالغيا، 
واشتملت على موقفي الثبات والّتغير نحويا بتنويع الجمل بين االسمية والفعلية، 

بعضا من وفي الخطاب األدبي "تشاطر البنيات الرابطية البنيات االسمية 
خصائصها كما تقاسم البنيات الفعلية بعضا من مميزاتها، فهي أقرب إلى 
البنيات األولى من حيث خصائصها الحملية والوظيفية وهي أقرب إلى الثانية 

 . (38)من حيث خصائصها المكونية"
وخضعت الفقرة الثانية والثالثة لنفس المنوال النحوي والبالغي رغم 

قد استهل الفقرة الثانية بالخيبة التي أصابت الجزائريين اختالفها في المعنى ف
عندما أقرت فرنسا دستورا لم يشاركوا فيه، ولم يستشاروا فيه أيضا، ثم يعرب 
عن شعوره بالذل في الفقرة الثالثة عندما تعامل فرنسا الجزائريين بالسلوكات 

شؤونها  المهينة والذليلة في جميع الميادين رغم حقهم في الحياة وتنظيم
 المختلفة.

فيه في مستهل هذه الفقرات بصيغة الندبة  بملءوكان الكاتب يصرخ 
لعدم تقبله سلوكات المعاملة الفرنسية تجاه الجزائريين، وضجره من ممارساتها 
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الوعي لدى هذا  إيقاظالغير مسؤولة على الشعب الجزائري، كما يستشف منها 
مارية المخدرة، "ومن عادة األخير وتحريك ضمائره ضد السياسة االستع

. وكانت (39)االستعمار أن يحيي المعاني الميتة ليقتل بها المعاني الحية"
الفقرات الثالثة منتهية باستفهام يفيد التعجب، جعله الكاتب محركا سياقي يحرك 
العقول للتدبر في األوضاع الجزائرية. لذلك "ينبغي وضع تعابيره في إطار 

وحي المعاصر( وأن نثق بحس المالءمة عند الذين قاموا البحث في )العالم الر 
 .(40)بهذا التحقيق"

وله في موضع آخر يتحسر على وضع الجزائريين الذين مازالوا 
يحلمون بأن الحرية تعطى، وأن قلب فرنسا قد يلين في يوم ما، فيقول في 

 خطابه المعنون بالكلمة األخيرة لألمة:   
 لوا: صحا القلب عن سلمى؟"أما آن لعّشاق سلمى أن يقو 

 أما آن للحالمين بالوحدة الفرنسية أن ينفضوا عنهم األحالم؟
 أما آن للمنتظرين أن يقطعوا حبل االنتظار؟

 .(41)أما آن للمستعصمين باألمل أن يريقوا ُصبابة األمل؟"
يطرح اإلبراهيمي جملة من االستفهامات الغير حقيقية، عسى أن يحرك 

خدع المستعمر الفرنسي، فيذّكرهم بالصحوة من المخّدر  القلوب الغافلة ضدّ 
الفرنسي والتحرر من وهم األحالم وشوق االنتظار ألمل قد خاب آمله، 
مستخدما أداة االستفهام )أما( التي تفيد التأنيب بعدها فعل ماض )آن( يدل 
على المستقبل متبوعا بالم تفيد التخصيص، ثم يسرد بعدها صفات هؤالء 

ن به )العشاق، الحالمين، المنتظرين، المستعصمين باألمل( والمتأمل في المعنيي
هذه النعوت يستشف أن هذا الخطاب موجه للذين تقاعسوا عن المجد وغلب 

 عليهم الكسل والطمع ورضوا بالجزائر مستعمرة فرنسية.
لكن سرعان ما يقطع عنهم الكاتب تلك الغفلة في الشطر الثاني من كل 

عدها فعل مضارع يحث على التحول والسرعة في التنفيذ )يقولوا، سؤال بـ)أن( ب
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ينفضوا، يقطعوا، يريقوا( وهي أفعال بصيغة الجمع تشمل كل الجزائريين، 
وبعدها جمل في شكل حلول تحث على العزيمة وتصحيح المسار )صحا القلب 
ل عن سلمى، عنهم األحالم، حبل االنتظار، صبابة األمل(، فاألولى جملة مفعو 

القول تشي بقناعة التحول متبوعة بشبه جملة تفيد االبتعاد عن المحذور، 
والثانية شبه جملة مكونة من جار ومجرور تفيد التخصيص بعدها مفعول به 
متعّلق بالفعل )ينفضوا( ليتم معناه ويبّدد أحالم اليقظة )التمنيات الميؤوسة(، 

قطعوا( تفيد الشروع في والثالثة تشتمل على مفعول مضاف يتعّلق بالفعل )ي
العمل، واألخيرة جاءت على منوال الجملة الثالثة نحويا، وتفيد القطيعة مع 
الماض والبدء في العمل للمستقبل. و"الرتبة بين عناصر الجملة تتصل أيضا 
بفكرة الحّيز... ويكون استعمال الرتبة المعكوسة مؤّشرا أسلوبيا يحس معه 

 .(42)"السامع أو القارئ بما يبّرره
وقامت عبارات هذه الفقرة على تركيب نحوي يكاد يكون متماثل في 
وحداتها اللغوية الخاضعة لمعنى االستفهام والتأنيب، رغم اختالفها في المعاني 

 الجزئية، ويمكن رصدها في الجدول التالي حسب محلها ووظيفتها:
فعل ماض بعده  أداة استفهام

 تخصيص
فعل مضارع بعده  أداة توكيد

 جملة التصحيح
تعكس الحيرة 
 والتعجب.

يحث فئة مخصوصة 
 على التغيير.

تدل على قطع 
 العالقة مع الماض.

يحث على السرعة 
 في تنفيذ المطلوب.

 
وقد رّد اإلبراهيمي على الشعار المزعوم من قبل السلطات الفرنسية 

أن يسند )الجزائر/فرنسية( بقوله: "في العربية تركيب إسناد، واإلسناد ال يرضى 
اإلسالم إلى فرنسا االستعمارية، وأن ال تسند هي إليه، وفي العربية التركيب 
اإلضافي واإلسالم ال يسمح أن يضاف إلى فرنسا وال أن تضاف هي إليه، وفي 
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العربية التركيب المزجي، واإلسالم وفرنسا كالزيت والماء ال يمتزجان إاّل في 
 .(43)ما إلى سّنته من المباينة والمنافرة"لحظة التحريك العنيف، ثم يعود كل منه

لقد وضح اإلبراهيمي في هذه الفقرة أنواع التركيبات النحوية التي 
تخضع لها األنساق التعبيرية في اللغة العربية بأسلوب علمي دقيق في خطاب 
سياسي فصيح رّدا على شعار فرنسا المزعوم، حيث وضع ذلك الشعار على 

ية ليثبت عدم قبوله عند الجزائريين، مستعينا بتشبيه محك قواعد اللغة العرب
توضيحي يفهم عامة الناس )كالزيت والماء( مأخوذ من الحياة المعيشية العامة 
للناس، ليرتقي بخطابه إلى تطلعات الجماهير دون إخالل بقواعد اللغة العربية 

مة على أو إقصاء أي فئة من المجتمع الجزائري، كاشفا عن سياسة فرنسا القائ
التضليل واإلكراه والمعتقدة بأن: )الجزائر/فرنسية( وهما "كلمتان أكرهتا على 
الجوار في اللفظ والكتابة، فجاءت كل واحدة منهما ناشزة على صاحبتها، نابية 
عن موضعها منها، ألنهما وقعتا في تركيب ال تعرفه العربية وال يقبله الذوق 

 .(44)العربي"
نواع التركيب في اللغة العربية حتى يبرز تمّرسه لقد ذكر اإلبراهيمي أ

بالّلغة العربية أوال وأصالته العربية ثانيا، ثم يفند زعم المستعمر الفرنسي ثالثا، 
بقول اشتمل على العلمية والدقة، واحتوى على الفكر والموقف، وبّين الغرض 

ة اللغة والحقيقة، و"يذهب اللسانيون إلى مدى أبعد فيجعلون من عالقة بني
بوظيفتها عالقة تبعية حيث ال يتأتى تحديد الخصائص البنيوية )معجما وتركيبا 

 .(45)وصوتا( إاّل بالرجوع إلى الخصائص الوظيفية، والداللية والتداولية"
وقد تنّبه إلى ظلم فرنسا للغة العربية وأغلوطتها التاريخية في حق 

بتغيير داللتها، كظلم  الشعب الجزائري ففضحها بقوله: "أن ظلم الكلمات
ن هذا النوع من الظلم،  األحياء بتشويه خلقتهم، كالهما منكر، وكالهما قبيح، وا 

. لقد جعل من (46)يزيد على القبح بأنه تزوير على الحقيقة، وتغليط للتاريخ"
اللغة العربية طبعا وخلقة في شخصية الجزائري األبي الذي ال يقبل تشويه 
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غة( مهما حاول الغاصبون تزوير الحقائق وتحريف مهجته ونفاد حجته )الل
 التاريخ.

وهذا ما يجعل أدب اإلبراهيمي ليس "أدبا إقليميا يتصل بالجزائر 
وحدها، بل إنه ليمثل األدب العربي العالي: نصاعة ديباج، وشرف أسلوب، 
وسمّو معان وأهداف، ومن عجب أن هذه النماذج لم تنل من عناية الدارسين ما 

 .(47)من البحث والّدرس"تستحقه 
 : هوامشال
ـ عبد اهلل محمد الغّذامي: النقد الثقافي، قراءة في األنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي  1

 (.66/67م، ص)2012، سنة5العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
 9م، تونس، ص2006محمد الهادي الطرابلسي: تحاليل أسلوبية، عالم الكتاب،  ـ  2
آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ـ أحمد طالب اإلبراهيمي:  3

 .9، ص2م، ج1997، 1لبنان، ط
 .107محمد الهادي الطرابلسي: تحاليل أسلوبية، صـ  4
 .5، ص3آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي: جـ  5
نقدي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث الـ  6

 .270م، ص1992، 3العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .5، ص3آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي: جـ  7
 .5، ص3آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي: جـ  8
، نموذج ابن ـ محمد مشبال: البالغة واألصول، دراسة في أسس التفكير البالغي العربي 9

 .101م، ص2007جني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط
، طريق 511م، جامعة قاصدي مرباح، ص.ب2013، جانفي 17مجلة األثر: العدد ـ  10

 .42، ورقلة، الجزائر، ص30000غرداية 
 .10، ص3آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي:: جـ  11
لتجّلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم للماليين، كمال أبو ديب: جدلية الخفاء واـ  12

 .7م، ص1984، 3بيروت، لبنان، ط



2016جانفي 3العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجلة اآلداب واللغات  

- 209 - 

مالك بن نبي: مشكالت الحضارة، وجهة العالم اإلسالمي، تر: عبد الصبور شاهين، ـ  13
م(، 2007هـ/ 1427، )6بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، ديمشق، سوريا، ط

 .107ص
 .289، ص3مام اإلبراهيمي: جآثار العالمة اإل ـ 14
منذر عياشي: األسلوبية وتحليل الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، دار ـ  15

 .69م(، ص2009هـ/ 1429المحبة، ديمشق، سوريا، ط)
سعد حسن كّموني: الطلل في النص العربي، دراسة في الظاهرة الطللية مظهرا للرؤية ـ  16

م(، 1999هـ/ 1419)1دراسات والنشر والتوزيع، طالعربية، دار المنتخب العربي لل
 (.52/53ص)
 .19، ص3آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي: جـ  17
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 .19، ص3آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي: جـ  19
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 .10، ص2آثار اإلمام البشير اإلبراهيمي: جـ  22
د المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء، أحمـ  23
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 الملخص :
يعالج هذا العمل، موضوع اإلحالة الضميرية ،مبينا دورها في تماسك         

وظيفي ،بنموذجها نصوص األربعين النووية ،وهذا من منظور نظرية النحو ال
"نحو الخطاب الوظيفي" ،من خالل الكشف عن الروابط اإلحالية المتمثلة في 

أثر صال نصوص الحديث النبوي الشريف و الضمائر ،وبيان دورها في ربط أو 
 ذلك في االتساق واالنسجام.

لضمائر، األربعين  االنسجام،ا التساق، الروابط اإلحالية،ا  الكلمات المفتاحية:
 نحو الخطاب الوظيفي. ة،النووي

Résumé :   
 Ce travail  traite le sujet des connecteurs référentiels et leur rôle 

dans la cohésion & la cohérence d’ Al Arba‘in An-Nawawia, c’est une 

approche textuelle réalisée à la lumière de la théorie de la grammaire 

fonctionnelle & en particulier sous son modèle-la grammaire 

fonctionnelle de discours- tout en s’appuyant sur la méthode 

descriptive, analytique et statistique et ce dans le but de déterminer 

les types de pronoms personnelssur lesquels se base Al  Hadith 

Nabaoui Charif ainsi que le rôle que jouent ces connecteurs pour 

assurer sa cohésion & sa cohérence à travers le corpus d’ Al Arba‘in 

An-Nawawia.  

Mots clés :  

Les connecteurs, les connecteurs référentiels,lacohesion, la 

cohérence,, la grammaire fonctionnelle de discours, Al Arba‘in An-

Nawawia, les pronom.,  
 

 تمهيد:
حيث  تعيينه،و  ليشير إلى مسماه الذي سبق ذكره  الضمير اسم وضع

ُيعّرفه "السكاكي" بقوله: " اعلم أّن الضمير عبارة عن االسم  المتضمن اإلشارة 
ي" وعّرفه "المراد(1) إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غيرهما بعد سابق ذكره"

بقوله : " الضمير هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو 
 (2)غيبته."
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ُاعتبرت الضمائر من المعارف، واختلف النحاة في عدِّها من المبهمات 
،في حين عّد "المبرد" (3)فقد عدَّ"سيبويه" ضمائر الغياب فقط من المبهمات

الضمائر بالكناية "  ،ونص عن هذا اإلبهام في(4)جميعها من المبهمات
،وقد (5)فالضمير اسم يكنى به عن الظاهر من متكلم أو مخاطب أو غائب."

