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 كلمة العدد
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
في بحثها الدائم عن " إشكاالت" ، وتستمرتتوالى األعداد والموضوعات        

وفي هذا العدد يجد القارئ ثالثة محاور . الطلبة والدارسين الفائدة العلمية لصالح
تعليمية اللغة العربية في مستوياتها األول يتعلق بموضوعات في مجال : اهتلفت االنتب

المختلفة، وهي حقل مهم من حقول المعرفة المعاصرة، نظرا الرتباطها بنوعية التعليم 
الذي ما يزال ينتظر من الباحثين غزارة  والثاني يتعلق باألدب الشعبي. ومناهجه وطرقه

جوانبه وقضاياه المتعددة، والثالث يتعلق بالتداولية ونظرية  تضيءفي الدراسات التي 
  . القراءة وما يرتبط بهما من مفاهيم وممارسات قرائية معاصرة

وال يعني ذلك أن بقية الموضوعات هامشية، بل ال نرى مطلقا في ما ينشر إال          
مادة علمية لها قيمتها وأهميتها، إنما أردنا أن نشير فقط إلى المجال الذي  كونه

  .تضمن دراستين أو أكثر لتعاون الكثرة على الفهم واإلحاطة
، ونثمن هذا ر لخمسة أساتذة من الدول العربيةونسعد في هذا العدد بالنش        

التواصل العلمي فيما بينها، ذلك أن اهتماماتنا واحدة ورؤانا متقاربة، على الرغم من 
بعض الفوارق التي فرضها التاريخ والجغرافيا علينا، لكنها ال ترقى أبدا إلى حد 

  . االختالف
وأخيرا، نكرر الرجاء بأن يوصل هذا المسعى العلمي إلى هدفه، بفضل القائمين        

   ".إشكاالت" على إدارته من جهة، وفضل الباحثين الذين يضعون ثقتهم في مجلتهم 
  

  رئيس التحرير                                                                            
  رمضان حينوني. د



  مجلة إشكاالت
  ثامندد الــــالع
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  األخطاء الّصوتية في كتابات تالميذ نهاية المرحلة االبتدائية
  اإلبدال أنموذجا ـ 

                                          
  سيدي محمد بوعّياد دبّاغ  

  2أستاذ بجامعة الجزائر 
  
 
األخطاء الّصوتية من منطلق لساني محض بغرض البحث عن هذه الدراسة تناولت [

ومن ثّمة اقتراح طرائق ، تعترض تعليم الّلغة العربية في هذا المستوى الّلغويالّصعوبات التي 
فلما كان الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على نوعية األخطاء الصوتية التي ، تعليمية لتجاوزها

  ].يرتكبها تالميذ نهاية المرحلة االبتدائية وأسبابها وطرائق عالجها
  

 
  :مدخل

يف مقّدمتها ، موضوع األخطاء الّلغوية من زوايا خمتلفة تناول الباحثون العرب
ولعّل أهّم هذه الّدراسات ذلك العمل الذي قامت به ، اجلانب النفسي الّلغوي

، كان أهّم ما فيه،  فهو عمل متنوّع ورائد، املنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
وحتديدا  ،شائية بالوطن العريباجلانب املتعّلق باألخطاء اإلمالئية يف الكتابة اإلن

وقد توّصلت إىل حتديد جمموعة من األساليب التعليمية ، بسوريا ومصر واألردن
ومن بينها أسلوب االستذكار ، قصد احلّد من آفة اخلطأ اإلمالئي، لقواعد اإلمالء

وأساليب التعّلم ، وأسلوب االعتماد على احلواس، واملراجعة وأسلوب االختبار
  .)1(الّذايت

قام املصطفى بن عبد اهللا بوشوك مبعاجلة  أخطاء تالميذ املرحلة ، ويف املغرب
وتوّصلت دراسته إىل خالصة مفادها أّن ، النهائية من التعليم اإلعدادي والثّانوي

ممّا يعين ابعة باملقارنة مع السنة الرابعة، هناك تطورا ملموسا لدى تالميذ السنة الس
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وبالتايل انتقاهلا من جمال األغالط ، ر األخطاء واستفحاهلاأّن هناك جماال خصبا لتطوّ 
  .)2(إىل جمال األخطاء

دراسة األخطاء اإلمالئية ب قامت الباحثة ربيعة جعفري، جلزائرويف ا
وذلك انطالقا من التقييم ، لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم األساسي الشائعة

ة اإلمالء العريب باستعمال منهج حتليل اإلمجايل ملستوى الّتحصيل الّلغوي يف ماد
فكانت دراستها للظاهرة ، )(Approche cliniqueاألخطاء من منطلق إكلينيكي 

 .)3(نفسية لسانية
يتبّني من خالل الّدراسات املذكورة أّن االهتمام فيها قد انّصب على 

وتية أّما موضوع األخطاء الصّ  ،اإلمالئية ومن منظور نفساين يف الغالب األخطاء
وإن كانت جاكلني زوبادى قد ، فقد ظّل جماال بكرا، املرتبطة باإلنشاء الكتايب

قامت بدراسة حول الّصعوبات الّصوتية النامجة عن تقارب املخارج والّصفات يف 
ولكّنها  ، تعّلم مهاريت القراءة والكتابة واإلمالء يف الوسط التعليمي اجلزائري

  )4(.ات عالجية أرطفونيةاستهدفت الوصول إىل حتديد تقني
فقد تناولت األخطاء الّصوتية ، من هنا تربز مظاهر اجلّدة يف هذه الدراسة

من منطلق لساين حمض بغرض البحث عن الّصعوبات اليت تعرتض تعليم اللّغة 
فلما كان ، ومن مثّة اقرتاح طرائق تعليمية لتجاوزها، العربية يف هذا املستوى الّلغوي

راسة هو الوقوف على نوعية األخطاء الصوتية اليت يرتكبها اهلدف من هذه الد
ا وطرائق عالجها اية املرحلة االبتدائية وأسبا كان البّد من تناول ،  تالميذ 

م الكتابية بالدراسة والتحليل م تدل  فاألخطاء الشائعة، إنشاءا واملتكررة يف كتابا
اكتساب كفاءة التعبري على مظاهر ضعفهم وعلى الصعوبات اليت تعرتضهم يف 

ومن هذا املنطلق جاء اختيارنا تـعريض تالميذ العينـة الذين بلغ عددهم .الكتايب
  :هذا نّصه، الختبار يف التعبري الكـتايب) 188(مثانية ومثانني ومائة تلميذ 

شاهدت حادث اصطدام ، وأنت ذاهب إلى المدرسة«          
فأفزعك المنظر وأدهشك ، قسيارتين كانتا تسيران بسرعة على الطري
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وعندما دخلت القسم سألك معّلمك عن ، وعطّلك عن االلتحاق بالمدرسة
  »فقررت أن تصف له الحادث المروّع، سبب تأخّرك