الرضي" في جعل ضمير الغائب فقط من الكنايات حيث يقول : " أنا  خالفه"
وأنت ليس بكناية ألنه تصريح بالمراد وضمير الغائب كناية إذ هو دال على 

"ضمير  ،ذلك ألن(6)ظاهره فيه"المعنى بواسطة المرجوع إليه غير صريح ب
المتكلم وضمير المخاطب فيهما من الحضور و المشاهدة ما يغني عن مرجع 

محتاج إلى مرجع  -دائما–يوضح المقصود بهما ،في حين أّن ضمير الغائب 
 (7)يبّين المقصود به "

 دور الضمير في الربط و اإلحالة: -1
ياق تفريقه بين كشف "الجرجاني" عن الّدور الرابطي لإلضمار في س

اإلظهار واإلضمار بقوله: "اإلظهار للقطع واالستئناف ووضع الكالم وضعا ال 
يحتاج فيه إلى ما قبله، واإلضمار وضع الكالم وضعا يحتاج فيه إلى ما 

 (8)قبله"
والربط بالضمير العائد في التركيب يقوم على المعنى وليس على 

محالت التي يحتلها فيما يربطه، فقد اإلعراب، يدّلك على ذلك تنوع المواضع وال
يكون رفًعا ونصًبا وجر ا، وهو ما يؤهله ألن يكون رابطا بين أجزاء الجملة 
الواحدة وكذا بين الجمل المستقلة في النص حيث ال تشترط وحدة البنية 

 (9) العاملية.
فالدور األساسي للضمائر هو اإلحالة التي تخضع لقيد داللي وهو 

خصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنصر المحال وجوب تطابق ال
، حيث تعد الضمائر أفضل األدوات التي يستعملها المتكلمون لإلحالة (10)إليه

على كيانات معطاة فضمير المفرد الغائب "هو" ليس له معنًى خاصا يتفرد به 
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إذا أخذ منعزال، بل يتضح معناه إذا ارتبط بلفظ آخر هو المرجع الذي يشير 
وهذا العائد قد يحيل على كالم سابق ،وقد يحيل على كالم الحق، ويعود عليه، 

حالته على الالحق تكون في سبعة أبواب   (11)وكما بّوبها ابن هشام-وا 
أّما الحديث عن ربط الّضمير العائد على متقدم لفظا ورتبة، أو ما 

شياء التي لأل (12)نطلق عليه باإلحالة على السابق ونستعير هنا جمع ابن هشام
 تحتاج إلى ربط الّضمير، وهي عشرة أشياء: 

. الجملة الواقعة خبرا: ويرى النحاة العرب َأنَّ الجملة الواقعة خبرا إن لم تكن 1
مبتدأ في المعنى احتاجت إلى ضمير. والسبب كما يراه الرضّي االستراباذّي هو 

جزء الكالم فالبّد َأنَّ "الجملة في األصل كالم مستقل، فإذا قصدت أن تجعلها 
من رابطة تربطها بالجزء اآلخر وتلك الرابطة هي الّضمير، إذ هو الموضوع 

 . (13)لمثل هذا الغرض"
إذن فعمل الّضمير هنا هو ربط أجزاء الكالم حتى يستقيم معناه. ويفهم  

من كالم الرضّي َأنَّ الجملة الواقعة خبرا ليست كالما مستقال، فهي جزء من 
كن لها أن تكون كالما حتى ترتبط بأجزاء الكالم األخرى وتـّتسق كالم. وال يم

 معه.
وقد أشار قبال ابن يعيش إلى َأنَّ الجملة ال يمكن لها أن تكون خبرا ما  

لم يكن فيها ضمير يعود إلى المبتدأ، وهو شرط لها حتى تكون من تمام 
ير خبرا وتصير المبتدأ، "فإذا لم يكن في الجملة ذكر يربطها بالمبتدأ حتى تص

من تمام المبتدأ وقعت الجملة أجنبية من المبتدأ وال تكون خبرا عنه، أال ترى 
إنــّك لو قلت زيد قام عمرو لم يكن كالما لعدم العائد، فإذا كان ذلك كذلك لم 

 . (14)يكن بّد من العائد وتكون الجملة التي منها في موضع رفع خبر"
لة يربطها الّضمير إّما مذكورا، نحو قوله . الجملة الموصوف بها: وهذه الجم2

(  فالّضمير في )نقرؤه( يحيل 93تعالى )حّتى تنّزل علينا كتابا نقرؤه()االسراء
رجوعا على )كتابا(، أو يكون مقّدرا مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا؛ نحو 
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قوله تعالى: )واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة و 
(، "فإنــّه على تقدير فيه أربع 48)البقرة(    ُيؤخذ منها عدل و ال هم ُينصرونال

 . (15)مرات"
يعّلل ابن يعيش سبب احتياج الجملة الواقعة صفة إلى الّضمير الرابط؛  

بَأنَّ الصفة كالخبر، فكما البّد للجملة الواقعة خبرا من عائد يعود إلى المبتدأ، 
 . (16)حتاج إلى ذلك الرابطكذلك الجملة الموصوف بها ت

. الجملة الموصول بها األسماء: وهذه الجملة أيضا تحتاج إلى ضمير يربطها 3
بالموصول، والّضمير فيها إّما مذكورا، نحو قوله تعالى: ) وفيها ما تشتهيه 

(، أو مقّدرا كقوله تعالى: 71)الزخرف  األنفس وتلذ العين وهم فيها خالدون 
الذين كفروا وكّذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم في الحياة الّدنيا  )وقال المأل من قومه

( ا تأكلون منه ويشرب مّما تشربونما هذا إاّل بشر مثلكم يأكل ممّ 
 (.33)المؤمنون

عمل الّضمير العائد في الصلة، إنّما ألجل أن يعلق الصلة  
تاّم، ليصير  بالموصول، ويتّممها به، إذ ال يتّم الموصول إاّل بصلته بكالم بعده

، وال يتّم هذا االتصال بين الصلة والموصول إاّل بالرابط (17)اسما بإزاء مسمى
)الّضمير( الذي يعود على الموصول، إذ "ال بّد في كّل جملة من هذه الجمل 
من عائد يعود منها إلى الموصول وهو ضمير ذلك الموصول ليربط الجملة 

أتيت فيها بما يتوقف فهمه على ما فإذا …بالموصول ويؤذن بتعلقها بالموصول
 . (18)قبله أذن بتعلقها به"

. الجملة الواقعة حاال: وهذه الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، 4
والرابط في جملة الحال إّما الواو والّضمير معا، أو الواو فقط، أو الّضمير، 

يامة ترى الذين كذبوا ومثال الّضمير الرابط لجملة الحال؛ قوله تعالى:)ويوم الق
(، فجملة 60على اهلل وجوههم مسودة أليس في جهّنم مثًوى للمتكّبرين( )الزمر

)وجوههم مسوّدة( حال من )الذين كّذبوا( والّضمير في )وجوههم(أحال على 
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)الذين كّذبوا(، فاكتفت الجملة بالّضمير الذي أّدى دور الرابط لجملة الحال، 
ويشير ابن يعيش إلى َأنَّ الجملة الواقعة حاال البّد لها  وأسهم في اتـّساق الكالم.

من رابط يربطها بما قبلها، وال يجوز أن ال يؤتى برابط يربط الجملة بأّول 
 . (19)الكالم، فإن جيء به دّل على َأنَّ الكالم معقود

. الجملة المفّسرة لعامل االسم المشتغل عنه: كما في قولنا: زيد ضربته، أو 5
بت أخاه، فالّضمير في المثالين يحيل على االسم المتقّدم )زيد(، زيدا ضر 

، ارتأينا أاّل نخوض فيه، (20)والحديث في هذا الموضوع فيه خالف بين النحوّيين
ألنــّه ليس من غايتنا، ما نريده من بحثنا هنا أن نتعّرف على أهمّية الّضمير 

 في ربط أجزاء الكالم. 
يحتاج هذان النوعان من البدل إلى الّضمير  . بدال البعض واالشتمال:6-7

العائد على المبدل منه، ويعمل الّضمير هنا على ربط البدل بالمبدل منه ويعّلقه 
. والّضمير فيهما إّما أن يكون مذكورا، نحو قوله تعالى: )ثّم عموا وصّموا (21)به

على الّناس ( أو يكون مقّدرا؛ نحو قوله تعالى: ) وهلل 71كثيٌر منهم ( )المائدة
ِحجُّ البيت من استطاع إليه سبياًل ومن كفر فإّن اهلل غنيٌّ عن العالمين( )آل 

 (، والتقدير هنا )من استطاع منهم(. 97عمران
. معمول الصفة المشبهة: والّضمير الرابط هنا إّما أن يكون مذكورا، كما في 8

ير )حسن منه قولنا: زيد حسن وجهه، أو مقّدرا نحو: زيد حسن وجها؛ والتقد
وجها(، أّما في قولنا: زيد حسن الوجه، فيذكر ابن يعيش أنّها عوض عن 
الّضمير، ويعّلل ذلك بقوله: "وأّما اختيار األلف والالم في الوجه فألنــّه إنّما كان 
معرفة بإضافته إلى الهاء التي هي الّضمير األّول فلّما نزعوا ذلك الّضمير 

ا عنه األلف والالم لئال يخرج عن منهاج األصل وجعلوه فاعال مستمكنا عّوضو 
 .(22)في التعريف"

. جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء: وهو مّما يربطه الّضمير، وسبب 9
"أَلنَّ جواب  -كما يرى الرضّي االستراباذيّ -مجيء الّضمير في جواب الشرط 
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الذي فيه،  الشرط هو الخبر في الحقيقة، والشرط قيد فيه، فال يعتبر الّضمير
فقولك: زيد إن جاءك فأكرمه، أولى من: فأكرم؛ وأن كان واقعا على غير المبتدأ 

 .(23)نحو: زيد إن جاءك فأكرمني، كفى الّضمير في الشرط" من حيث المعنى،
والّضمير هنا إّما أن يكون مذكورا، نحو قوله تعالى:)قال اهلل إّني  

عّذبه عذابا ال ُأعّذبه أحًدا من العالمين( ُمنزلها عليكم فمن يكفر بعُد منكم فإّني أُ 
( أو مقّدرا؛ نحو قوله تعالى:)الحج أشهر معلومات فمن فرض 115)المائدة

فيهّن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اهلل 
قدير )في ( والت197وتزّودوا فإّن خير الزاد التقوى واتّقوِن يا أولي األلباب( )البقرة

 حّجه(. 
. الّضمير في ألفاظ التوكيد: مثل )نفس، وعين، وكّل، وجميع(؛ نحو قولنا: 10

جاء زيد نفسه، والزيدان كالهما، والقوم أجمعهم فالّضمير في المؤّكد أسهم في 
ربط الكالم بإحالته على المؤّكد، ويشترط في النفس والعين اتصالهما بضمير 

ما يطابقه في اإلفراد والجمع، وأّما في التثنية مطابق للمؤّكد، ويكون لفظه
 فاألصح أن تجمع على )أفعل(. 

واإلضمار شأنه شأن سائر مظاهر التعريف مشروط بعلم المخاطب بما  
ُأضمر وبعلم المتكلم بعلم المخاطب بذلك حتى يتحقق انسجام الخطاب، وهو ما 

ّنما صار اإلضمار معرفة  ألنك إّنما تضمر  اسما عبر عنه "سيبويه" بقوله: " وا 
بعدما تعلم أن من ُيَحدُِّث قد عرف من تعني وما تعني وأنك تريد شيئا 

، أي أن اإلضمار ال يكون إال بعد حصول التعريف والتعيين (24)يعلمه"
والتخصيص، ويرى ابن جني أن الضمائر في حاجة إلى المفسر لتعيين 

، (25)يه وال تفسير له"الشخص وتخصيصه فيقول:" ال ُيضَمر ما ال دليل عل
واألصل في المفسر الذي يرفع اإلبهام عن معنى المضمر أن يكون مقاميا 
حضوريا قائما على شهادة الحال في ضمائر المتكلم والمخاطب ومقاليا قائما 

 على التقدم في الذاكرة في ضمائر الغائب.
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ورا ولئن كان اإلضمار يحدثه المتكلم خالل عملية الكالم فإن للمخاطب د
ال خرج  الكالم  إلى  محوريا يتمثل في سابق معرفته بالشيء المضمر، وا 
نما صار الضمير معرفة ألنك ال تضمره إال بعدما  األلغاز واإلبانة المقتولة، "وا 
يعرفه السامع، وذلك ألنك ال تقول )مررت به( وال )ضربته( وال )ذهب( وال شيئا 

 (26)الضمير."من ذلك حتى تعرفه وتدري إلى من يرجع هذا 
ويمكن للضمير أن يحيل لغيره ما هو معتاد أن يحيل إليه تجاوزا في 
النص، ألن اللغة قادرة على تعويض المتكلم والمخاطب بالغائب في عملية 
الخطاب لتحقيق أغراض أخرى مثال: )هل يريد سيادة الرئيس أن يتفضل 

ق غرض بالجلوس( استعملت صيغة الغائب للداللة على المخاطب لتحقي
التعظيم، )العبد اللئيم يطمع في مغفرة الرحمان الرحيم( استعملت صيغة الغائب 
للداللة على المتكلم لتحقيق غرض الدعاء، مع اإلشارة إلى أن ضمير المتكلم 

يمكن أن يكون محدثا أو متحدثا عنه، أما ضمير المخاطب فيكون محَدثا         
 ون متحدثا عنه فقط.أو متحدثا عنه، أّما ضمير الغائب فيك

والضمير يلعب دورا هاما في الربط بين المسند والمسند إليه إذا كان 
المسند جملة مثل: الخبر الحال، الصفة، الصلة وذلك عن طريق عودته 
حالته إلى المسند إليه حين يأخذ الضمير موقعا في جملة  المسند في النص  وا 

 كما يلي:
 الضمير في جملة الخبر: -2-1

في الخبر أن يأتي مفردا وقد يرد جملة نائبة عنه وتحتوي على  األصل
معنى المبتدأ الذي سيقت له، وال يتحقق هذا االحتواء المعنوي إال بوجود عائد 
أو رابط في جملة الخبر يعود على المبتدأ ويربطها به، وهذا الرابط جعله ابن 

ة بما هي خبر هشام ال يخرج عن واحد من عشرة روابط سماها )روابط الجمل
عنه( وهذه الروابط هي: الضمير، اإلشارة، إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ 
بمعناه، عموم يشمل المبتدأ، أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على 
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ضمير مدلول على جوابه بالخبر )ال( النائبة عن الضمير، أن يكون معنى 
حيث (27) ر هو األصل في الربط؛الجملة هو ذاته معنى المبتدأ وجعل الضمي

تستعين جملة الخبر برابط حتى ال يفهم أنها مستقلة عن المبتدأ ، وهذا الرابط 
، ففي جملة "زيد أبوه قائم" الضمير الهاء (28)بينهما هو ضمير المبتدأ نفسه

المتصل بلفظ )أبوه( يعود على المبتدأ )زيد(، وربط الجملة الخبر  ) أبوه قائم( 
ويوظف ضمير الفصل أو ضمير العماد للتفريق بين النعت والخبر، بالمبتدأ، 

 (29) وذكره دليل على أن اللفظ الوارد بعده خبر وليس نعتا.
ويؤكد "الرضي" حاجة الجملة الواقعة خبرا إلى الضمير الرابط بقوله: 
نما احتاجت إلى الضمير ألن الجملة في األصل كالم مستقل، فإذا  ".... وا 

زًءا من الكالم فال بد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر وتلك قصدت جعلها ج
،"ولوال هذا الضمير لم يصح أن تكون هذه الجملة خبرا (30)الرابطة هي الضمير"

وذلك آلّن الجملة كل كالم مستقل قائم بنفسه ، فإذا لم يكن في  عن هذا المبتدأ،
من تمام المبتدأ  الجملة ذكر يربطها بالمبتدأ حّتى تصير خبرا وتصير الجملة

زيٌد  أال ترى أّنك لو قلت: وقعت الجملة أجنبّية من المبتدأ، وال تكون خبرا عنه،
لم يكن كالما لعدم العائد ،فإذا كان ذلك كذلك لم يكن بدٌّ من  قام عمرو،

 (31)العائد".
ولبيان دور الضمير الوارد في جملة الخبر في االتساق النصي اخترت 

 النماذج التالية:
 : نموذج األولال

آلِه رسوَل اهلِل صلَّى اهلل عليِه و  عن عمَر رضَي اهلل عنُه، قال: سمعتُ 
نَّما لكلِّ امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرُتُه  وَسلَّم يقوُل" ِإنَّما األعماُل بالنياِت وا 
إلى اهلل ورسوِله فهجرُتُه إلى اهلِل ورسوِله ، ومن كانت هجرُتُه لُدنيا ُيصيُبَها أو 

 رواه البخاري ومسلم.(32)أٍة ينِكُحَها فهجَرُتُه إلى َما َهاَجَر إليِه"امر 
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في هذا الحديث نجد الجملة اإلسمية )فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله 
فهجرته إلى اهلل ورسوله( ،جاء الخبر فيها جملة جواب الشرط )فهجرته إلى اهلل 

ضمير متصل )الهاء( ورسوله( والمبتدأ اسم شرط )من( ،واتصل بجملة الخبر 
في هجرته، يحيل على المبتدأ إحالة قبلية في النص، وهو الضمير نفسه في 
جملة )هجرته إلى اهلل ( بحيث اتصل هذه المرة الضمير )الهاء( بالمبتدأ ،و 
يحيل  على ذات إحالة قبلية، والخبر جاء شبه جملة )إلى اهلل(. وكذلك نجد 

سمية )ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها       الكالم نفسه ينسحب على الجملة اال
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه( فالمبتدأ جاء اسم شرط )من( 
،والخبر جملة جواب الشرط )فهجرته إلى ما هاجر إليه(      و اّتصل ضمير 
بجملة الخبر وهو )الهاء( ،ويحيل على المبتدأ إحالة قبلية ،كما نجد أيضا 

ية المنسوخة )كانت هجرته إلى اهلل( قد اتصل فيها  ضمير الجملة اإلسم
بالناسخ وهو )التاء( فهو يحيل إحالة بعدية لـ )الهجرة( كما اتصل الضمير 
)الهاء( باسم الناسخ ) هجرة( ويحيل إحالة قبلية ،وهذه الضمائر المتصلة 
والمتمثلة في الضمير )الهاء( كلها تحيل إلى مرجع واحد وهو اإلنسان، 

 سنوضح ذلك من خالل الترسيمة التالية:و 

 
فالضمير المتصل )الهاء( هنا في هذه الجمل الواقعة خبرا ،يحيل إحالة 
سابقة إلى عنصر إشاري وهو )امرئ( وهو بمثابة المرجع لها، بحيث يطابق 
الضمير العنصر اإلشاري نوًعا وعدًدا، فهذا الضمير الموجود في جملة الخبر 
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بطة متماسكة في النص تؤدي معنى" أن النية معيار جعل كل الجمل مترا
لتصحيح األعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل وحيث فسدت فسد 

ولواله لبدا الكالم متنافرا ومفككا يحتاج إلى بيان مقصوده بتراكيب  (33)العمل"
 أخرى.

 النموذج الثاني:
لَّى اهلُل عليِه وآله َوَسلََّم َعن أبي َذرٍّ الِغفاِري رِضَي اهلُل عنُه، عِن النَّبيِّ صَ 

ِفيَما َيرويِه َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َأنَُّه َقاَل: "َيا ِعباِدي ِإنِّي َحرَّمُت الظُّلَم َعَلى َنفِسي 
ًما، َفاَل َتَظالموا، َيا ِعباِدي ُكلُُّكم َضالٌّ ِإالَّ َمن َهَديتُُه  وَجعلُتُه َبيَنُكم ُمحرَّ

م، َيا ِعباِدي ُكلُُّكم َجاِئٌع ِإاّلَ َمْن َأطَعمُتُه، َفاسَتطعُموني َفاستهُدوِني َأهِدكُ 
ُأطِعُمُكْم، َيا ِعباِدي ُكلُُّكم َعاٍر ِإالَّ َمْن َكسوُتُه، َفاسَتكُسوني َأكُسُكْم، َيا ِعباِدي 

نيَأغِفُر َلُكْم، َيا ِإنَُّكم ُتخِطُئوَن ِباللَّيِل والنَّهاِر وَأَنا َأغِفُر الذُُّنوَب جَميًعا، َفاسَتغفُرو 
وني، ولْن تَبُلُغوا َنفِعي َفتنَفُعوني، َيا ِعباِدي  ِعباِدي ِإنَُّكم لْن َتبُلغوا َضرِّي َفتُضرُّ
نَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأتَقى َقلِب َرجٍل واحٍد منُكم، َما َزاَد  َلُكم َوآِخَرُكْم َواِ  َلو َأنَّ َأوَّ

نَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َذلَك في ُملِكي شيًئا، يَ  َلُكم َوآِخَرُكْم َواِ  ا ِعباِدي َلو َأنَّ َأوَّ
َأفجِر َقلِب َرجٍل واحٍد ِمنُكْم، َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُملِكي شيًئا، َيا ِعباِدي َلو َأنَّ 

نَسُكْم َوِجنَُّكْم  َقاُموا في صعيٍد واحِد َفسأُلوني  َلُكم َوآِخَرُكْم َواِ  َفأعَطيُت ُكلَّ واحٍد َأوَّ
َمسَألَتُه، َما َنقَص َذلَك ممَّا ِعندْي ِإالَّ َكما َينُقُص المخيُط ِإَذا ُأدِخَل البحَر، َيا 
ِعباِدي، ِإنَّما ِهَي َأعماُلُكم ُأحصيَها َلُكم، ثُمَّ ُأوفَِّيُكم ِإيَّاَها، َفمْن َوجَد َخيًرا فليحمِد 

 " رواه مسلم.(34)َفاَل َيلوَمنَّ ِإالَّ َنفَسهُ  اهلَل، َوَمْن َوَجَد َغيَر َذِلَك،
في هذا الحديث نجد جملة )أنا أغفر الذنوب( جاء الخبر فيها جملة 
فعلية)أغفر الذنوب( والمبتدأ ضمير المتكلم )أنا( والرابط الذي يربط جملة الخبر 
بالمبتدأ هو الضمير المستتر )أنا( يمكن أن يحيل إلى المبتدأ إحالة قبلية 

خلية، كما نجد الجملة اإلسمية )هي أعمالكم أحصيها لكم( قد احتوت على دا
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الجملة الفعلية )أحصيها لكم( وقعت خبرا للمبتدأ )هي( وقد احتوت على ضمير 
 متصل )الهاء( يحيل على المبتدأ أيضا إحالة قبلية وهو مطابق له في الجنس.

نسكم ونجد في الحديث أيضا الجملة المكررة) لو أن أولكم وآ خركم وا 
وجنكم( احتوت على اسم الناسخ )أول، آخر، إنس( وقد جاء خبرها في كل مرة 
جملة فعلية كانت أو إسمية منسوخة اتصل بها ضمير يعود في كل مرة على 

 اسم الناسخ ويطابقه في العدد  و النوع والترسيمة التالية توضح ذلك:

 
لب(، )كانوا على أفجر فالمالحظ أن الجمل الخبرية ) كانوا على أتقى ق

قلب(، )قاموا في صعيد واحد( قد اتصل بكل منها ضمير )واو( الجماعة تحيل 
إحالة قبلية على المبتدأ )اسم الناسخ( وتطابقه في النوع والعدد وهذا ما حقق 
اتساق الحديث على المستوى التركيبي ولو حذفنا الضمير لتفكك النص ولما 

االنسجام على المستويين الداللي والتداولي؛ حصل الترابط ولما تحقق أيضا 
حيث أحال الضمير إحالة قبلية على المبتدأ وبين نوعه وعدده وبيَّن مدى 

 استغناء اهلل في ذاته عن كل شيء وأنه تعالى ال يتكثر بشيء من مخلوقاته.
 النموذج الثالث:

عن أبي عبد الرحمن عبد اهلل بن مسعود رصي اهلل عنه قال: حّدثنا 
سول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: " ِإّن َأحدُكم ُيجمُع ر 

ِه َأربعيَن َيوًما ُنطفًة، ثُّم َيُكوُن َعَلقًة ِمثُل َذِلَك، ثم َيكوُن ُمضَغًة  َخلُقُه في َبطِن ُأمِّ
وَح، وُيؤَمُر ِبأ رَبِع َكِلماٍت: ِبَكتِب ِمثُل َذلَك، ثُّمَّ ُيرَسُل ِإليِه المَلُك َفينُفُخ فيِه الرُّ
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ِرزِقِه َوَأجلِه وَعمِلِه، وَشِقيٌّ أو َسعيٌد، فو الَِّذي اَل ِإلَه َغيُرُه، ِإنَّ َأحَدُكم َليعمُل 
ِبعمِل َأهِل الَجنَِّة َحتَّى َما َيُكوَن َبيَنُه َوَبينَها ِإالَّ ِذراٌع، َفيسِبَق َعليِه الِكتاُب َفيعمَل 

نَّ َأحَدُكم َليعَمُل ِبعَمِل َأهِل النَّاِر َحتَّى َما َيُكوَن َبينُه ِبعمِل َأهِل النَّاِر فَ  يدُخلَها، َواِ 
رواه  (35) وَبينَها ِإالَّ ِذراٌع َفيسِبَق َعليِه الِكتاُب، َفيعمَل ِبعمِل أهِل الجّنِة َفيدُخَلَها."

 البخاري ومسلم.
أحدكم الشاهد من هذا الحديث قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: ) إن 

يجمع خلقه( هذه جملة اسمية منسوخة، الناسخ فيها )إن( وهي حرف مشّبه 
بالفعل، جاء اسمها مضافا، "وأحدكم  هنا بمعنى واحدكم واإلضافة للعموم، 
ألنها تأتي لما تأتي له الالم، أي كل واحد منكم معشر بني آدم وخصتهم 

بـ )إن( التي للتوكيد  بالذكر ألن غيرهم ال يأتي فيه ما ذكر  في الحديث وأتي
" (36)اهتماما بالمقام، أو لكون خطابه ليس قاصرا على المؤمنين كما في نظيره،

والخبر هنا جاء جملة فعلية )يجمع خلقه( يربطهما بالمبتدأ )أحد( الضمير 
المستتر )هو( ويحيل عليه إحالة قبلية، والمثال نفسه ينسحب على قوله صلى 

حدكم ليعمل( بحيث إّن الخبر )ليعمل( جاء جملة اهلل عليه وآله وسلم )إن أ
فعلية متصال بفعلها الم االبتداء المزحلقة وقد أفادت التوكيد، وقد تضمنت هذه 
الجملة ضميرا مستترا تقديره "هو" الذي يربط هذه الجملة الخبرية بمبتدئها ويحيل 

نحتج إلى البحث إليه إحالة قبلية داخلية وبفضل هذه اإلحالة الداخلية القبلية لم 
خارج النص لمعرفة المراد بالضمير المستتر واإلحالة من أهم العوامل المؤدية 

 إلى االتساق النصي.
 والترسيمة التالية توضح ذلك:
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فالرابط في هذه الجمل كلها جاء ضميرا مستترا تقديره "هو" وهو في كل 

 مرة يحي إحالة قبلية داخلية إلى المبتدأ.
ذا كانت جمل ة الخبر ليست المبتدأ نفسه في المعنى، فإنها تشترط وا 

الضمير رابطا لها بالمبتدأ، حيث يقول المبرد:" واعلم أن خبر المبتدأ ال يكون 
شيئا إال هو االبتداء في المعنى، أو يكون الخبر غير األول فيكون له فيه ذكر، 

ذهب فإن لم يكن على أحد هذين الوجهين فهو محال، ونظير ذلك : زيد ي
غالمه، زيد أبوه قائم، وزيد قائم عمرو إليه، ولو قلت: زيد قام عمرو، لم يجز، 

نما خبرت عن غيره" أي أن  (37)ألنك ذكرت اسما  ولم تخبر عنه بشيء، وا 
ذا لم يكن كذلك فيجب أن يتضمن رابطا  أصل الخبر أن يبدأ به في المعنى، وا 

د قام عمرو( خالية من يرجع على المبتدأ فجملة )قام عمرو( في مثال )زي
الضمير العائد الذي يرجع إلى المبتدأ، فصارت أجنبية عن المبتدأ وليست من 
تمامه، وأصبح الكالم ال معنى له النقطاع الصلة بين أجزائه، فكون جملة 

 الخبر غير مستقلة بمعناها فإنها تحتاج إلى رابط يربطها بغيرها.
 الضمير في جملة النعت:  -2-2
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أحد التوابع الخمسة )النعت، التوكيد، البدل، عطف لبيان، النعت هو 
، فإذا (38)عطف النسق(، والتابع هو "االسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا"

جاء مفردا فهو ال يحتاج إلى واسطة لفظية تربطه بمنعوته، أما إذا وقع النعت 
ابط لفظي جملة شأنه في ذلك شأن الخبر فال بد من أن تشتمل جملته على ر 

 يربطها بالمنعوت وهذا الربط هو الضمير دون غيره.
وفي هذا قال المرادي: "الجملة المنعوت بها ال بد من اشتمالها على 

،وقال ابن عقيل "ال بد للجملة الواقعة صفة من  (39)ضمير يربطها بالمنعوت".
، وقال اإلمام السيوطي: " جملة الصفة ال (40)ضمير يربطها بالموصوف"

"، ويرى ابن هشام أن هذا الرابط الذي يربطها (41)ها إال الضميريربط
، "فالضمير هو الذي يحصل به (42)بالموصوف يكون إما ملفوظا به أو مقدرا"

)بربطه( اتصاف الموصوف )المرجع( بمضمون الصفة )المرتبط( ولوال 
و" إنما (43)الضمير لم يحصل اتصاف الموصوف بمضمون جملة الصفة".

ر في الصفة والصلة ليحصل به على ربط بين الموصوف اشترط الضمي
وصفته، والموصول وصلته، فيحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف 
والموصول بمضمون الصفة والصلة و حصل لهما بهذا االتصاف تخصص أو 
تعرف، فلو قلت: مررُت برجل قائم عمرو، لم يكن الرجُل متصفا بقيام عمرو 

لت :قام عمرو في داره صار الرجُل، مّتصفا بوجهه فال يتخصص به، فإذا ق
 .(44)بقيام عمرو في داره"

 ولبيان دور الضمير في ربط جملة النعت  نورد منها هذه النماذج:
 النموذج األول:

آلِه وَسلَّم و  عن عمَر رضَي اهلل عنُه، قال: سمعُت رسوَل اهلِل صلَّى اهلل عليهِ 
نَّ  ما لكلِّ امرٍئ ما نوى فمن كانت هجرُتُه إلى اهلل يقوُل" ِإنَّما األعماُل بالنياِت، وا 

ورسوِله فهجرُتُه إلى اهلِل ورسوِله ، ومن كانت هجرتُُه لُدنيا ُيصيُبَها أو امرأٍة 
 " رواه البخاري ومسلم.(45) ينِكُحَها فهجَرُتُه إلى َما َهاَجَر إليهِ 
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جاءت لفظة )دنيا( نكرة ونعتت بالجملة الفعلية )يصيبها( تضمنت 
لضمير  المتصل بالفعل "الهاء" ،الدال على المؤنثة الغائبة والذي جاء مبني ا ا

والفاعل جاء ضميرا مستترا تقديره "هو" والضمير  في محل نصب مفعول به ،
المتصل "الهاء" عاد على منعوته "دنيا" وأحال عليه إحالة داخلية قبلية وقد 

نسحب على جملة )ينكحها( تطابق الضمير ومنعوته )المرجع(. واألمر نفسه ي
فقد اتصل ضمير بالفعل "ينكح" واقع مفعوال به والفاعل ضمير مستتر تقديره 
"هو" والضمير المتصل بالفعل يحيل إحالة قبلية داخلية إلى مرجعه )امرأة( وقد 

 طابقه في العدد والتأنيث والترسيمة التالية توضح ذلك:

 
ر )رابط إحالي( فقد ربط الضمير فالمرجع هنا )دنيا، امرأة( سابق للضمي 

الجملة الحالية بمرجعها وأحال إليه إحالة داخلية قبلية قريبة ألن المرجع 
 والضمير متواجدان في تركيب لغوي واحد وغير بعيدين عن بعضهما.