  .معتمدا على شريط الصور، صف الحادث
وقد جاء حتليل املدونة املكتوبة هلؤالء التالميذ من خالل ثالث ظواهر برزت يف 

 .وسنقتصر يف هذا املوضع على األوىل منها، واملد، واإلدغام، اإلبدال:املدونة هي
 ـ اإلبدال في كتابات التالميذ 1

تعملوا للتعبري واس، درس الّلغويون القدامى ظاهرة اإلبدال يف اللغة العربية
وقد تناوله سيبويه يف مواضع خمتلفة من  ، اإلبدال والقلب: عنها مصطلحني مها

: وهي عشرة، إبدال حرف بآخر من حروف البدل «وهو يعين عنده، )5(كتابه
 ،)6(» واجليم ،والنون ،وامليم ،والّدال ،والتاء ،والواو ،والياء، واحلاء، واأللف ،اهلمزة

  .والقلب عنده هو إبدال حرف بأي حرف من احلروف الباقية

ا إّال أنّه يضيف حرفا واحد، أّما ابن جّين فهو يقّدم التعريف نفسه لإلبدال       
وبذلك تصري حروف البدل ، وهو حرف الطّاء، حلروف البدل اليت ذكرها سيبويه

وقد أوىل بن جّين هو اآلخر اهتماما كبريا هلذه الظاهرة عندما .عنده أحد عشر حرفا
إذ ، درس التغريات الّصوتية يف احلروف العربية دون أن يفّرق بني اإلبدال والقلب

 .)7(أخرى مصطلح القلب وتارة، يستخدم تارة مصطلح اإلبدال
املقصود من « :ويعّرف األستاذ عبد الرمحان حاج صاحل اإلبدال بقوله

وذلك ، اإلبدال هنا تعاقب احلروف أو احلركات يف اللفظ الواحد مع بقاء املعىن
أي إذا ، وهو يف هذا احلال، حيصل بسبب تنوّع االستعمال بني مجاعة وأخرى

وقد يكون غري هلجي أيضا إذا كان التنوّع ، يإبدال هلج، اختص به إقليم معّني 
  .)8(»منتشرا يف مجاعات تنتمي إىل أكثر األقاليم

ويأيت تناولنا لظاهرة اإلبدال مؤسسا على املعىن الذي حّدده الدكتور عبد 
ذه الظاهرة يف  ، الرمحان حاج صاحل دف الوقوف على األخطاء اخلاّصة   وذلك 

اية املرحلة الكشف عن نوعيتها وحتديد أسباب ، و االبتدائية كتابات تالميذ 
وقد جاء تقدمينا للحروف اليت عرفت هذا النوع من التحوالت  .حدوثها ما أمكن
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مثلما هو موّضح يف ، الصوتية حبسب ترتيب خمارجها من أقصى احللق إىل الشفتني
عرض وي، احلصيلة الصوتية ملختلف التحوالت املدروسة الذي يربز) 1(اجلدول رقم 

  .عدد حاالت ظهورها وكذا نسبها املئوية
 حصيلة التحوالت الّصوتية):1(جدول رقم 
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 ـ تحليل النتائج 2

حاولت هذه الدراسة تقّصي أكرب عدد ممكن من املعطيات اخلاّصة بظاهرة 
وذلك انطالقا من نسب التحوالت الصوتية املسّجلة يف ، اإلبدال عند تالميذ العيّنة

 ،راج احلروف اليت حصلت على نسب عالية من هذه التحوالتواستخ، املدونة
  . واليت تطرح مشاكل تعليمية ينبغي معاجلتها

الرسم البياين اّلذي جيمل التحّوالت املسجلة بالنسبة إىل كل زوج  وفيما يلي        
  :من احلروف والذي  يوّضح نسبها
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ميكن تصنيف نسب  ،انطالقا من النتائج املعروضة يف هذا الرسم البياين

  : التحوالت الصوتية اليت طرأت على احلروف يف ثالث جمموعات
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وتضّم أزواج احلروف اليت نالت أكرب نسب األخطاء : المجموعة األولى 1ـ  2
  : وتتعلق بأزواج  احلروف اآلتية ،%31,23و %9,30واليت ترتاوح بني ،الصوتية

مث يف كل ، هلا هناوسنمّثل ، ]د  –ذ [،]ص –س [ ،]ض -ظ [ ،]ط –ت [
موعة موعة ، جمموعة بالزوج الذي حظي بأعلى نسبة داخل ا وهو يف هذه ا

  ].د  –ذ [الزوج 
  ]d[بحرف الّدال ] d[استبدال حرف الّذال 1ـ  1ـ  2

 
  : أمثلة

  Dahaba  َدَهبَ        
 ahabaḏ  ذَهبَ   

  attalāmīdu’  التالميذُ       
 attalāmīīu,      التَّالميذ  

     
: الذي خمرجه أطراف الثنايا وصفاته] d[تفّسر عملية استبدال حرف الّذال 

: الــــذي خمرجـــه أصــــول الثنايـــا وصــــفاته] d[والرخـــاوة حبــــرف الـــّدال ، الرتقيــــق، اجلهـــر
  : الرتقيق والشّدة بـ، و اجلهـر

فهمـا يرمســان بالطريقــة ، التشـابه الكبــري علـى مســتوى الرســم بـني احلــرفني -
وال متّيزمهـا سـوى نقطـة اإلعجـام ، الكلمة ووسطها وآخرهـانفسها يف بداية 

ومن هنا فـإن عـدم جتسـيد ، اّليت تضاف إىل الرسم املشرتك يف حرف الذال
  .أو نسيان هذه النقطة يؤدي ال حمالة إىل التباس الذال بالّدال
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فـــاألّول خيـــرج مـــن أطــــراف ، الـــّدالو  التقـــارب الكبـــري بـــني خمرجـــي الـــذال -
ينضاف إىل ذلك اشرتاكهما يف صفيت و ، يصدر الثاين من أصول الثنايابينما ، الثنايا

وقـد حـدث انزيـاح ملخـرج الـذال حنـو . اجلهـر والرتقيـق واختالفهمـا يف الّشـدة والرخـاوة
مث فقــد  حــرف الـــذال صــفة الرخـــاوة ، )مــن أطـــراف الثنايــا إىل أصــول الثنايـــا( الــوراء 

  .فأصبح شديدا
ظــاهرة شــائعة يف كثــري مــن ]  d[حبــرف الـّدال ] d[إن اسـتبدال حــرف الــّذال        

يف دراسته للهجـات اجلزائـر  W.Marçaisوقد أورد وليام مرسي ، اللهجات اجلزائرية
  :)9(ومن أمثلتها، املختلفة العديد منها

  