 النموذج الثاني:

وُل اهلِل َعن أمِّ المؤمنيَن ُأمِّ َعبِد اهلِل َعائشَة َرِضَي اهلُل َعنَها َقالت: َقاَل َرس
َصلَّى اهلُل َعليِه َوآلِه َوَسلََّم "َمْن َأحدَث في َأمِرَنا َهَذا َما َليَس ِمنُه َفهو َردٌّ" رواه 

 البخاري ومسلم

 "(46)وفي رواية مسلم:" من َعِمَل َعَماًل َليَس َعليِه َأمُرَنا َفهَو َردٌّ 

عمل فالشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم "من 
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد" فقد جاءت الجملة "ليس عليه أمرنا" في محل 
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نصب صفة لــ "عمال" وقد اتصل بالجملة الضمير "الهاء" في "عليه" ويحيل 
وتها ورابطا إحالة قبلية داخلية إلى " عمال" واصاًل بذلك الجملة النعتية بمنع

 سيمة التالية توضح ذلك:محيال بدوره على نوعه وعدده، والتر إياها به و 

 
فالمالحظ أن الضمير المتصل "الهاء" ربط الجملة الصفة بموصوفها 
)المرجع( و وافقه في العدد والنوع ولوال وجود الضمير لصار الكالم مفككا وال 
معنى له، فالضمير المتصل حقق الربط على المستوى التركيبي واالرتباط على 

على المستوى التداولي، ببيان أنَّ أيَّ عمل  المستوى الداللي وحقق االنسجام
 دون أصٍل من الدين فهو باطل ومردود على صاحبه.

والضمير هنا ربط بين السابق والالحق وبيَّن المعنى وقد وافق العائد 
عليه في النوع والعدد، ولوال وجوده النفصمت العالقة بين النعت ومنعوته 

لنص، وجملة النعت بوصفها تابعا وسجلنا حالة من االفتقار والخلل في ا
فأصلها أن تأتي بعد المتبوع، وهذا يعني أن الضمير المشتملة عليه يرجع إلى 

 قبلية أو إحالة إلى سابق في النص. -كما سبق بيانه–متقدم فاإلحالة هنا 
 النموذج الثالث:

آلِه َوَسلَّم َقاَل: َعن َأبي ُهريرَة َرِضَي اهلُل َعنُه َعِن النَّبي َصلَّى اهلُل َعليِه وَ  
" َمْن َنفََّس َعْن ُمؤِمٍن ُكرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّنَيا، َنفََّس اهلُل َعليِه ُكرَبًة ِمْن ُكَرِب َيوِم 
الِقياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمعِسٍر، َيسََّر اهلُل َعليِه ِفي الدُّنَيا َواآلِخرِة، َوَمْن َسَتَر 

ِفي الدُّنَيا َواآلِخَرِة، َواهلُل ِفي َعوِن الَعبِد َما َكاَن الَعبُد ِفي َعوِن ُمسِلًما، َسَتَرُه اهلُل 
َأِخيِه، َومْن َسَلَك َطريًقا َيلَتِمُس ِفيِه ِعلًما، َسهََّل اهلُل َلُه ِبِه َطريًقا ِإَلى الَجنَِّة، َوَما 
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َيَتَداَرُسوَنُه َبيَنُهم، ِإالَّ َنَزَلت  اْجَتمَع َقوٌم ِفي َبيٍت ِمْن ُبيوِت اهلِل َيتلوَن ِكَتاَب اهلِل وَ 
َعليِهم السَِّكيَنُة َوَغِشيتُهم الرَّحمُة َوحفَّتُهم الماَلِئَكُة َوَذَكَرُهم اهلُل ِفيَمن ِعنَدُه َوَمْن 

 رواه مسلم. (47)َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه، لم ُيسِرع ِبِه َنَسُبُه". 
ا، فالجملة األولى هي وردت في هذا الحديث ثالث جمل كلها وقعت نعت

)يلتمس فيه علما( وهي جملة فعلية، جاءت في محل نصب صفة لـ)طريقا( ورد 
فيها الضمير )الهاء( متصال  بحرف الجر، يحيل إحالة قبلية داخلية إلى 
المرجع )طريقا( وقد طابقه نوعا وعددا، أمَّا الجملة الثانية فهي جملة )إلى 

ة وموصوفها هو )طريقا( "فالجار والمجرور الجملة( وهي في الحقيقة شبه جمل
والرابط الذي يربط  (48)شبه جملة  في محل نصب صفة لـ "طريقا" المنصوب"

جملة الصفة بمرجعها )الموصوف( هو الضمير المستتر "هو" فتقدير الكالم " 
 َسهََّل اهلل له به طريقا إلى الجنة" ولتوضيح األمر نالحظ الترسيمة التالية:

 
ا كانت جملة الشرط )من سلك طريقا يلتمس فيه علما( متضمنة فهنا لم

جملة واقعة صفة ربطت بموصوفها بضمير متصل، جاءت جملة الجواب 
)سهل اهلل له به طريقا إلى الجنة( متضمنة جملة واقعة صفة ارتبطت 
بموصوفها بضمير مستتر مقّدر، فنشأ بهذا االستتار ارتباط معنوي بين الصفة 

وربط  -أي في جملة الجواب-الشق الثاني من الجملة الشرطية وموصوفها في
فتحقق بذلك  -أي في جملة الشرط -لفظي في الشق األول من الجملة الشرطية

المستوى التركيبي ،من خالل الربط اللفظي والمستوى الداللي ،من خالل 
االرتباط المعنوي المحقق بالضمير المستتر، ومن خاللهما تحقق المستوى 
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داولي من خالل السماح بقيام التواصل ووصول الرسالة منسجمة متسقة ولو الت
لم يكن ذلك الرابط المحيل ،بين الموصوف والصفة لكان الظالم والضبابية في 
النص، فال يفهم المتلقي قصد الكالم ،واللغة إنما تََتوخَّى الوضوح وتسعى إلى 

 واالنسجام معه. الفهم الصحيح للخطاب، لتحقيق التأثير في المتلقي
 الضمير في جملة الحال: -2-3

األصل في الحال اإلفراد وهو بهذا يشبه الخبر والصفة، كما يشبه الخبر 
في إثبات المعنى لدى الحال وللمبتدأ بالخبر ،كما ذهب إلى ذلك عبد القاهر 
الجرجاني إذ يقول: "ذلك  ألن الحال خبر في الحقيقة من حيث أنك تثبت بها 

وتأتي الحال جملة كما هو ( 49)ذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتدأ " المعنى ل
 الحال بالنسبة للخبر. 

والحال الجملة تركيب لغوي يأتي بعد معرفة لبيان هيأتها حين مالبسة 
،"لئال يتوّهم أّنها (50)الفعل ، والبد للحال الجملة من رابط يربطها بصاحبها "

ّما ضمير يعود منها إلى ما  مستأنفة وذلك يكون بأحد أمرين إما الواو وا 
ال كانتا (51)قبلها" ووظيفة هذا الرابط هو اتصال المعنى بين الجملتين وا 

منفصلتين ال صلة بينهما، ففي قوله تعالى:)أو كاّلذي مّر على قرية وهي 
نجد أن الرابط هو الضمير البارز )هي(" ٢٥٩البقرة: خاوية على عروشها( 
ذلك أيضا قوله تعالى:) فجاءته إحداهما تمشي على  العائد على القرية ومن

فالضمير المستتر في الفعل )تمشي( هو الرابط للحال 25القصص: استحياء( 
بصاحبها )إحداهما(، وقد كان الضمير متأخرا عن المرجع ليقوم بربط آخِر 

ذا لم نجعل الضمير المستتر التركيب بأولِه، في الفعل)تمشي(عائدا إلى  وا 
( لكان الفعل )تمشي( بداية كالم مستأنف وال ينتظر السامع فاعال )إحداهما

-بارزا أو مستترا-للفعل )تمشي(، ومن خالل هذا يتبيَّن لنا كيف قام الضمير 
 في النص بوظيفة الربط واإلحالة معًا.
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 ولبيان دور الضمير في ربط جملة الحال نورد النماذج التالية:
 النموذج األول:

ِل اهلِل  َصلَّى َي اهلُل َعنُه َقاَل: َبينَما َنحُن ُجلوٌس ِعنَد َرُسو َعْن ُعمَر َرض 
آلِه وَسلَّم َذاَت يوٍم ِإْذ َطَلَع َعليَنا َرُجٌل َشديُد َبياِض الثِّياِب، َشديُد َسواِد اهلُل َعليِه و 

َجَلَس ِإَلى النَّبيِّ َصلَّى الشَّعِر، اَل ُيَرى َعليِه َأثُر السَّفِر، واَّل َيعِرُفُه ِمنَّا َأَحٌد، َحتَّى 
اهلُل َعليِه َو آلِه َوَسلََّم، َفَأسَنَد ُركبتيِه إلى ُركبتيِة، ووضَع َكفَّيِه َعَلى َفِخَذيه َوقاَل: 
َيا ُمحمَُّد َأخبرِني َعن اإِلسالِم، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعليِه َوَسلََّم: " اإِلساَلُم 

َكاَة، َأْن َتشَهَد َأنَّ اَل  اَلَة، َوُتؤِتَي الزَّ  ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل، َوتُِقيَم الصَّ
َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوُتحجَّ الَبيَت ِإْن اْسَتطعَت ِإليِه َسبياًل" َفَقاَل "َصَدقَت"، َقاَل: 

ن اإِليماِن، َقاَل: " َأْن ُتؤِمَن ِباهلِل َفَعِجبَنا َلُه َيسَأُلُه َوُيَصدُِّقُه، َقاَل: َفَأخبرِني عَ 
َوماَلِئَكِتِه، وُكتِبِه َوُرُسِلِه، واليوِم اآلِخِر، َوُتؤِمَن ِبالَقَدِر َخيِرِه َوَشرِِّه،"، َقاَل: 
َصَدقَت، َقاَل: فَأخبرِني َعن اإِلْحساِن: َقاَل: " َأْن َتعُبَد اهلَل َكأنََّك َتَراُه، ِفإْن لم 

ُه َفإنَُّه َيَراَك" َقاَل: َفَأخبرِني َعن السَّاَعِة، َقاَل: "َما المسؤوُل َعنَها ِبأعلَم َتُكْن َتَرا
ِمَن السَّاِئِل" َقال: َفأخبرِني َعن َأماراِتَها: َقاَل:" َأْن َتِلَد اأَلَمُة َربََّتَها، َوَأن َتَرى 

نياِن"، ُثمَّ انَطَلَق َفَلِبثُت َمِلي ا ثُمَّ الُحفاَة الُعراَة العالَة رعاَء الشَّاِء َيَتَطاوُلوَن ِفي البُ 
َقاَل لي: " َيا ُعَمُر َأَتدِري َمن السَّاِئُل؟" ُقلُت: اهلُل ورسوُلُه َأعَلُم َقال: " َفِإنَُّه 

 رواه مسلم.(52)ِجبريٌل َأَتاُكم ُيَعلُِّمُكم ِديَنُكْم"

وى هذا الحديث العظيم والذي يسمى بحديث جبريل عليه السالم احت
 نصه على ستِّ جمل حالية هي:

)إن استطعت إليه سبيال( فقد ابتدأت هذه الجملة الحالية بـ )إن( 
الشرطية، وجاء بعدها فعل ماض فاعله الضمير المتصل )ت( ،وهو عنصر 
محيل في النص ،يعود على المخاطب وهو جبريل عليه السالم ،ألنَّ النبي 

ليه السالم، مبيِّنا له أن الحج يكون صلى اهلل عليه وسلم، يخاطب هنا جبريل ع
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باستطاعتك ؛أي بوصولك بغير مشقة عظيمة مع أمنك على نفسك ومالك. 
فالضمير المتصل بالفعل ربط جملة الحال بصاحب الحال، وأحال إليه إحالة 
قبلية أمَّا الجملة الثانية فهي جملة )يسأله(، وهي جملة فعلة تتكون من الفعل 

فاعل ضمير مستتر والمقدر ب )هو( يعود على )رجل( المضارع )يسأل( وال
وهو جبريل ، و)الهاء( وهو الضمير المتصل المبني في محل نصب مفعول به 
،يعود على النبي صلى اهلل عليه وسلم، كونه الشخص المسؤول ،والضمير 
المتصل )هـ( يحيل إحالة قبلية ،ويربط الجملة الحالية بصاحبها ،وهو مطابق 

العدد وهو المفرد الغائب المسؤول، والجملة الثالثة هي جملة في النوع و 
)يصدقه( والكالم  نفسه ينطبق عليها، حيث اتصل بالفعل ضمير يحيل بدوره 

 إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، ولتوضيح ذلك نالحظ الترسيمة التالية:

 
ود فالمالحظ على هذه الترسيمة أنَّ الفاعل ضمير مستتر، تقديره "هو" يع

على جبريل عليه السالم، فهو السائل وهو المصدِّق أما المفعول به فهو 
الضمير المتصل بالفعل، يعود على النبي صلى اهلل عليه وسلم، وهو المسؤول 

والذي  والمصدَُّق وهذا الضمير بدوره ربط بين الجملتين الحاليتين بمرجعهما ،
ننا لو بحثنا في المتقدم من هو نفسه يحيل إليه إحالة نصية داخلية قبلية؛ أل

النص نجد أن الرَّجل )جبريل( هو السائل )الفاعل( والنبي صلى اهلل عليه وسلم 
المسؤول أي المجيب )المفعول به(، فالحوار يدور بين طرفين جبريل  كطرف 
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سائل والنبي صلى اهلل عليه وسلم   كطرف مسؤول، فهنا يتعاضد الضمير 
يتبين أن المحال إليه هو )النبي صلى اهلل عليه المحيل مع قرينة الرتبة، ف

وسلم( وهو المفعول به، وبعيدا عن هذا التحليل النحوي، فإنَّ المتلقي في هذا له 
الدور الرئيس في فهم النص، حينما يدرك طرفي الخطاب ويصبح جلي ا أنَّ 
اتِّساق النص وانسجامه بني على اإلحاالت وعلى مبدأ تعاضد الروابط ودور 
المتلقي والكالم نفسه ينطبق على جملة )يتطاولون في البنيان( بحيث أن واو 
الجماعة اتصلت بالفعل فهي "فاعل " أحالت بدورها إحالة نصية قبلية إلى 
مرجعها وهو صاحب الحال، )الحفاة ، العراة العالة، رعاء الشاء( وقد جاء 

بصاحبها وموافقا له نوعا الضمير رابطا الجملة الحالية،) يتطاولون في البنيان( 
وعدًدا فلما كان صاحب الحال جماعة دالة على المذكر جاء الضمير "واو" 
الجماعة، أما جملة )أتاكم( وجملة )يعلمكم( فهي جمل فعلية فاعلها ضمير 
مستتر ،تقديره "هو" وهو بدوره يربط الجملة الحالية بصاحبها المذكور قبال 

 قبلية وموافقا له في النوع والعدد. "جبريل" ويحيل إليه إحالة نصية
 النموذج الثاني:

َصلَّى اهلُل َعليِه َوآلِه  عن َأبي ُهريرَة َرضَي اهلُل َعنُه َقاَل: َقاَل َرسوُل اهللِ 
نَّ اهلَل َتعاَلى َأَمَر المؤمنيَن ِبما َأمَر ِبِه وَ  َسلََّم: " ِإنَّ اهلَل َطيٌِّب اَل َيقَبُل ِإالَّ َطيًِّبا َواِ 
المؤمنون: أّيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا (  مرسليَن َفَقاَل:)ياال

البقرة: أّيها الذين آمنوا كلوا من طّيبات ما رزقناكم (  وقال أيضا :)يا 51
.ثُمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر: َأشَعَث َأغَبَر، ُيُمدُّ َيَديِه ِإَلى السَّماِء:  َيا َربِّ ١٧٢

، َوَمطَعُمُه َحَراٌم  وَمشَرُبُه َحَراٌم َوَملَبُسُه َحَراٌم، َوُغذَِّي ِبالحَراِم َفَأنَّى  َيا َربِّ
 رواه مسلم. (53)ُيستَجاُب َلُه"

ضمير مستتر في: ل ستَّ مرات كما يلي) الرجل( ، )تكرر صاحب الحا
هذه  ُيطيل، َيُمدُّ، ُغذَِّي(والضمير المتصل في ) مطعمه مشربه( وقد ارتبطت

األحوال ببيان شرط قبول األعمال عند اهلل عز وجل، وأنَّه سبحانه ال يقبل إال 
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الطيب، والمالحظ أن الجمل الحالية التي جاء فيها الضمير مستترا وردت بعد 
صاحبها مباشرة فذكر  صاحب الحال )الرجل( ثم ذكرت بعده أحواله )يطيل 

لجمل والجمل الحالية األخرى، السفر( )يمد يديه(، ولما جاء فاصل بين هذه ا
وظف الرابط فجاء ضميرا متصال، ففي جملة )ومطعمه حرام( ربطت هذه 
الجملة بـ "واو" الحال وجاء بعدها )مطعم( مبتدًأ مضافًا والضمير مضافًا إليه، 

م نفسه ُيقال يحيل هذا الضمير إحالة إلى سابق وهي إحالة نصية قبلية والكال
) ملبسه(، فهذه الجمل االسمية اشتملت على  جملةفي جملة )مشربه( و 

الضمير "ها" وهو الضمير الرابط لجمل الحال بصاحبها، وهو "الرجل" وهذه 
اإلحالة القبلية من عدة أحوال إلى صاحب  حال واحد، تفيدك بمدى تضافر 
هذه الخصال السيئة في منع استجابة الدعاء، وهذه الفائدة ناتجة عن وحدة 

اتساقه، والتي قامت بواسطة الضمير الذي شد ترابط أجزاء النص وتماسكه و 
النص ومنعه من التفكك، فالجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها باالسم 
المعرفة الذي هو صاحب الحال، وهذا الرابط هو الضمير أو واو الحال أو 
الضمير  و واو الحال معا، قال ابن يعيش: "فإذا وقعت  الجملة حاال فال بد 
فيها مما يعلقها بما قبلها ويربطها به لئال يتوهم أنها مستأنفة، وذلك يكون بأحد 

ما ضمير يعود منها إلى ما قبلها"  (54)أمرين، إما الواو، وا 
 النموذج الثالث:

َعن َأبي ُهريرَة َرِضَي اهلُل َعنُه َعِن النَّبي َصلَّى اهلُل َعليِه َوآلِه َوَسلَّم َقاَل: " 
ْن ُمؤِمٍن ُكرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّنَيا، َنفََّس اهلُل َعليِه ُكرَبًة ِمْن ُكَرِب َيوِم َمْن َنفََّس عَ 

الِقياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمعِسٍر، َيسََّر اهلُل َعليِه ِفي الدُّنَيا َواآلِخرِة، َوَمْن َسَتَر 
َعوِن الَعبِد َما َكاَن الَعبُد ِفي َعوِن  ُمسِلًما، َسَتَرُه اهلُل ِفي الدُّنَيا َواآلِخَرِة، َواهلُل ِفي

َأِخيِه، َومْن َسَلَك َطريًقا َيلَتِمُس ِفيِه ِعلًما، َسهََّل اهلُل َلُه ِبِه َطريًقا ِإَلى الَجنَِّة، َوَما 
َزَلت اْجَتمَع َقوٌم ِفي َبيٍت ِمْن ُبيوِت اهلِل َيتلوَن ِكَتاَب اهلِل َو َيَتَداَرُسوَنُه َبيَنُهم، ِإالَّ نَ 
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َعليِهم السَِّكيَنُة َوَغِشيتُهم الرَّحمُة َوحفَّتُهم الماَلِئَكُة َوَذَكَرُهم اهلُل ِفيَمن ِعنَدُه َوَمْن 
 " رواه مسلم.(55) َبطََّأ ِبِه َعَمُلُه، لم ُيسِرع ِبِه َنَسُبُه".

يتباهى اهلل عز وجل بمن يجلسون في المسجد وحالهم أنهم ) يتلون 
سونه بينهم(، وهاتان الجملتان فعليتان فعلهما مضارع اشتملتا كتاب اهلل(، )يتدار 

على "واو" الجماعة وهو الضمير الرابط لجملتي الحال بصاحبيهما وهو "قوم"، 
فيحصل لهم بذلك أحوال هي )نزلت عليه السكينة(، )غشيتهم الرحمة(، )حفتهم 

اشتملت على المالئكة(، )ذكرهم اهلل فيمن عنده( وهذه جمل فعلية فعلها ماض 
الضمير )هم( الدال على الجماعة وهو الضمير الرابط لجمل الحال بصاحبها 

 وهو )قوم( والترسيمة التالية توضح ذلك:

 
 المالحظ أن اإلحالة القبلية ،من عدة أحوال إلى صاحب حال واحد ،
تفيدك بمدى وحدة وتساوي سلوك العباد في المسجد وخصوصا عندما يتلون 

لبون العلم، وهذه الفائدة ناتجة عن وحدة النص وتماسكه واتساقه، كتاب اهلل ويط
والتي قامت بواسطة الضمير الذي شد ترابط أجزاء النص ومنعه من التفكك 
فالجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها باالسم المعرفة الذي هو صاحب 

 الحال، وهذا الرابط هو الضمير.
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النعت في شيء سوى أن اأُلوَلى فجملة الحال هنا ال تختلف عن جملة 
تأتي مبيِّنة هيئة االسم المعرفة الذي يرد قبلها، حيث تقع الحال الجملة موقع 
نما  المفرد فتنوب عنه وتأتي من حيث الترتيب بعد معرفة  يقول المبرد: " وا 
تكون الجمل صفات للنكرة وحاالت للمعرفة... وتقول مررت بعبد اهلل يبني داره 

( في موضع نصب ألنه حال كما تقول مررت بعبد اهلل بانيًا  فيصير )يبني
 (56)داره."

 الضمير في جملة الصلة: -2-4
جملة الصلة هي الجملة الواقعة بعد االسم الموصول إلزالة اإلبهام عنه، 
قال صاحب المقتضب: "واعلم أن الصلة موضحة لالسم فلذلك كانت هذه 

ى، أال ترى أنك لو قلت، جاءني الذي أو األسماء المبهمة، وما شاكلها في المعن
مررت بالذي، لم َيْدُلْلَك ذلك على شيء حتى تقول: مررت بالذي قام، أو مررت 
بالذي من حاله كذا وكذا، أو بالذي أبوه منطلق، فإذا قلت هذا وما شابه 

 .(57)وضعت اليد عليه
يقول ابن يعيش عّما يصلح أن يكون صلة للموصول ،وعن كيفية ربط 

عائد الذي ال بّد منه في الصلة بين هذه الّصلة )المرتبط( و ال
الموصول)المرجع(:" وجملة األمر أّن الّصلة بأربعة أشياء : )الفعل 
والفاعل(و)المبتدأ والخبر(و)الشرط وجوابه(و)الظرف(وال بّد في كّل جملة ،من 

وهو ضمير ذلك الموصول  هذه الجمل من عائد يعود منها إلى الموصول،
هذا الرابط ال يكون و  ،(58)ربط الجملة بالموصول ويؤذن بتعلقها بالموصول"لي

غالبا إال ضميرا، وهو ما عبر عنه "ابن هشام" بقوله: " الجملة الموصول بها 
األسماء ال يربطها غالبا إال الضير، إما مذكورا نحو قوله تعالى: ) وما عملته 

ما  ٧١الزخرف:  يه األنفس( ، وقوله تعالى : ) وما تشته(35)يس    أيديهم( وا 
فالضمير العائد على (   59)..."ا٦٩مريم: مقدرا نحو:قوله تعالى: ) أّيهم أشّد( 
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االسم الموصول في اآلية األولى هو )هاء الغائب( المتصل بالفعل )عمل(، 
والضمير الرابط صلة الموصول باسمها في اآلية الثانية هو )هاء الغائب( 

( أما في اآلية الثالثة فالضمير العائد محذوف على المتصل بالفعل )تشتهي
تقدير: أيهم هو أشدُّ، وقد يغني عن الضمير في الربط اسم ظاهر يقع موقع 

 ذلك الضمير وهو قليل.
 ولبيان دور الضمير في ربط جملة الصلة نورد هذه النماذج:

 النموذج األول:
آلِه ى اهلل عليِه و رسوَل اهلِل صلَّ  عن عمَر رضَي اهلل عنُه، قال: سمعتُ 

نَّما لكلِّ امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرُتُه  وَسلَّم يقوُل" ِإنَّما األعماُل بالنياِت وا 
إلى اهلل ورسوِله فهجرُتُه إلى اهلِل ورسوِله ، ومن كانت هجرُتُه لُدنيا ُيصيُبَها أو 

 مسلم.رواه البخاري و  (60)امرأٍة ينِكُحَها فهجَرُتُه إلى َما َهاَجَر إليِه"
احتوى هذا الحديث على موصولين وهما: )ما، من( ذكرا أربع مرات، 

 مرتين لكل واحد منهما كما يلي:
)ما( لغير العاقل وردت على مرتين فجاءت صلتها في الجملة األولى 
)نوى( وفي الجملة الثانية ) ما هاجر إليه( فأصل جملة الصلة األولى )نواه( 

الهاء" وهو الذي ربط بين الصلة "فحذف ضمير الغائب المتصل وهو 
موصولها من جهة وأحال إلى مرجعه األصلي وهي )األعمال( الذي يطابق و 

 اسم الموصول المشترك "ما".
ته" فالضمير  الرابط بين الصلة "من" للعاقل وصلتها الجملة "كانت هجر 

موصولها هو الضمير المتصل )هـ( في لفظ )هجرة( وفي موضع آخر من و 
 صلتها الجملة نفسها مكررة.النص نجد 

 النموذج الثاني:
َعن أبي َذرٍّ الِغفاِري رِضَي اهلُل عنُه، عِن النَّبيِّ َصلَّى اهلُل عليِه وآله َوَسلََّم 
ِفيَما َيرويِه َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َأنَُّه َقاَل: "َيا ِعباِدي ِإنِّي َحرَّمُت الظُّلَم َعَلى َنفِسي 



2016جانفي 3العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجلة اآلداب واللغات  

- 238 - 

ًما، َفاَل َتَظالموا، َيا ِعباِدي ُكلُُّكم َضالٌّ ِإالَّ وَجعلُتُه َبيَنكُ  َهَديُتُه  َمنم ُمحرَّ
َأطَعمُتُه، َفاسَتطعُموني  َمن  َفاستهُدوِني َأهِدُكم، َيا ِعباِدي ُكلُُّكم َجاِئٌع ِإاّلَ 

َيا ِعباِدي َكسوُتُه، َفاسَتكُسوني َأكُسُكْم،  َمن  ُأطِعُمُكْم، َيا ِعباِدي ُكلُُّكم َعاٍر ِإالَّ 
ِإنَُّكم ُتخِطُئوَن ِباللَّيِل والنَّهاِر وَأَنا َأغِفُر الذُُّنوَب جَميًعا، َفاسَتغفُروني َأغِفُر َلُكْم، َيا 
وني، ولْن تَبُلُغوا َنفِعي َفتنَفُعوني، َيا ِعباِدي  ِعباِدي ِإنَُّكم لْن َتبُلغوا َضرِّي َفتُضرُّ

َلُكم َوآِخَرُكْم َوا ِ  نَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأتَقى َقلِب َرجٍل واحٍد منُكم، َما َزاَد َلو َأنَّ َأوَّ
نَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى  َلُكم َوآِخَرُكْم َواِ  َذلَك في ُملِكي شيًئا، َيا ِعباِدي َلو َأنَّ َأوَّ

ا ِعباِدي َلو َأنَّ َأفجِر َقلِب َرجٍل واحٍد ِمنُكْم، َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُملِكي شيًئا، يَ 
نَسُكْم َوِجنَُّكْم  َقاُموا في صعيٍد واحِد َفسأُلوني َفأعَطيُت ُكلَّ واحٍد  َلُكم َوآِخَرُكْم َواِ  َأوَّ
َمسَألَتُه، َما َنقَص َذلَك ممَّا ِعندْي ِإالَّ َكما َينُقُص المخيُط ِإَذا ُأدِخَل البحَر، َيا 

َوجَد َخيًرا فليحمِد  َفمن  َها َلُكم، ثُمَّ ُأوفَِّيُكم ِإيَّاَها، ِعباِدي، ِإنَّما ِهَي َأعماُلُكم ُأحصي
 َوَجَد َغيَر َذِلَك، َفاَل َيلوَمنَّ ِإالَّ َنفَسُه"رواه مسلم َمن  اهلَل، وَ 

احتوى هذا الحديث على اسم موصول واحد، وهو "من" وقد تكرر خمس 
وجد خيرا(،)وجد ) أطعمته(، )كسوته()وجاءت صلته كما يلي: ) هديته(  مرات 

غير ذلك( وهي جمل فعلية أفعالها ماضية، جاء فاعلها ضميرا متصال )التاء( 
ومفعولها ضميرا متصال أيضا وهو )الهاء(، أّما في )وجد خيرا(و )وجد غير 
ذلك( فالفاعل جاء ضميرا مستترا تقديره)هو( ،وهذا األخير و الضمائر المتصلة 

لي الذي ربط جمل الصلة بموصوالتها ،ويحيل كانت الرابط اإلحا السابقة الذكر،
إلى مرجعه إحالة قبلية قريبة جدا ،ولوال هذه الضمائر المحيلة لحدث انكسار 

 موصولها.عالقة االتساق بين جملة الصلة و  على مستوى التركيب وانقطعت
 النموذج الثالث:

ى اهلُل َعليِه وآله  َصلَّ َعن َأبي ُهريرَة َرِضي اهلُل عنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 
 َماَعاَدى ِلي َوِلي ا َفقد آذنتُه بالحرِب، وَ  َمن  َسلََّم َقاَل :" ِإنَّ اهلَل َتعاَلى َقاَل: وَ 