  
طاء قد سّجل نسبة مرتفعة قّدرت بـ وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا النوع من األخ، هذا

  .من جمموع األخطاء الصوتية اليت تضمنتها املدونة 24,92%
  ]ḏ[بحرف الذال ] d[استبدال حرف الدال  2ـ  1ـ  2

  :أمثلة
          yaḏḫulūnaيَـْذُخُلوَن                     

  yadḫulūna     يَـْدُخُلوَن                        
 almaḏrasati, لْـَمْذَرَسِة             ا            
    almadrasati, الْـَمْدَرَسِة                          

واليت سجلت ] ḏ[حبرف الذال ] d[تفّسر عملية استبدال حرف الّدال 
ا استبدال الذال داال، 6.30نسبة قدرت بـ واليت ، باألسباب نفسها اليت عللنا 

  .التشابه يف الرسم والتقارب يف املخرج  تعود أساسا كما ذكرنا إىل

  Genfud  )قنفذ(قنفود  
 medra       )ِمْذرَاة(َمْدَرة   
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وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أّن جمموع األخطاء الصوتية املتعلقة بزوج       
من جمموع األخطاء املسجلة يف  31.22قد بلغت نسبة ، ]د –ذ [احلروف
وهي نسبة كبرية  تستدعي البحث عن حلول من خالل بيداغوجيا عالجية ، املدونّة

  .ى التمارين الصوتية التصحيحيةتعتمد عل
وتشمل أزواج احلروف اليت نالت نسب أخطاء متوسطة  :المجموعة الثانية 2ـ  2

  :وختص أزواج احلروف اآلتية، %03,9و %0,9ترتاوح بني
 –د [، ]ض –ذ ][ط –ظ [، ]ح –ع [، ]ت –ث[، ]ض –ط [، ]ظ  –ذ [

ذا الزوج األخري، ]ش –س [،]ض   :وسنمّثل هلا 
  ]š[بحرف الشين ] s[استبدال حرف السين  1 ـ 2ـ  2

  
                : أمثلة

  اَْلُمْشَتْشَفى
  اَْلُمْسَتْشَفى

   ,almuštašfā                         
   ,almustašfā                     

  ُكْرِشي
  ُكْرِسي

   kurši                               
   kursi                            

الرخـــاوة : وخمرجـــه فويـــق الثنايـــا وصـــفاته ]s[يرجـــع اســـتبدال حـــرف الســـني 
الرخــاوة : الــذي خمرجــه وســط احلنــك وصــفاته] š[واهلمــس والرتقيــق حبــرف الشــني 

 اهلمــسو  الرخــاوة(إىل اشــرتاكهما يف كــل الصــفات املميــزة هلمــا ، واهلمــس والرتقيــق
حنــو اخللــف حــىت وســط ) يــق الثنايــافو (باإلضــافة إىل انزيــاح خمــرج الشــني ) والرتقيــق

  .احلنك متحوال بذلك إىل شني
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حيث أن وجود ، ]s[وتفّسر هذه الظاهرة أيضا باحمليط الصويت حلرف السني 
وهو ما ، يف حميطه يؤثر فيه وحيّوله إىل حرف مماثل له فيقلب السني شينا] š[الشني 

  ).املستشفى(جيسده املثال املذكور أعاله 
التماثـــــــل (إىل أن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التحـــــــّوالت الّصـــــــوتية وجتـــــــدر اإلشـــــــارة   
  ...).أوالد ابراهيم ، هلجة تلمسان(شائع يف بعض اللهجات اجلزائرية ) والتجانس

  الّشمـس                            الَشمـش:   ومثاله
                   ,aššams                                   ,aššamš  

من جمموع  %2,10ة هذا النوع من التحوالت الصوتية بـ وقد قدرت نسب
   .التحّوالت املسجلة يف املدّونة

   :تهأمثلمن  ]s[بحرف السين ] š[استبدال حرف الشين  2ـ  2ـ  2
  
  

  ِاْستَـَعَلتْ 
    ِاْشتَـَعَلتْ 

 ,istacalat   
     alatctaši,  

ا يف كل إىل اشرتاكهم ]s[حبرف السني ] š[يرجع استبدال حرف الشني 
باإلضافة إىل انزياح خمرج ، )الرخاوة واهلمس والرتقيق(الّصفات املميزة هلما 

  ].s[متحّوال بذلك إىل سني ، حنو األمام حىت فويق الثنايا) وسط احلنك(الشني
رسم  نب اخلطي فيمكن تفسري ذلك بتشابهأما من اجلا، هذا من الناحية الصّوتية

، سوى نقط اإلعجام] s[عن حرف السني ] š[ إذ ال ميّيز حرف الشني، احلرفني
  .وهي ظاهرة عاّمة وشائعة يف كتابات التالميذ، فإمهاهلا حيول الشني سينا

أن حرف الشني يقلب سينا يف  هلجات بعض  )10(وقد الحظ  كانتينو، هذا
  :وكذا اللهجات املغاربّية ومثاله  ...امليلة، املناطق اجلزائرية مثل قسنطينة

             sajrahَسْجَره                ←    šajarat  َشَجَرة   
، نتيجة القلب املكاين samš اليت تتحول إىل مسش  šams َمشْس   كذا كلمةو  

ويتأخر هذا األخري ليحل حمل ، حبيث يتقدم فيها حرف السني ليأخذ مكان الشني
] s[بالسني ] š[ ميكن القول بأّن استبدال حرف الشني، ونتيجة لكل هذا  .الّسني
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، مرتبط باّخلط ومرده إىل تشابه رسم احلرفني، األول منهما، يعود إىل سببني
أي ، فهو خاص باالستعمال، أّما الثاين. واختالفهما يف نقط اإلعجام فقط

  .التداخل بني الفصحى والعامّيات
نسبة ] s[حبرف السني ] š[الشني وقد سّجلت ظاهرة استبدال حرف 

 بينما كانت، جمموع التحّوالت الصوتية املرصودة يف املدّونةمن %1,80بـ  قدرت
وبذلك  %2,10 قد سجلت نسبة) استبدال السني بالشني(الظاهرة العكّسية 

ذين احلرفني هو  يصري وهي نسبة ذات ، %3,90جمموع النسبتني اخلاّصتني 
  .داللة تستدعي اختاذ إجراءات بيداغوّجية تتعّلق باملعاجلة

وتضّم التحّوالت اليت حازت على نسب ضعيفة ترتاوح :وعة الثالثةالمجم 3ـ  2
  : وتتعلق بأزواج احلروف اآلتية، %0,60و %0,30بني 