افترضُتُه َعليِه، َواَل َيزاُل َعبِدي َيتَقرَُّب  مّماَتَقّرَب إليَّ َعبِدي ِبشٍيء َأَحبَّ ِإليَّ 
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الَِّذي َيسمُع ِبِه، َوبَصَرُه الَِّذي َفِإَذا َأحببُتُه ُكنُت َسمَعُه ِإليَّ ِبالنَّوافِل َحتَّى ُأِحبَُّه، 
َيمِشي ِبَها، َوِلئْن َسَأَلِني أَلُعِطينَُّه، الَِّتي َيبِطُش ِبَها َوِرجَلُه  الَِّتيُيبِصُر ِبِه، َوَيَدُه 

 َوَلِئْن اسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه"  رواه البخاري.
صره غير أنه احتوى على أربع موصوالت وهي )من، هذا الحديث رغم ق      

ما، الذي، التي( ذكرت في مجملها سبع مرات كما يلي:)من( وصلته )عادى( 
وهي جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الموصول 

 )من( وهو الرابط اإلحالي الذي يربط جملة الصلة بموصولها.
ي جملة فعلية احتوت على ضمير )ما( وصلة )افترضته عليه( وه

 متصل بالفعل )ها( يربطها باالسم الموصول ويحيل إليه إحالة قبلية داخلية .
)الذي( وصلته الجمل التالية )يسمع به(، )يبصر به(، وربطت هذه 
الجمل بموصولها بالضمير المتصل بحرف الجر وأحال إليها إحالة قبلية وهذا 

 ا وعددا.الضمير وافق الموصول )الذي(نوع
)الذي( وصلته الجملتان ) يبطش بها(،)يمشي بها( وهما جملتان فعليتان 
فعلها مضارع وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو، والضمير الرابط لهاتين 
الجملتين هو )الهاء( الدالة على المفردة الغائبة، والذي بدوره يحيل إحالة نصية 

 الموصول في الجنس والعدد. داخلية قبلية على اسم الموصول وهو يطابق اسم
كانت ول )التي( في اإلفراد والتأنيث و كما أن الضمير )ها( يطابق الموص

المطابقة على مستوى لفظ الموصول ومعناه و  هذه المطابقة كاملة ألنها تمت
التامة تشترط في الضمير العائد على الموصول المختص، أما إذا كان عام ا 

وى اللفظ أو المعنى أو على مستوى اللفظ فإن المطابقة قد تتم على مست
والمعنى معا، باستثناء  الموصول االسمي المشترك، فالمطابقة فيه تتم على 

 لخفاء موصوليتها بغير المطابقة. مستوى المعنى وحده،
وهنا يقول عباس حسن: "والضمير العائد يجب أن تكون مطابقته تامة، 

يكون الموصول اسما مختصا،  بأن يوافق لفظ الموصول ومعناه وهذا حين
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فيطابقه الضمير في اإلفراد والتأنيث وفروعهما....أما إذا كان الموصول عاما 
)أي مشتركا(فال يجب في الضمير مطابقته مطابقة تامة ألن االسم الموصول 

مثل: )من، ما، ذو...( ولكن معناه قد يكون  العام لفظه مفرد مذكر دائما،
مثنى أو الجمع بنوعيهما ولهذا يجوز في العائد، أي : مقصودا به المفردة أو ال

الرابط عند أمن اللبس وفي غير )ال( مراعاة اللفظ، وهو األكثر ، ومراعاة 
 (61)المعنى وهو كثيرا أيضا"

تضافرت الضمائر الموجودة في هذا النص لتلّخص "والية اهلل لمن يكون 
وبصره، ولبطش يده ورجله اهلل قد أحبه، ومعنى ذلك أنه تعالى الحافظ لسمعه 

من الشيطان" ويحتمل كنت في قلبه عند سمعه وبصره وبطشه فإذا ذكرني كف 
 (62)عن العمل لغيري."

فهذه الضمائر التي اشتملت  عليها الجمل الصالت تحيل إلى 
موصوالتها وهذه األخيرة تحيل بدورها إلى مراجعها، وهذا التعدد والتداخل 

نص خفة واختصارا وعلى تركيبه تماسكا واتساقا اإلحالي أضفى على كتلة ال
 وعلى معانيه تأثيرا وانسجاما.

 ضمير الشأن: -2-5
ضمير الشأن تسمية بصرية، أما الكوفيون فيسمونه الضمير المجهول 
"كونه الضمير العائد إلى غير مذكور تقّدم ،و الضمير إّنما يكون معلوما إذا 

صاًل مرفوعًا ومنصوبًا، كما يكون تقّدمه مذكور،...وهذا الضمير يكون متّ 
منفصاًل مرفوًعا ،وهو ضمير غيبة يقدم لتفخيم الكالم ...والجملة بعده تكون 

اإلخالص:      ففي قوله تعالى: ) قل هو اهلل أحد (  (63)خبًرا عنه وتفسيرًا له"
،نجد الضمير المفصل "هو" هو ضمير الشأن، وقد تصدر الجملة اإلسمية ١

إلشارة و توجيه األنظار إلى تعظيم  المولى عز وجل، وهو في موضع ا
والجملة اإلسمية )اهلل أحد( هي التي فسرته، وقد جاء في هذه اآلية داال على 

وأّما الدال على المؤّنث"فقد خّصه النحويون باسم ضمير القّصة  المفرد المذكر،
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وكما في قوله ، (64)ويجعلونه مكان ضمير الّشان: مثل: ِإّنها َجاريتَك منطلقٌة"
ويلنا قد  تعالى: ) واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا

، فالضمير المنفصل "هي" ٩٧األنبياء: ُكّنا في غفلة من هذا بل ُكّنا ظالمين(  
 الواقع بعد إذا الفجائية هو ضمير القصة وقد فسرته الجملة الواقعة بعده.

يقوم بوظيفة الربط ويعود دائما  يرى "تمام حسان" أن ضمير الشأن
متأخرا لفظا ورتبة ويتطابق تذكيرا وتأنيثا في الغالب مع المسند إليه في الجملة 

، فضمير الشأن يعود دائما إلى ما (65)المفسَِّرة، ومن ثم تتشكل عالقة الربط
بعده، أي إّن مرجعه متأخر عنه، وهذا المرجع ال يكون إال جملة مفسِّرة له، وال 

ن أن تتقدم عليه، أي أّن ضمير الشأن يقوم بإحالة بعدية أو اإلحالة إلى يمك
الحق، وهذه اإلحالة داخلية ألن المرجع جملة مفسِّرة داخل النص وليس 
خارجه، كما أن هذه اإلحالة من حيث المدى ُتَعدُّ قريبة لعدم وجود فاصل بين 

 هذا الضمير ومرجعه.
لنووية أزيد من سبع مرات نورد منها وقد ورد ضمير الشأن في األربعين ا

 المثالين التاليين:
 النموذج األول:

َعْن ُعمَر َرضَي اهلُل َعنُه َقاَل: َبينَما َنحُن ُجلوٌس ِعنَد َرُسوِل اهلِل  َصلَّى 
اهلُل َعليِه وَسلَّم َذاَت يوٍم، ِإْذ َطَلَع َعليَنا َرُجٌل َشديُد َبياِض الثِّياِب، َشديُد َسواِد 

عِر، اَل ُيَرى َعليِه َأثُر السَّفِر، واَّل َيعِرُفُه ِمنَّا َأَحٌد، َحتَّى َجَلَس ِإَلى النَّبيِّ َصلَّى الشَّ 
اهلُل َعليِه َوَسلََّم، َفَأسَنَد ُركبتيِه إلى ُركبتيِة، ووضَع َكفَّيِه َعَلى َفِخَذيه َوقاَل: َيا 

هلِل َصلَّى اهلُل َعليِه َوَسلََّم: " اإِلساَلُم َأْن ُمحمَُّد َأخبرِني َعن اإِلسالِم، َفَقاَل َرُسوُل ا
َكاَة،  اَلَة، َوُتؤِتَي الزَّ َتشَهَد َأنَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل َوتُِقيَم الصَّ

، َقاَل: َفَقاَل "َصَدقَت" َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوُتحجَّ الَبيَت ِإْن اْسَتطعَت ِإليِه َسبياًل"،
َفَعِجبَنا َلُه َيسَأُلُه َوُيَصدُِّقُه، َقاَل: َفَأخبرِني َعن اإِليماِن، َقاَل: " َأْن ُتؤِمَن ِباهلِل 
َوماَلِئَكِتِه، وُكتِبِه َوُرُسِلِه، واليوِم اآلِخِر، َوُتؤِمَن ِبالَقَدِر َخيِرِه َوَشرِِّه،"، َقاَل: 



2016جانفي 3العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مجلة اآلداب واللغات  

- 242 - 

: َقاَل: " َأْن َتعُبَد اهلَل َكأنََّك َتَراُه، ِفإْن لم َصَدقَت، َقاَل: فَأخبرِني َعن اإِلْحسانِ 
َتُكْن َتَراُه َفإنَُّه َيَراَك" َقاَل: َفَأخبرِني َعن السَّاَعِة، َقاَل: "َما المسؤوُل َعنَها ِبأعلَم 

َتَرى  ِمَن السَّاِئِل" َقال: َفأخبرِني َعن َأماراِتَها: َقاَل:" َأْن َتِلَد اأَلَمُة َربََّتَها، َوَأن
الُحفاَة الُعراَة العالَة رعاَء الشَّاِء َيَتَطاوُلوَن ِفي الُبنياِن" ُثمَّ انَطَلَق َفَلِبثُت َمِلي ا ثُمَّ 
َقاَل لي: " َيا ُعَمُر َأَتدِري َمن السَّاِئُل؟" ُقلُت: اهلُل ورسوُلُه َأعَلُم، َقال: " َفِإنَُّه 

 رواه مسلم ِجبريٌل َأَتاُكم ُيَعلُِّمُكم ِديَنُكْم."
ففي هذا الحديث الشريف المعروف بحديث جبريل ،نجد الضمير 
المتصل للمفرد الغائب "الهاء" الواقع اسما للناسخ  في )فإنه( هو ضمير شأن 
فسرته الجملة الفعلية بعده )يراك( والتي هي خبر للناسخ، وضمير الشأن 

مع شأن الرؤية في المتصل )الهاء( قد أحال إليها إحالة بعدية قريبة وتطابق 
اإلفراد كونه يحيل إلى الذات اإللهية، كما نجد الضمير نفسه )الهاء( في جملة 
)فإنه جبريل( وقع أيضا اسما للناسخ في )فإنه( وهو ضمير شأن فسرته الجملة 
االسمية بعده )جبريل أتاكم( والتي هي خبر لناسخ )إن(، وضمير الشأن 

ية قريبة جدا وتطابق مع اللفظ الذي جاء المتصل )الهاء( قد أحال إحالة بعد
بعده وهو)جبريل( في اإلفراد والتذكير، فضمير الشأن بإحاالته البعدية قد حقق 
نوعا آخر من اتساق النص يختلف عن الذي تفعله معظم الضمائر التي تحيل  

 في النص إحاالت قبلية.
 النموذج الثاني:

-َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعليِه َوَسلَّمَ  -عنه َعْن َأِبي َذرٍّ الِغفاريِّ َرِضَي اهللُ 
َأعَماُلُكم  ِهَي ِفيَما َيرويِه َعن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َأنَُّه َقاَل:" ... َيا ِعَباِدي ِإنََّما 

ِلَك َفاَل ُأحِصيَها َلُكم ثُمَّ َأوفَِّيُكم ِإيَّاَها، َفَمن َوجَد َخيًرا َفلَيحَمد َربَُّه َوَمْن َوَجَد َغيَر ذَ 
 رواه مسلم.(66)َيُلوَمنَّ ِإاّل َنفَسُه"

الضمير المنفصل للمفردة الغائبة "هي" هو ضمير الشأن أو ضمير 
القصة، حيث وقع  مبتدًأ خبره هو الجملة الواقعة بعده  )أعمالكم( التي عملت 
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على تفسيره، فنالحظ أن الضمير "هي" أحال إلى ما بعده إحالة بعدية داخلية 
وتطابق مع المحال إليه في التأنيث، وبهذا عمل الضمير على نسج  قريبة

 اتساق داخل النص.
وقد تناول "ابن هشام" في كتابه "مغني اللبيب عن كتب األعاريب" 
الروابط التي تحيل إحالة بعدية في مبحث " المواضع التي يعود الضمير فيها 

بطي للضمير من خالل على متأخر" وهو ما يعني اهتمام علمائنا بالدور الرا
ن كان  مرجعيته على متقدم أو متأخر، وسبقهم إلى مالحظة فكرة اإلحالة وا 

 تناولهم لها بقي في إطار الجملة.
والنحاة العرب لما عالجوا أمر اإلحالة والربط بالضمير في إطار نحو 
الجملة ،لم يتحدثوا عن هذا األمر بشكل أكثر شمولية حتى يشمل النص ككل 

الوحدة اللغوية الكبرى ،كما هو جار في مباحث نحو النص ،ألن ،بوصفه 
معظم دراساتهم كانت تدور في فلك  الجملة، وانطالق النحو العربي من نحو 
الجملة وانحصاره في هذا اإلطار، ال يعد عيبا ،أو قصورا ،وال ينقص من قيمة 

نما يرد إلى األسباب التي من أجلها ت الدرس النحوي العربي" ، م القيام بتقعيد وا 
لة وكان من أهم هذه األسباب ؛الرغبة في تقويم اللسان في نطق الجم ،لغةال

 (67)سالمة الجملة بمستوياتها المختلفة". واالهتمام بالقواعد التي تضمن
ذا كان الربط بالضمير في المواضع التي أوردها النحاة لم يتجاوز  وا 

عنوا بمرجعية الضمير على مستوى حدود الجملة، فهذا ال يعني أن علماءنا لم ي
هـ( يحدد مرجعية الضمير المتصل "الهاء" في قوله 207النص ، فهذا الفراء )ت
. إلى لفظ "الهدى" المذكور في اآلية) ولو ٤٦األنعام: تعالى: ) يأتيكم به(  

والذي تقدم عن الضمير في السورة  ٣٥األنعام: شاء اهلل لجمعكم على الُهدى(  
أي أّنه تجاوز مرجعية الضمير من مستوى الجملة إلى  (68)ملة"بعشر آيات كا

مستوى النص مراعاة للنظم، وهذا يبين إدراكه لمدى مساهمة اإلحالة بالضمير 
مكانية عود الضمير إلى  في النص التي تمثل  بؤرتهفي إبراز محور الخطاب وا 
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غرض الخطاب، وليست فحسب إلى تلك الموجودة معه في الجملة وهو ما 
الذي هو آلية من آليات االنسجام النصي وهو ما يدل   التغريضيسمى بمبدأ  

علم اللغة على أن علماءنا قد أسسوا لكثير من المفاهيم التي انبنى عليها 
 "نحو الخطاب الوظيفي".النصي أو "نحو النص" و

 خاتمة:
من خالل ما سبق تبّين لنا كيف أسهمت الضمائر  في جعل الحديث  
مّتسق المباني ، منسجم المعاني ،والضمائر تستخدم عوضا  شريف،النبوي ال