-كـ [، ]ن –ل [، ]و –ر [، ]ت –س [، ]ل –د [، ]ص –د [، ]ص –ز [
، ]ي –ب [، ]ز –ص [، ]ز –س [، ]ن –ت [، ]ع –هـ [، ]هـ –ء [، ]ق
  .ا طرأ على هذا الزوج األخريونوّضحها مب، ]ش  –ج [ ، ]ل –ر[
  ] š[الشين  بحرف] j[الجيم استبدال حرف  1ـ 3ـ  2

  
  : مثال

 َواْشَتَمعَ    
  َوِاْجَتَمعَ    

waštamaca                          
         wajtamaca                        
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الشّدة واجلهر : وخمرجه وسط احلنك وصفاته] j[إن استبدال حرف اجليم 
، الرخاوة واهلمس والرتقيق: ذي املخرج نفسه والصفات ]š[والرتقيق حبرف الشني 

  .صفة الرتقيق يرجع إىل اشرتاك احلرفني يف  املخرج ويف
اجلهر يف مقابل اكتسابه و  يف املثال أعاله صفيت الشّدة] j[وقد فقد اجليم 

فتخّلى بذلك عن صفاته املمّيزة وحتّول إىل حرف الشني ، سلصفيت الّرخاوة واهلم
]š[.  

ويؤّكد كانتينو حدوث هذا النوع من التحوّالت الصوتية عندما يكون اجليم        
]j[ كما يشري إىل أّن هذه الظاهرة الصوتية منتشرة بكثرة يف دول ،  جماورا حلرف التاء

  )11(.مشال إفريقيا

حبيث ، ّن هذا النوع من األخطاء قليل يف املدّونةوجتدر اإلشارة إىل أ، هذا
 .من جمموع حتّوالت األخطاء الصوتّية % 0,30 ال تتجاوز نسبته  

   ]j[بحرف الجيم ] š[استبدال حرف الشين  2ـ 3ـ  2
  : مثال

  اْنَدَهَجتْ   5012
    َشتْ ِاْنَدهَ 

 indahajat  
 indahašat  

إىل اشرتاك احلرفني يف  ] j[حبرف اجليم ] š[يعود استبدال حرف الشني 
لصفيت الّرخاوة واهلمس ] š[وفقدان الشني ، ويف صفة الرتقيق) وسط احلنك(املخرج 

  ].j[اجلهر مما حولّه إىل جيم و  يف مقابل اكتسابه لصفيت الشّدة
إذ ، واجلدير بالذكر أن هذه الظاهرة قد وجدت يف الّلهجات العربّية القدمية     

  .لعرب قدمياأشار إليها النحاة ا
من جمموع % 0,30 وقد سّجل هذا الّنوع من التحّوالت الصوتّية نسبة قدرت بـ

وهي النسبة نفسها اّليت سجلتها  الظاهرة العكسية ، التحّوالت املرصودة يف املدّونة
ممّا جيعل النسبة اإلمجالية للتحوالت يف هذا ، ]) š[بالشني ] j[استبدال  اجليم (

  .%0,60الزوج من احلروف 
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موعة األوىل  ، انطالقا من هذا التصنيف يتبّني أّن التحّوالت الواردة يف ا
بالنسبة إىل حريف  % 31,12قد سّجلت نسبا مرتفعة قّدرت على سبيل املثال بـ 

األمر الذي يشكل ، بالنسبة إىل حريف السني والّصاد% 20,41الدال والذال و
باإلضافة إىل ما ينجم عن هذه  خطورة على استقرار النظام الصويت العريب

مما يتطلب الّتفكري العاجل يف معاجلة ، التحوالت من احنرافات يف املستوى الداليل
وذلك بتزويد املعّلمني بوسائل تعليمّية كفيلة باحلد من انتشار هذه ، هذه الظاهرة

  .الظاهرة وبالتايل القضاء عليها
موعة ا         فإّن نسبها ذات داللة هي ، لثانيةأّما بالنسبة إىل حتوالت ا
 % 03,90و بالنسبة إىل حريف الطاء والدال % 0,90ترتاوح بني إذ، األخرى

وهنا أيضا ينبغي اللجوء إىل بيداغوجية تصحيحّية . بالنسبة إىل حريف السني والشني
مع مراعاة بنية اخلط ، تأخذ يف االعتبار كل التحّوالت الّصوتية اليت ّمت إحصاؤها

والتأثري احملتمل للهجات العربّية وغري العربية على النطق الّصحيح ، ريب من جهةالع
  .من جهة أخرى

موعة الثالثـةو         هي نسب ضعيفة ال قيـمة ، أخـريا فإّن الّنسـب املسّجلة يف ا
بالنسبة إىل  % 0,30فهي تـرتاوح ما بني ، دالليّـة هلا من الناحيـة الـبيداغوجيـة

، ]ش –ج [بالنسبة إىل الزوج  % 0,60و على سبيـل املثال] ص –ظ[الزوج 
ا قد تكون  جديرة ببحث معّمق يف  ّ وعلى الرغم من ضعف هذه النسب فإ

 .جماالت علمية أخرى كعلم النفس اللغوي
  ـ نسب التحوالت الصوتية في الحروف3

ا التحّوالت ال ، صوتيةيوّضح الرسم البياين التايل أبرز احلروف اليت اعرت
  .وبالتايل تلك اليت جيد التّلميذ صعوبة يف نطقها وكذا درجة هذه الصعوبة
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يظهر من هذا الرسم البياين أن حرف الذال يطرح صعوبة نطقّية أكثر من 
من جممل التحوالت  % 27,92غريه من احلروف حيث سّجل نسبة قّدرت بـ 
مث حرف  % 15,31لثانية بنسبة املرصودة يف املدّونة ويأيت حرف الصاد يف املرتبة ا

لتليه ، % 11,4أّما املرتبة الرّابعة فيحتلها حرف الظاء بـ ، % 13,2الطاء بـ 
وأخريا ، على الرتتيب % 4,5،  % 8,4 ، % 8,7بـ ) ض(، )د(، )س(احلروف 

  .% 0,30حرف اهلاء بـ 
] ض  –د  –س  –ظ  –ط  –ص  –ذ [ نستنتج ممّا ذكرنا أن احلروف 

إذ تطرأ عليها حتّوالت كثرية ، شكل أكرب صعوبة يف مستوى النطقهي اليت ت
، ويرتتب عن ذلك يف أغلب األحيان خلل يف مستوى الّنظام الّلغوي، وخمتلفة

  .خصوصا فيما تعّلق باملستوى الّداليل
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ميكننا أن نؤّكد أّن الّتحوالت املسّجلة يف مدونتنا تتمثّل عموما يف ، أخريا
ائيا يف ) األقل اكتسابا(سب نسبيا استبدال احلرف املكت أو احلرف اّلذي مل يرسخ 

وهذا ناجم يف ، ّمت اكتسابه فعليا، النظام الّصويت للتلميذ حبرف آخر قريب منه
  : غالب األحيان عن غياب التقابل يف اّلصفات التالية

  الرخاوة                الشّدة*   
  اجلهر              اهلمس *   
  الرتقيق   م           التفخي*   
  عدم الغنّة الغّنة              *   

  .وكذا التحّول من خمرج إىل آخر
  :ويتجّسد يف: عدم إدراك التقابل في الصفات 1ـ  3

 ومثاله، استبدال  حرف شديد بحرف رخو :  
  ء               هـ  
  ض      - ظ  –ص  –د                ذ   
  ب               ي  
  ل               ن   
 ومثاله، استبدال حرف رخو بحرف شديد :  

  ذ               د   
  د  –ض             ط   
  ث            ت  
  د  –ظ              ط   
  ي             ب   
  ل              ن   
 ومن أمثلته، استبدال حرف مجهور بحرف مهموس :  

  ج              ش  
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  صظ                
  ع            ح   
 د              ص   
 ومن أمثلته، استبدال حرف مهموس بحرف مجهور :  

  ش              ج  
  هـ             ع  
  س            ز  
  ت              ن  
  ص             ز  
 ومثاله، استبدال حرف مفخم بحرف مرقق :  

  د -ط             ت   
  د  –ض             ذ   
  د  –ظ             ذ   
  ز  –ث  –ص              س   
 ومثاله، استبدال حرف مرقق بحرف مفّخم :  

  ض  –ظ  –د              ص   
  ض  –ض             ص   
  ت              ط   
  ص     س            
  ّومثاله، استبدال حرف غير أغّن بحرف أغن :  

  ل              ن  
 ن    ت              
  استبدال حرف صفيرى بحرف  متفّشيChain 

tante ،ومثاله :  
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  س            ش  
 ومثاله، استبدال حرف متفّشي حبرف صفريي :  

    ش            س  
 ومثاله، استبدال حرف غير صفيري بحرف صفيري :  

  د              ص  
  ط              ص  
 ومثاله، استبدال حرف منحرف بحرف مكّرر :  

  ل            ر  
 ومثاله، استبدال حرف مكّرر بحرف منحرف :  

  ر            ل  
 ومثاله، استبدال حرف مكّرر بحرف غير مكّرر :  

  ر            و  
  :التحّول من مخرج إلى آخر  2ـ  3

 ومثاله، تحّول من أقصى الحنك إلى الّلهاة :  
  ق        ك      
 العليا حّتى  تحّول من أطراف الثنايا إلى األضراس

  : ومثاله، الثنايا
 ض       ظ         
  تحّول من األضراس العليا حّتى الثنايا إلى أطراف

  : ومثاله، الثنايا
  ذ –ظ        ض        
 ومثاله، تحّول من أقصى الحلق إلى وسط الحلق :  

  ع        هـ       
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هور عدم متييز الّتالميذ بني  عرضناه أثناء الّتحليل ويبّني ما احلرف ا
احلرف ، احلرف األغّن وغري األغنّ ، احلرف الشديد واحلرف الرخو، واملهموس

وهو ما يؤّكد أمهّية وخطورة التحّوالت الصوتية املستخرجة من ... املرقق و  املفّخم
وما يربز يف الوقت نفسه مشكال من أكرب املشاكل اليت تعرتض تعليم اللغة ، املدّونة
ويعود ذلك إىل . مردها إىل عدم حتكم الّتالميذ يف نظامها الصويتاّليت ، و العربّية

كّنا قد ذكرنا بعضها أثناء التحليل ونضيف إليها عامال آخر ال يقل ،  أسباب خمتلفة
واّليت ، أي طريقة تأديّته حلروف العربّية اّليت يعّلمها، أمهّية عنها يتمثل يف املعّلم

 علما أّن هذه التأديّة تتأثر بلهجته ، لميذه التّ ب يفرتض أن تكون منوذجا يقتدي
)Diglossie( وهو ما يؤثر ال ، عندما يتعلق األمر بتوجيه خطابه بلغة عربّية فصيحة

  .حمالة يف تأديّة التالميذ ملختلف احلروف
إّن القضاء على هذه املشكلة وبالتايل حتقيق مردودية أكرب يف تعليم اللغة 

يتطلب إجراءات بيداغوجّية استعجالّيه تصّب ، خاصة يف جانبها الّصويت، العربّية
القّيام بدراسة وصفّية دقيقة ، يقتضي اإلجراء األول يف اّجتاهات ثالثة هدفها واحد؛

ا  . للنظام الصويت العريب بغرض حتديد خمارج حروف لغة املدرسة وصفا
غة العربّية يبقى الوصف الّدقيق للنظام الّصويت اخلاص باللّ ، ويف ظل هذا        

وليس ذلك باألمر اهلّني نظرا لتأثر هذا الّنظام ، املعاصرة ضرورة مّلحة ينبغي حتقيقها
م املختلفة ينبغي حتديد النظام ، ونتيجة هلذا، بطريقة استعمال العرب له يف هلجا

  .الصويت اخلاص بلغة التعليم عندنا
العربّية ضمن برامج تكوين  ويتمثل اإلجراء الثاين يف إدراج مادة الصوتيات       

فيجب أن ، أّما بالنسبة إىل املتواجدين يف امليدان، معّلمي املرحلة األساسية اجلدد
تنظم هلم دورات تكوينّية لتمكينهم من املعارف النظريّة والتطبيقية اخلاّصة 

وتية بالّصوتيات العربّية وكذا الوسائل التعليمّية اليت تسمح هلم مبعاجلة التحوالت الصّ 
ومن هذا املنطلق وجب عدم قبول أي .  تصيب مدرج الكالم عند تالميذهماليت

  .ترشح لوظيفة تعليمّية يكون صاحبها مصابا بعاهة صوتية تعوق أداء مهامه
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أّما اإلجراء الثالث فيتطلب تبين بيداغوجّية تصحيحّية تعتمد على التمارين        
ا الّصوتية يكون الغرض منها مساعدة الّتال ميذ على تصحيح خمارج احلروف وصفا

باإلضافة إىل االكتشاف املبّكر للتالميذ اّلذين .اليت كانت عرضة لتحّوالت كثرية
يعانون من األفازية أو غريها من أمراض الكالم قصد حتويلهم إىل مصاحل خاصة 

  . مبعاجلة أمراض الكالم
لتحكم يف الّنظام إّن تطبيق هذه اإلجراءات الثالثة من شأنه حل مشكلة ا

  .ورفع مردوديّة تعليم اللغة العربّية يف بالدنا من جهة أخرى، الّصويت العريب من جهة
لقد حاولت هذه الدراسة تشخيص ظاهرة األخطاء اللغوية يف املستوى 

ا تسمح بتحليل اسرتاتيجيات التعّلم،  الّصويت وقد متّكنت من الوقوف على ، كو
واستخالص مجلة من النتائج لعّل ، ة يف تفّشي الظاهرةجمموعة من العوامل الفاعل