بديل إلعادة  عن األسماء والصفات التي ال لزوم لتكرارها ،فالربط بالضمير
وأدعى إلى الخفة واالختصار، وهو بهذا يمنع تجدد  ،الذكر في االستعمال

النص  الداللة في الخارج ويحقق أمن اللبس، ومن الضمائر ما يحيل إلى داخل
كضمائر الغائب، ومنها ما يحيل إلى خارج النص كضمائر المتكلم والمخاطب، 
ومنها ما يحيل إحالة قبلية ومنها ما يحيل إحالة بعدية )كضمير الشأن والقصة( 

وقد تكون اإلحالة قريبة من المحال إليه أو بعيدة عنه، حيث تساهم اإلحالة  ،
خر النص ، والمحال إليه في أول النص البعيدة التي قد يكون فيها المحيل في آ

براز محور الخطاب، وغرضه، وهو ما يسمى  إلى العودة إلى بؤرة النص وا 
 الذي هو آلية من آليات االنسجام النصي. بمبدأ التغريض ،

 اإلحاالت:
                                                 

مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هـ( : 626ف بن محمد السكاكي)ت أبو يعقوب يوس(1)
 .2000، 1هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .116ص 
والمسالك بشرح  توضيح المقاصد هـ(:749أبو محمد الحسن بن قاسم المرادي)ت   -( 2)

 1لقاهرة، مصر،، طألفية ابن مالك، تح، عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي ،ا
 .358، ص 1،، ج2001
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الكتاب علق عليه ووضع  هـ(:180أبو البشر عمرو بن عثمان سيبويه )ت ينظر:  -( 3)

 .78-77، ص 2ج1999، بيروت،1حواشيه، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط
المقتضب، تحقيق حسن  هـ( :285أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت  ينظر:  -( 4)

 .278-277، ص 4، ج1999، 1حمد، دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان، ط
مجالس ثعلب، تحقيق عبد السالم  هـ(:291أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب ) ت   –( 5)

 .333-332ت، ص  ، د2محمد هارون، دار المعارف ،القاهرة، مصر ، ط
كافية ابن الحاجب، شرح  هـ( :686رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي)ت  –( 6)

 .93، ص 2، ج1،1998تقديم إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط
، 1القاهرة، ط  الموقعية في النحو العربي، عالم الكتب، حسين رفعت حسين: –( 7)

 .254،هامش صفحة:2005
جاز، شرح دالئل اإلعهـ( :471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان  الجرجاني)ت  –( 8)
 183، ص  م 2004 –هـ 1424، 1تعليق عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، طو 
 .                      135، ص 1الكتاب،ج سيبويه:  –( 9)
المركز الثقافي  –مدخل إلى انسجام الخطاب  –لسانيات النص  محمد خطابي:  –( 10)

 .17، ص  م1991، 1العربي، "، الدار البيضاء، بيروت،ط
: شرح  شذور الذهب في معرفة كالم العرب؛ تحقيق حنا ابن هشام األنصاريّ  (11)

 ؛ وهي:  -،155-154م ،ص، 1988؛ 1الفاخورّي؛ دار الجيل؛ بيروت؛ ط
فالّضمير )هو( أحال  ،١اإلخالص: . باب ضمير الشأن: كقوله تعالى: ) قل هو اهلل أحد(1

 على لفظ الجاللة )اهلل( وهو متقّدم عليه. 
. أن يخبر عنه بما يفّسره؛ نحو قوله تعالى:)وقالو ما هي إاّل حياتنا الّدنيا نموت ونحيا وما 2

-(، وتقدير اآلية 24وما لهم بذلك من علم إن هم إاّل يظّنون(   )الجاثية: ُيهلكنا إاّل الّدهر
 وما الحياة إال حياتنا الّدنيا.  -واهلل أعلم

(، 50وله تعالى:)بئس للظالمين بداًل(  )الكهف:. الّضمير في باب نعم وبئس: نحو ق3
 فالّضمير المستتر في )بئس( يحيل على )بدال(.

. الّضمير المجرور بـ)رّب(؛ كما في قولنا رّبه رجال، فالهاء المجرورة بعد )رّب( تحيل على 4
 )رجال(. 
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قاما وقعدا  . الّضمير في باب التنازع؛ إذا أعمل الثاني واحتاج األّول إلى مرفوع، نحو :5
 أخواك؛ فالّضمير في )قاما وقعدا( وهو األلف ،يحيل على )أخواك(.

 . الّضمير الذي يبدل منه االسم الذي يأتي بعده؛ كقولنا في ابتداء الكالم: ضربته زيدا. 6
. الّضمير إذا كان متصال بفاعل مقّدم ويعود على مفعول مؤخر، ويرى ابن هشام إنّما يقع 7

 الشعرية على األصح، ويستشهد بقول الشاعر: هذا في الضرورات
 جزاَء الكالِب العاوياِت وقد فعل  جزى ربُّه عّني عديَّ بن حاتم  
( وهو متأخر لفظا ورتبة.   فالّضمير في )ربُّه( أحال على )عديَّ
هذه مجمل األبواب التي جمعها ابن هشام لمواضع عود الّضمير على متأخر لفظا  

 إحاالت على كالم الحق، وكان الّضمير متقّدم عليه. -يناكما رأ -ورتبة، وهو 
 . 510-502،ص2،جمغني اللبيب ُينظر: ابن هشام: (12)
 . 238ص1شرح كافية ابن الحاجب ،ج الرضّي االستراباذّي: (13)
 . 89-88،ص1شرح المفصل ،ج ابن يعيش: (14)
 . 2،5ً03ج المصدر السابق ابن هشام (15)
 52،ص3در السابق،جالمص ابن يعيش:ُينظر:  (16)
ــــد بــــن أبــــي ســــعيد ابــــن ُينظــــر:  (17) أبــــو البركــــات كمــــال الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن محمَّ

ــد بهجــة البيطــار، المجمــع العلمــّي العربــّي؛  :هـــ(577األنبــارّي)ت أســرار العربيَّــة؛ تحقيــق محمَّ
 .298ط، د.ت. ص  دمشق؛ د.

 . 151،ص3شرح المفصل،ج: ابن يعيش (18)
 . 65،ص2فسه ،جلمصدر ن اابن يعيش: (19)
للرضــّي االســتراباذّي حــديٌث طويــٌل عــن العامــِل فــي االســِم المتقــدِم، ويــذكُر آراَء النحــوّيين  (20)

 . 441-437،ص1شرح الكافية،ج وخالِفِهم فيِه، ُينظر: الرضّي االستراباذّي:
شـــــــرح  ، وابـــــــن يعـــــــيش:299-298ص  أســـــــرار العربيـــــــة، :ُينظـــــــر: ابـــــــن األنبـــــــاريّ ( 21)

 .64،ص3المفصل،ج
 . 84ص ،6: شرح المفصل ،جابن يعيش( 22)
 . 64،ص4: شرح كافية ابن الحاجب،جالرضّي االستراباذيّ ( 23)
 .                      06، ص 2الكتاب،جسيبويه:  –( 24)
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هـ(: الخصائص، تح عبد الحميد هنداوي، دار 792، )ت أبو الفتح عثمان ابن جني  –( 25)

 .                     104، ص 1، ج2002، 2الكتب العلمية ،بيروت لبنان، ، ط
 .                    280، ص 4المقتضب، ج المبرد:  –( 26)
 وما بعدها.                       573، ص 2: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، جينظر: ابن هشام  –( 27)
لقاهرة، مصر،  ط، ا د بناء الجملة العربية، دار غريب ، محمد حماسة عبد اللطيف:  –( 28)

 .                      106، ص 2003
، ص 1980،  5النحو الوافي، دار المعارف ، القاهرة، مصر، ط عباس حسن:  –( 29)

1114                      . 
 ..                      208، ص 1شرح الكافية، ج الرضي االستراباذي:  –( 30)
 وما بعدها. 171، ص 1شرح المفصل، ج ابن يعيش: –( 31)
 .                      3األربعون النووية، ص  النووي:  –( 32)
يحي بن شرف النووي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ابن دقيق العيد، محمد بن   –( 33)

، 2010: شرح األربعين النووية، دار ابن الجوزي ، القاهرة، مصر،  دط ، صالح العثيمين
    .                   11ص 

 .                     30األربعون النووية، ص  النووي:  –( 34)
 .                   8األربعون النووية، ص  النووي:  –( 35)
 .                      52اعراب األربعين النووية، ص  حسني عبد الجليل يوسف:  –( 36)
      .              128-127، ص  4المقتضب، ج المبرد:  –( 37)-
شرح ابن عقيل على  هـ(:279بهاء الدين عبد اهلل بن عبد الرحمن ابن عقيل )ت   –( 38)

، ص 2،ج 1998، 5ألفية ابن مالك، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل ، بيروت، لبنان،ط
199. 

 .953، ص3توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج المرادي :  –( 39)
 .                    206، ص 2مرجع السابق، جال ابن عقيل:  –( 40)
 .                  216، ص 1في النحو، ج األشباه والنظائر السيوطي: –( 41)
 .                     78مغني اللبيب عن كتب األعاريب ص  ابن هشام:  –( 42)
        .              253الموقعية في النحو العربي، ص  حسين رفعت حسين:  –( 43)
 .                     324، ص 2شرح الكافية، ج الرضي االستراباذي:  –( 44)
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 .                   3األربعون النووية، ص  النووي:  –( 45)
                   10المصدر نفسه، ص  –( 46)
 .                 45األربعون النووية، ص  النووي:  –( 47)
 .                  243اعراب األربعين النووية، ص  :يوسف حسني عبد الجليل  –( 48)
 .                  206دالئل اإلعجاز في علم المعاني، ص  عبد القاهر الجرجاني:  –( 49)
 .                  248، ص 1األشباه والنظائر في النحو، ج السيوطي:  –( 50)
            .       394، ص 1شرح المفصل، ج ابن يعيش: –( 51)
                 5األربعون النووية، ص  النووي:  –( 52)
              15األربعون النووية، ص  النووي:  –( 53)
                 66، ص 2شرح المفصل، ج ابن يعيش:  –( 54)
          45المصدر السابق، ص  النووي:  –( 55)
      .        123، ص 4: المقتضب، جالمبرد  –( 56)
 .197، ص 3المصدر نفسه: ج –( 57)
 .116، ص 2شرح المفصل، ج ابن يعيش: –( 58)
 .             597، ص 2المغني، ج ابن هشام:  –( 59)
           3األربعون النووية، ص  النووي،  –( 60)
 .343، ص 1النحو الوافي، ج عباس حسن:  –( 61)
 .260نووية، ص اعراب حديثا ال حسني عبد الجليل يوسف:  –( 62)
نشأته وتطوره حّتى أواخر القرن الثالث –المصطلح النحوي  عوض محمد القوزي: –( 63)

 .180،ص1983الهجري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،دط،
 .180المرجع نفسه،ص –( 64)
 .151، ص 1البيان في روائع القرآن،ج ينظر تمام حسان:  –( 65)
 .30النووية، ص  األربعون  –( 66)
 .49، ص 1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج صبحي ابراهيم الفقي:  –( 67)
 .335، ص 1معاني القرآن، ج ينظر: الفراء:  –( 68)
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    :الملخص

نتطرق في هذا المقال لبنية الفعل المجرد في اللغة العربية. خالل 
لنا، يتضح أن الفعل المجرد يشاطر االسم في مجموعة من الخصائص تحلي

التأكيد على كون  سنحاول النحوية. وهي فرضية دعمها مجموعة من اللسانيين.
 الفعل المجرد يفتقد، خالفا للفعل التام، للعالمة الزمنية. فمؤشره الزمني يضبط

 ، (Auxiliary) مثل حرف النفي، فعل مساعد(حامل لميزة زمنية x من طرف 
ال ينتقل، في البناء الهرمي للمركبات،  الفعل وعليه، فإن  .  الخ …فعل تام

وفي هذا السياق، يمكن  لضبط مؤشره الزمني. (TP) إلى المركب الزمني
 اعتبار الفعل المجرد كمركب اسمي، بحيث يمكن أن يتعقب الفعل المساعد،

  . خالفا للفعل التام
،  ، االسم المرجعي، الزمن الشكلي الداللي، المطابقةالكلمات الدالة: الزمن 

 الفعل التام، الفعل المجرد.
 Abstract  

      This article investigates the nominal aspect of the imperfective 

verb in Standard Arabic. The present paper shows explicitly that this 

form of the verb shares the same syntactic and distributional 

properties that of noun. Such hypothesis has been suggested by some 

linguists (see Benmamoun (1992), Kayne (1993) and El Khatabi 

(1996). Contrary to the perfective verb, the imperfective verb, like 

noun, is deprived of time feature. The T-feature is checked by a head 

X° (NEG, Modal, Aux, V…) which transfers this feature to the whole 

phrase. In this case, the embedded imperfective verb, being not 

encoded for T; hence, is not needed to check his features by raising to 

T°. The imperfective verb behaves like a noun (DP) in the sense that it 

can follow an auxiliary, which is not the case of the perfective verb. 

We concentrate our attention particularly on the nominal status of the 

imperfective verb in Standard Arabic. 

Key-words: referential/anaphoric time, agreement, DP, perfective 

verb, imperfective verb.      
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I-Verbe imperfectif comme forme verbonominale 

I-1 Verbe imperfectif est dépourvu du temps [-T] 

Suite à l’approche d  Ouhalla (1993), nous supposons que le 

verbe imperfectif est dépourvu du trait du temps dans le sens où il ne 

porte aucune information temporelle. Je propose que la projection 

maximale TP abritant X° [+T] détermine le temps de la proposition 

toute entière. Dans ce cas, un des éléments fonctionnerait comme 

adjoint à l’autre dans la syntaxe. Etant donné le fait que c’est X° 
[+T]

 

qui confère le trait du temps à l’ensemble de la structure, le verbe 

imperfectif serait une tête inaccessible à T. 

 

Plusieurs arguments plaident en faveur de cette hypothèse : 

-Le verbe ne monte pas plus haut que AGR° : 

Dans le temps complexe (avec un X° (tel que X° = NEG 
[+T]

, 

Modal ou un auxiliaire)), le verbe imperfectif ne se déplace pas au-

delà de AGRP (projection qui se situe au-dessous de TP) : 

 

                         1-a  lan         ya-ktub-a 

                               NEG.fut 3-écrire.imperf-a 

                               « Il n’écrira pas ». 

 

                          -b  sa-ya-ktub-u 

                               Mod.fut-3-écrire-imperf-u 

                               « Il écrira ». 

 

                           -c kaana ya-ktub-u 

                               être.passé 3-écrire-imperf-u 

                              « Il était en train d’écrire ». 

 

Dans les exemples (1-a-b-c), X°
[+T]

 (lan, sa-, kaana) détermine 

le temps de la proposition toute entière. La tête X° est active dans le 

domaine supérieur de la projection. Si la tête X° est une négation 

fléchie pour le temps ou un auxiliaire, elle monterait visiblement dans 

T. Si X° est un modal, elle serait engendrée dans ModP. En revanche, 

le verbe imperfectif enchâssé se déplace à AGR° et ne peut accéder à 

la tête T. Dans ce cas, T est inaccessible pour le verbe imperfectif, 

étant donné que celui-ci est morphologiquement dépourvu du trait du 

temps [Feature tense] (Stowell (1982), Benmamoun (1999) / (2000). 
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L’agrammaticalité des exemples (2-a-b), par exemple, confirme ce 

fait : 

 

                      2-a  *lan kataba 

                               NEG.fut a.écrit 

 

                        -b *sa-kataba 

                              Mod.fut a.écrit 

 

Les faits (1-a-b-c) ainsi que (2-a-b) impliquent que le verbe 

imperfectif n’est pas doté d’un trait du temps dans le lexique. Ainsi, 

Le verbe n’a pas droit de vérifier ces traits en se déplaçant d’une 

manière visible vers T. 

 

Un autre fait jouant en faveur de cette hypothèse est que le 

verbe imperfectif acquiert le temps présent par défaut (Comrie (1977) 

& Fassi Fehri (1982)) ou bien par le biais de coindexation avec C°, le 

temps de la parole (Gueron, J. & Hoekstra, T. (1992), (Moumni, J 

(2008). La tête C° est conçue comme la plus haute dans la structure 

hiérarchique. Considérons les exemples suivants : 

      

                   3-a  ya-ktub-u risaalat-an 

                           3-écrire.imperf-u lettre-acc 

                           « Il écrit une lettre ». 

 

                     -b  ya-ktub-u             radan    risaalat-an 

                            3-écrire.imperf-u demain lettre-acc 

                           « Il écrira demain une lettre ». 

 

Comme l’indique clairement les faits (3-a-b), le 

fonctionnement majeur du verbe imperfectif est de citer un procès ou 

une action dans le temps présent. Il peut cependant se manifester dans 

une construction au passé ou au futur, à condition qu’il existe dans 

cette construction un repère temporel qui sert à conférer un trait du 

temps [passé/futur]. Mais, en l’absence d’une indication temporelle 

précise, la phrase acquiert son interprétation temporelle du temps de la 

parole (Speech time) par le biais d’une chaine référentielle avec C°, 

qui est le présent. Les exemples en (3-a-b) montrent d’une façon claire 

que le verbe imperfectif, contrairement au verbe perfectif, est 

dépourvu d’un temps morphologique dans le lexique. L’exemple en 
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(3-b) reçoit sa valeur temporelle [=futur] de l’adverbe du temps, 

‘radan’ (= demain).  

 

Il est à noter que dans le cas du verbe perfectif, l’emploi d’un 

adverbe tel que ‘radan’  rend la phrase agrammaticale : 

 

                  4 *kataba Zayd-un radan risaalata-an 

                      a.écrit Zayd-nom demain lettre-acc 

 

Etant donné la mauvaise formation saisissant dans l’exemple 

(4), il est tentant de voir là le reflet d’une généralisation significative 

de la grammaire concernant la morphologie et la syntaxe du verbe 

imperfectif. On suppose en effet que le verbe imperfectif ne possède 

pas un trait morphologique du temps présent, d’où la possibilité de se 

construire parfaitement avec une tête temporelle que soit un modal 

(sa-), une tête négative fléchie pour le temps comme lam, lan…) ou 

bien  un adverbe temporel.  

 

Afin d’avoir un aperçu précis du système temporel du verbe 

imperfectif, nous allons implémenter un schéma représentable. Ce 

schéma est réalisé sur la base du processus auquel le verbe imperfectif 

parcourt pour conférer un trait du temps. 

 

I-2 La structure temporelle du verbe imperfectif  

Pour rendre compte de la structure  temporelle du verbe 

imperfectif, nous postulons une structure CP, comme en (5). Cette 

structure représente la structure syntaxique du temps avec des 

projections d’expansion ou d’allongement, libellées TP
REF

 (temps 

référentiel) et TP
ANAPH

 (temps anaphorique). Selon le modèle que 

nous espérons suggérer ici,  le verbe imperfectif est une base verbale 

dépourvue d’un trait morphologique du temps (T
ANAPH

), et de ce fait, 

est anaphoriquement dépendant de TP
REF

, NEGP, ModalP ou C°.  

 

Rappelons-nous que TP
REF

 et les têtes au-dessus représentent 

l’ensemble des projections qui possèdent un temps référentiel, à savoir 

C°, ModalP, NEGP. Ainsi, Nous visualisons ce schéma temporel du 

verbe imperfectif comme suit : 
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Ayant acquis le fait que le verbe imperfectif est une catégorie 

non spécifiée pour une valeur temporelle dans le lexique, il ne peut 

donc se déplacer à T
REF

 pour vérifier ses traits morphologiques du 

temps. En admettant l’existence de plusieurs projections du temps 

TP
REF

, NEGP, ModalP et C°, le verbe imperfectif qui est dépourvu 

d’un trait du temps monte s’adjoindre à T
ANAPH

 en syntaxe. T
ANAPH

 est 

une projection temporelle anaphorique. T
ANAPH

 hérite alors la 

spécification temporelle des nœuds temporels projetant au-dessus, à 

savoir TP
REF

, NEGP, ModalP ou C°. En effet, le temps du verbe 

imperfectif est complètement dépendant du temps phrastique, qui est  

exprimé par l’auxiliaire (Aux), les éléments négatifs fléchies pour le 

temps et modaux, ou par la tête C° (comme le suggère (5)). Il ressort 

de cette brève discussion que : 

 -« T
ANAPH

 possède un temps nul »           

 -« Le verbe imperfectif, tout comme le nom, est conçu comme 

une forme non spécifiée pour une valeur temporelle ». 

 

II  Le caractère nominal du verbe imperfectif 

Rappelons-nous que la forme imperfective ne dénote aucune 

information temporelle. C’est X° (NEG [+T], Modal, auxiliaire) qui 

indique que cette forme verbale est interprétée temporellement ou non. 
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On peut supposer que le verbe imperfectif a une forme verbo-

nominale, c’est-à-dire qu’il constitue, au niveau morphologique, une 

forme verbale dotée de traits d’accord, mais dépourvue du trait du 

temps. 

 

Plusieurs arguments militent en faveur de l’idée que le verbe 

imperfectif est une forme nominale : 

Tout d’abord, la mélodie vocalique du verbe imperfectif 

s’apparente beaucoup à celle du certains noms. Généralement, 

l’imperfectif est utilisé pour dénoter tout ce qui n’est pas passé. 

Benmamoun (1992, 1999, 2000) le conçoit aussi comme la forme par 

défaut du verbe, arguant qu’elle ne représente ni l’aspect ni le temps. 

Il apporte des arguments d’ordre syntaxique et morphologique pour 

soutenir le statut par défaut de cette forme. 

 

L’analyse montre que, hiérarchiquement, l’imperfectif a une 

position inférieure à celle de la forme du perfectif. La forme du 

perfectif se trouve dans une position temporelle TP
REF

, tandis que la 

forme de l’imperfectif est active dans la position basse du schéma, à 

savoir, TP
ANAPH

 qui n’est pas doté du trait du temps.  

 

Lors de son traitement morphologique et syntaxique, 

Benmamoun montre que l’imperfectif se dérive de certains noms, ce 

qui constitue une preuve supplémentaire de son statut presque 

nominal. En illustration, nous citons les exemples suivants :  

 

     (6)  ya-ktub                  ma-ktuub              ma-ktab 

            3-écrire.imperf      destin                   bureau   

 

           yu-
ʕ
allim                mu-

ʕ
allim

 

            3-enseigner           enseignant 
 

 

           ya-ḥtaaǧu               mu-ḥtaaǧun 

         3-nécissite              nécessiteux  

 

 Khalaily (1997) corrobore davantage l’analyse proposée par 

Benmamoun. Khalaily adopte une analyse où il suppose que toute 

phrase est engendrée à partir d’un atome nominal enchâssé dans une 

structure articulée de VP; cet « atome » étant la lexicalisation de 

l’événement de Davidson (1967). Tout verbe d’action serait dérivé au 
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moyen d’une projection fonctionnelle plus haute : un proto-verbe de 

type do auquel s’incorpore l’atome nominal de base. Ainsi pour la 

phrase : 

 

             (7)  ya-ḍrib-u               Zayd-un 
ʕ
amr-an

 

                                  3-frapper.imperf-u Zayd-nom Amr-acc 

                                 « Zayd frappe Amr ». 

 

Il propose la structure suivante (DP est l’équivalent du 

constituant nominal) : 

 

                                  

 
Dans cette configuration, la tête V° dans (7-a) représente un 

verbe d’activité abstrait qui sélectionne deux arguments : l’initiateur 

(DPsujet extérieur) et le complément statif résultant NP int1 qui est un 

argument de V°. La tête N° de NP int1 sélectionne un argument : le 

DP int2 (Amr) qui délimité l’événement achevé par Zayd; ce DP étant 

projeté comme le complément de N°.   

 

Un autre argument jouant en faveur de cette hypothèse est que 

dans les constructions complexes telles que [kaana+XP], un DP, tout 

comme le verbe imperfectif, peut co-exister parfaitement avec cet 

auxiliaire (light verb):     

 

                8-a  kaana [ya-ktub-u    d-dars-a] 

                       était    3-écrire-ind  le-leçon-acc 

                    « Il était en train d’écrire la leçon ». 

 

                  -b  kaana [DP Zayd-un    mariiḍ-an] 
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                       était           Zayd-nom malade-acc 

                      « Zayd était malade ». 

 

Notons, en revanche, que le verbe à la forme perfective ne peut 

pas se manifester sous la portée d’une tête X° fléchie pour le temps, 

d’où le contraste entre (9-a)-(9-b) : 

 

                 9-a  sa-        ya-ktub-u   

                        Mod.fut-3-écrire.imperf-u 

                      « Il écrira ». 

 

                   -b *sa-          kataba 

                        Mod.fut-a.écrit   

 

Le verbe imperfectif se comporte, au niveau morphologique, 

comme un syntagme nominal (DP) dans la mesure où le trait de la 

personne [PERS] qui manifeste sur l’imperfectif est conçu comme un 

clitique et occupe la même position que le déterminant dans les autres 

DPs. Les exemples suivants confirment ce fait : 

 

                 10-a  ya-ktub-u                                 

                          3msg-écrire.imperf-u 

                          « Il écrit ». 

 

                    -b  ta-ktub-u 

                         3fsg-écrire.imperf-u 

                         « Elle écrit ». 

 

                11-a  « le garçon » 

                    -b  « la fille »  

 

Mais, à l’instar du trait [PERS] qui apparaît à gauche du verbe, 

le déterminant n’a pas de traits thématiques (traits-φ) tels que [Genre, 

nombre et personne], comme l’illustre les faits suivant : 

 

                     12-a  l-walad-u 

                              dét-garçon-nom 

                              « Le garçon » 

 

                          -b l-bint-u 
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                              dét-fille-nom 

                             « La fille » 

 

Il est tentant sur la base de cette discussion (ainsi que d’autres; 

voir Kayne (1993)), de traiter le verbe imperfectif comme une forme 

nominale. Nous supposons en effet que le trait [PERS] qui s’incorpore 

au verbe en tant qu’un pronom clitique est engendré à la base dans la 

tête D de la catégorie DP (projection étendue du verbe nominalisé). 

Selon Abney (1987) et Ritter (1987), D constitue la tête de DP et 

occupe la même position que I dans une construction propositionnelle 

(Ouhalla (1991).  

 

 
Par ailleurs, l’accord [PERS] ne se vérifierait pas dans la 

même configuration que celle où AGRsP (l’accord sujet) l’est. 

L’accord entre le NPsujet et le verbe perfectif est un accord en personne 

[= PERS] et nombre [= NB], et qui fait de celui-ci un accord 

référentiel (14-a). En revanche, L’accord entre le NPsujet et 

l’imperfectif est un accord participial qui se vérifie dans AGR
Part

 (14-

b). Celle-ci est engendrée au-dessous de TP dans un schéma 

hiérarchique.  

 

Par contre, le trait [PERS] qui apparaît à gauche de l’imperfectif se 

comporte comme un trait fonctionnel lexicalement combiné au verbe. 

Le trait [PERS] a en effet le statut d’un pronom enclitique de nature 

affixale, de sorte qui forme une unité complexe (comme [ya-ktubu]) 

/[PERS-écrire]. 
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Pareillement, dans un syntagme nominal (DP) en arabe, le nom 

[N] monte s’adjoindre à l’article défini, de sorte qu’il forme un 

complexe avec le N. la structure (DP) sera donc représentable en arabe 

littéraire comme suit : 

 

 
Dans cette structure (15), l’article défini est engendré sous D°, 

et le nom tête sous N°. N monte alors dans D en S-structure, pour 

servir de support morphologique à l’article, qu’est de nature affixale, 

formant ainsi la séquence [Det-N]. C’est ce qui se passe dans le cas de 

(12-a-b). Comme l’arabe, le suédois exhibe la même syntaxe dans la 

mesure où  les deux éléments forment un complexe (Ouhalla (1991)). 

Mais, déferrement de l’arabe, l’article défini s’affixe à droite du nom, 

comme l’illustre l’exemple suivant : 
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                       (16)  flicka-n 

                                fille-dét 

                              « La fille » 

La nature affixale du déterminant exige que la tête N° monte 

s’adjoindre à droite de ce déterminant et former ainsi le complexe 

flicka-n, comme le montre la configuration en (17) 

 

 
En revanche, en français comme en anglais, l’article ne 

s’incorpore pas au nom dans le sens où tous les deux se manifestent 

séparément, créant ainsi la séquence [Det N]. La motivation de la 

montée du nom dans la structure nominale (DP) dans ce cas peut être 

raisonnablement assimilée à celle de la montée du verbe imperfectif, à 

supposer que le déterminant soit engendré en S-structure. En 

revanche, le verbe imperfectif, qui est dépourvu du trait du temps et 

fléchi uniquement pour l’accord, monte dans une projection adjointe, 

en l’occurrence AGR
Part

. AGR
Part

 est conçue comme site d’atterrissage 

vers lequel le verbe se déplace pour vérifier ses traits de l’accord.  

 

Ainsi, pour la phrase (18-a) qui correspond en quelque sorte à 

(18-b) : 

                    18-a  kaana ya-ktub-u   

                             était    3-écrire.imperf-u 

                          « Il était en train d’écrire ».      

 

               -b  kaana [DP Zayd-un kaatib-an] 

                            était            Zayd-nom écrivain-acc 

                 « Zayd était un écrivain ». 
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nous proposons les structures suivantes :  
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Conclusion: 

 

 Il a été montré, dans cette étude, que le verbe imperfectif 

partage les mêmes propriétés syntaxiques et distributionnelles que le 

nom. Syntaxiquement parlant, le verbe imperfectif, tout comme le 

nom, est dépourvu du trait du temps. Le trait de T est vérifié par une 

tête X° (NEG, Modal, Aux, V…) qui confère son trait temporel à la 

phrase entière. Dans ce cas, le verbe imperfectif enchâssé n’a donc pas 

besoin de vérifier ces traits en se déplaçant vers T°. Sur le plan 

descriptif, nous avons montré que le verbe imperfectif possède un 

caractère presque nominal. Concernant sa morphologie, nous avons 

soutenu l’idée que le verbe imperfectif se construit de la même 

manière qu’un syntagme nominal (DP) dans le sens où le trait de la 

personne ya- qui s’affixe à droite du verbe imperfectif constitue D° de 

DP. L’affixation dans ce cas rappelle l’affixation de l’article à la tête 

N°.      
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