فإّن آثاره تنعكس على مستوى ، اخلطأ الصويت وإن تعّلق أساسا باملنطوق أمهها أنّ 
ا، املكتوب  ...وهو يعين خرق النظام الصويت للغة من حيث خمارج احلروف وصفا

اية املرحلة االبتدائية صعوبات كبرية يف التو  مييز بني بعض احلروف يواجه تالميذ 
ممّا ينعكس على ، من حيث خمارجها بسبب عدم متثّلهم السمعي لنطقها السليم

م ال ... مستوى رسم شكلها كما ال ميّيز معظمهم بني صفات هذه احلروف لكو
ا ، اإلضافة واحلذف والتعويض: وهم يستخدمون يف استبداهلا اسرتاتيجيات، يتمثّلو

 .ى املستوى الداليلممّا يكون له انعكاس عل
وقد كانت أكثر األخطاء الّصوتية شيوعا يف كتابات التالميذ تلك املتعلقة         

 : باألزواج اآلتية
ولذلك فإنّنا نقرتح اعتماد ، ]ت ط [  -] ظ ض [  -] س ص [  -] د ذ [ 

طريقة التمارين الصوتية ملعاجلة هذه األخطاء وذلك من خالل تدريب التالميذ على 
تمييز نطقا بني زوج احلروف الذي يطرح إشكاال عن طريق املقابلة بينهما يف  ال

، سورة –صورة  :مثل، كلمتني يكون فيهما للصوتني املقصودين دور متييزي



  يدي محمد بوعياد دباغس. د.أ         األخطاء الّصوتية في كتابات تالميذ نهاية المرحلة االبتدائية
  

 

27            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت         دب        مجلة إشكاالت في اللغة واأل  

باإلضافة إىل إعادة النظر يف برامج تكوين املعلمني بإدراج ماديت الّلسانيات 
 . عموالّصوتيات وكذا بيداغوجيا اخلطأ وبيداغوجيا الدّ 

  

   :هوامش
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطوير مناهج تعليم الكتابة واإلمالء يف مراحل التعليم ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، انظر )1(
 .           1983، تونس، وطن العريبالعام يف ال

 .1990، الرباط، اهلالل العربية، تعليم وتعّلم الّلغة العربية وثقافتها، املصطفى بن عبد اهللا بوشوك )2(
دراسة نفسية ، مشكالته وحلوله، اخلطأ اللغوي يف املدرسة األساسية اجلزائرية، ربيعة جعفري :انظر )3(

   .2003، اجلزائر، بن عكنون، ائريةديوان املطبوعات اجلز ، لسانية تربوية
 :انظر(4)

 Jaqueline Zwobada, née Rosel, Difficultés d’apprentissage de la lecture en 
langues arabe chez l’écolier algérien, DEA, Institut de linguistique et de 
phonétique, Alger,1975. 

، 1983، بريوت، عامل الكتاب، م حممد هارونحتقيق عبد السال، الكتاب، سيبويه: انظر(5)
 .427، 387، 371، 357:ص، 4: ج، 3.ط

 .237: ص، املرجع نفسه(6) 
، 1993، دمشق، دار القلم، دراسة وحتقيق حسن هنداوي، سر صناعة اإلعراب، ابن جّين (7) 

 .281:ص، 1:ج
املؤسسة ، الفصاحة السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم، عبد الرمحان حاج صاحل (8)  

 .233:ص، 2007، اجلزائر، الوطنية للفنون املطبعية
 (9) W, MARCAIS, Le dialecte arabe des uled Brahim de Saida, Honore 
champion, Alger, 1908, P : 21 

 )10 ( Jean, Cantineau, Etudes de linguistique arabe, Librairie klincksieck, 
Paris, 1960, P :63             

)11 ( Jean,Cantineau, Etudes de linguistique arabe ,p :59  
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  )القسم األول(النقد المعجمي وأثره في تحقيق كتاب العين المطبوع 
  نقد  معجمّي في تحقيِق ضبِط ألفاِظ العينِ 

  
  علي خلف حسين العبيدي / الدكتور

  العراق/ جامعة ديالى ـ كلية التربية األساسية 
  
 

عـين، وبخاصـة مـا كتـاب ال تحقيـق الحاجـة إلـى إعـادة اسـتقراء بيـانحاولنا في هذه الدراسة [       
، علـى الـرغم عنايـة المحققـان إبـراهيم السـامرائّي ومهـدي المخزومـيّ  أوالهاضبط األبنية التي تعلق ب

  .من اإلقرار بالفضل لهما لما بذاله  من جهد في سبيل إخراج هذا العمل الكبير
د بعـــض المحققــان، وأن يســ إليــه توصـــلولقــد رأينــا أن ذلــك االســـتقراء يمكــن أن يــتمم مــا        

الثغرات التـي بـدت لنـا فـي عملهمـا، لعلمنـا أن قيمـة كتـاب العـين تسـتحق منـا الوصـول إلـى تحقيـق 
لهـذا أقـدم فـي هـذه الدراسـة جملـة مـن النقـودات والمالحظـات التـي تخـدم  .متكامل يشفي الغليل

  .]هذه الغاية، وتدفع آخرين إلى غيرها وصوال إلى الهدف المنشود
 

  
  

  المقدمة 
ظهور كتـاب العـني بتحقيـق الـدكتورين إبـراهيم السـامرائّي ومهـدي املخزومـّي  يُعدّ     

علــــى تفــــاوت ظهــــور أجزائــــه فتحــــا يف عــــامل الدراســــات اللغويــــة بعامــــة، والدراســــات 
املعجميــة خباصــة؛كونه فـــتح البــاب واســعًة أمـــام الدراســات املتنوعــة الـــيت تناولتــه مـــن 

كبــري علــى مسـتوى الدراســة اللغويــة جوانبـه املختلفــة، وكـذلك ملــا ظهــر فيـه مــن جهـد  
  .احلديثة اليت ظلت تنهل منه ومن فكر صاحبه حىت يوم الناس هذا

وقد نظرت فيه برجوعي إليه يف أطروحيت للدكتوراه، فوجدت أن كثريا من مواضـع    
النقــد الــيت أثبتهــا احملققــان جــديرة بالعنايــة، والبحــث، ملــا قومتــه تلــك النقــودات مـــن 

العــني فضــال عــن طــول الزمــان وتقــادم العهــد عليــه، ومــا شــاب  اخلطــل الــذي أصــاب
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ـا  قصة ظهوره من مواقف بني رافض نسبته إىل اخلليل ومؤِّد تلك النسبة الـيت أرى أ
م عــن التنقــري يف أمــور أهــم منهــا حواهــا مــنت  شــغلت الدارســني قــدميا وحــديثا وصــد

م بصورة، أو بـأخرى املعجم، ولعل ما سأعرضه هاهنا هو من قبيل النقد الذي يسه
يف حتقيق كتاب العني، وإن كان حتقيق السامرائي واملخزومي هو أجود حتقيق بإمجاع 
الدارسني، إال أين رأيت أن النظر يف نقد متنه، وتتبع بعض ما حصل فيه من خطل 
يضــيف شــيئا إىل التحقيــق مبــا يضــفي عليــه إيضــاحا، أو بيانــا، أو توجيهــا لــرأي، أو 

غفل كلمة، أو للسهو عن ذكر مادة، أو لذكر مادة لغوية يف غري لنسبة شاهد، أو ل
موضـــعها، ونســـبتها إىل غـــري أصـــلها، ومـــا شـــاكل هـــذه األمـــور مـــن شـــيء مـــن املفيـــد 

   .)د املعجمّي وأثره يف حتقيق العنيالنق( فومست هذا البحث  بـ، الوقوف عنده
  تحقيق ضبط ألفاظ العين المطبوع

ـا، وتتبــع إنَّ ضـبط اللفظـة يف          املعجـم العـريب أهـم األمــور الـيت ينبغـي العنايـة 
ــا، وقــد ســبق يف غــري حبــث أن عرفنــا بالضــبط  مواضــع الصــواب يف حالــة اإلخــالل 

  .)1(وسبله وأمهيته، وسنعاجل ذا املوضع بال إعادة ملا ذكرناه يف شأن ذلك
وردت من وقد اقتضت طبيعة املادة تقسيم البحث ومعاجلة موضوعاته حبسب ما    

  :مواضع نقد يف حواشي حتقيق معجم العني وعلى النحو اآليت 
َموِضــٌع مــن األرض  : اَحلزيـزُ ((: نقـد حمققــا كتـاب العــني مـا جــاء يف قـول اخلليــل :أوال

ــا ســكاكُني، وجيمــُع علــى ُحــزِّان وثالثــة أِحــزَّة  َّ إذ ، )2())َكثُــرْت ِحجارتُــه وَغُلَظــْت كأ
  .ِحزَّة وِحزَّان بضم احلاء وكسرها مع تشديد الزايأَ : واجلمع: يف احملكم: قاال

وقد قصدا بذلك أن حيققا ضـبط هـذه اللفظـة يف مـنت العـني فاسـتعانا مبعجـم احملكـم 
أن ابـن  البـن سـيده، وبـالتتبع والنظـر يف املعجمـات العربيـة القدميـة وكتـب اللغـة نلفـي

: َمــَع إشـراف َقِليــل قَــالَ اَحلزِيــز َمـا غلــظ وصـلب مــن َجلَـد اَألْرض، ((: قـال) هـــ(مشيـل
َوَلْيَس ِيف : َوِإذا َجَلست ِيف بطن املِْرَبد َفَما أشرف من َأْعَالهُ َحزيز، َوِهي اُحلزَّان، َقالَ 

َا ِهَي ِيف َجَلد اَألْرض زِيز إالّ ِيف َأرض  َوَال يكون احلَ . الِقَفاف َوَال ِيف اْجلَبال ُحزّان، ِإمنَّ
واجلمع ُحزَّان، املكان الغليظ املنقاد، : اَحلزيزُ ((يف الصحاح أن و ، )3())احلَْْصَباء َكِثريَة
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قفـــر املراقـــب  بـــأحزة الثلبـــوت يربـــأ فوقهـــا: )4(قـــال لبيـــد. مثـــل ظلـــيم وظلمـــان، وَأِحـــزَّة
  )5())آرامها خوفها

. َموضٌع َكثـَُرْت حجارُته وَغُلَظْت َكَأنـََّها السـكاكني: اَحلزِيُز من اَألْرض(( ويف احملكم 
َفلـم يـزْد . غلظ مـن اَألْرض: اَحلزِيزُ : َوَقاَل اْبن ُدَرْيد. ُهَو اْلَمَكان الَغليُظ يـَْنقادُ : َوقيل

فــاْحَتَمُلوا  قَــاُلوا ُحــُززٌ ، َوقــد )6(علــى َذِلــك، َواْجلمــع أِحــزٌَّة وِحــزَّاٌن وُحــزّان، َعــن ِســيبَـَوْيهٍ 
  : )7(َقاَل كثري عزة. التَّْضعيفَ 

  )8())احلُُزِز االماعِز واِلربَاق من... الْيُكم  ِنْقِضيوَكْم َقْد جاَوَزْت 
، وقـد فّسـر )9(مجعه َأِحزَّة وِحـزانأن احلزيز ) هـ 216( ويف املخصص عن األصمعي 

َهــا. املنهــبط ِمــَن اْألَْرضِ (( احلزيــز بأنــه ) ه 606(ابــن األثــري  . َوِقيــَل ُهــَو الَغلِــيظ ِمنـْ
ْنهــبط ِمــَن اَألرض، َوِقيــلَ (( حلزيز يعــين  ، ويف اللســان فــا)10())َعَلــى ُحــزّانوُجيَْمــع 

ُ
: امل

َهــا، وجيمـــع علـــى  أمـــا القــاموس احملـــيط فقـــد أورد ، )11())ِحــزَّان ،ُحـــزَّانُهــَو اْلَغِلـــيُظ ِمنـْ
: يـــة أخـــرى مضـــبوطة بضـــمتني فقـــالالصـــور الضـــبطية الســـالفة مـــع ذكـــر صـــيغة مجع

َقاُد ج: اَحلزيزُ (( ُنـْ
، أمـا )12())، وأِحـزٌَّة وُحـُززٌ م والكسـرُحزَّاٌن، بالض: املكاُن الغليُظ امل

ْنهبط من اَألْرض(( صاحب التاج فقد ذهب إىل أن احلزيز 
ُ
 ُحزَّان بالضمّ : ج. ُهَو امل

  .)13())والَكسر
  :ومما تقدم خنلص إىل أنّه   

نقــد الضــبط الـــذي أورده احملققــان مـــن احملكــم قـــد احكــم ضـــبط بنيــة هـــذه  .1
طية، ولــوال هــذا النقــد ملــا اســتبانت اللفظـة، وأكــد مــا حتتملــه مــن صــور ضـب

  .لدينا تلك الصور على النحو الذي أمته تعليق احملققني 
مـــن املعجمـــات القدميـــة مـــا قـــد اكتفـــى بـــذكر صـــورتني ضـــبطيتني، وصـــيغيت  .2

لـــيت نصـــت عليهــا وعلـــى ضـــبطها، وهـــي مجــع، وأغفلـــت الصـــيغة األخــرى ا
الـيت تعـاورت  )ِحـزان (أن إشكالية الضبط تعلقت بكلمة  ، ويبدو)ُحُزز (

عليهــا الضــمة والكســرة، ومــنهم مــن اكتفــى بضــبطها بالضــم ال غــري، وكــل 
 .ذلك من غري تفسري هلذا التغاير الضبطي، والعلة اليت أدت إليه
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، ومل يذكر َأِحزَّة كما أشار اليت هي َكِظْلمان) ِحزان(ه إال مل يرد عند سيبوي .3
بكسـر احلـاء يف  بعض أصحاب املعجمات، ومل يرد ضبط هـذه اللفظـة إال

 .العني، أما األزهري فلم يورده إال بالضم كما مرّ 
إن هــذه اللفظــة مل يتحقــق فيهــا رجحــان ضــبط علــى آخــر، : ميكــن القــول .4

فهــي مقبولــة بالكســر وبالضــم، وإن كانــت بعــض املعجمــات مل تــذكر إال 
احملققــان  أثبتــه، وبالنتيجــة فــإن مــا صــورة ضــبطية واحــدة، ومــن غــري تعليــل

قيق ضبط هذه اللفظة مما أمكن معه استبانة ما أشكل ضبطه يف حت أسهم
يف منت العني بعد هذا اجلهد النقدي الذي أوضح ما ألبس مكمال بذلك 
حتقيـق املـنت علـى حنـو مــن اجلـودة واإلتقـان، مـا كــان ليـتم لـوال هـذا امللحــظ 

 .  النقدي التحقيقي
كذا يف : (( قا عليه بالقول، وعل))جزم : اَحلْدرة(( وقد أوردا قول اخلليل  :ثانيا

األصـــــول املخطوطـــــة، ويـــــراد بـــــه اســـــكان الـــــدال يف اَحلـــــْدرة، وقـــــد ُصـــــّحفت يف 
  .)16())فصار جرم وال معىن له  )15(، واللسان)14(التهذيب

ــــاِطِن َجْفــــِن الَعــــْني، وَقــــْد : احلَــــْدَرةُ (( جــــاء يف التهــــذيب     ِجــــْرُم قـَْرَحــــٍة َختْــــرُُج ِبَب
نُـه َحـْدر   قرحـة ختـرج ببـاطن َجْفـن: احلَـْدرة(( ، كـذلك ورد أن )17())اً َحَدَرت َعيـْ

اْلَواِســـَعُة  احلَـــْدَرُة اْلَعـــْنيُ  ((: ، وقـــد ورد يف اللســـان أن األزهـــري قـــال)18())العــني 
؛ َوِقيلَ : اجلَْاِحَظُة، واَحلْدَرةُ  ُم ِبَباِطِن َجْفِن اْلَعـْنيِ فـَـرتَِ : ِجْرُم قـَْرَحٍة َختْرُُج ِجبَْفِن اْلَعْنيِ

ـــاْلَفْتح(( ، ويف تـــاج العـــروس )19())وتـَْغُلـــُظ  ِجـــْرُم قـَْرَحـــة َختْـــرُُج َجبْفـــِن : احلَـــْدَرُة، ِب
، َوقيــل . ْفــنِ ببــاطِن اجلَ : بَبيــاِض اَجلْفــِن فــَرتُِم وتـَْغُلــُظ، َوالَّــِذي ِيف التـَّْهــِذيب: الَعــْنيِ
ـــْيَس ِفيـــهِ  َوقـــد . مـــن الكاتـــبِ  ، فَأنـــا َأْخَشـــى َأن يكـــوَن هـــذا ْحترِيفـــاً )بَبيـــاض: (َوَل

ُنه َحْدراً    .)20())َحَدَرْت َعيـْ
  :ومما تقدم يظهر يل 

إن نص األزهري غـري مصـحف ألنـه مل يقـرأ جيـدا مـن احملققـني، فهـو نـص  .1
أي هــو نتــوء صــغري خيــرج يف بــاطن ، ِجــرم قرحــٍة باإلضــافة: علــى أن احلَــْدرة
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ا العــني، وقــد نقلتــه كمــا هــو بــاقي املعجمــات، ومل يقــل أحــد مــن أصــحا
بتصحيفه، وال عالقة له باختالل الضبط الـذي سـببه تعليـق احملققـني علـى 

مـــــا الكلمــــة املصـــــحفة الـــــيت هــــي نــــص العـــــني واث وليســـــت هـــــي ) جـــــزم(با
  .املقصودة

ليست مما اختلف ضبطه يف املعجمات حىت حتتاج إىل ) اَحلْدرة (إّن لفظة  .2
ـــا جبزمهـــا أي ا ك: التنصـــيص علـــى حركـــة الـــدال منهـــا أ مـــا ذهـــب إســـكا

للداللة على نتوء صغري خيرج على شـكل ) ِجرم ( احملققان، إمنا هي كلمة 
قرحة يف باطن جفن العني، فأين اجلزم الذي ال وجه له هنا يف سياق هـذا 

 الكالم من اِجلرم الذي هو املقصود ؟ 
وبعــد هــذا ال يبقــى أدىن شــك بــأن مــا أثبتــه احملققــان هــو املصــحف الــذي  .3

ومــن هنــا ، العــني، وإخــالال يف ضــبط هــذا البنــاءأحــدث تصــحيفا يف نــص 
احملققــــان  أثبتــــهال مــــا ) ِجــــرم(ب يلــــزم أن نثبــــت يف نــــص العــــني أن الصــــوا

 ).جزم(
)) أي سار فمضى :وارحتل البعري رِحلة : (( علق حمققا العني على قول اخلليل :ثالثا

  . )21(قوي: بعري ذو رحلة بالكسر والضم أي: جاء يف القاموس احمليط: بقوهلما
إذا كــان قويــا : بالضــم بعــري ذو ُرْحلــة: يقــال(( جــاء يف كتــاب الفصــيح أنــه : أقــول  

ِإذا  : َبِعــٌري ُذو ُرحَلــةٍ : ، ويف التهــذيب)22())االرحتــال : علــى الســفر، والرِّحلــة بالكســر
ر بن محدويه )23(َكاَن قويا على َأن يـُْرحلَ  بعٌري : أنه قال )هـ(، ويف موضع ثان عن مشَِ

َرَحَل (( ، ويف مقاييس اللغة )24(رِحلة وبعري ِمْرَحٌل وَرِحيٌل ِإذا َكاَن قويّاً  ُرْحَلٍة َوُذوُذو 
ُم َأْصـٌل َواِحـٌد يَـُدلُّ َعلَـى ُمِضـيٍّ ِيف َسـَفرٍ  . َرَحـَل يـَْرَحـُل رِْحلَـةً : يـَُقـالُ . الرَّاُء َواحلَْاءُ َوالـالَّ

ُذو بعـــري (( ، ويف احملكـــم )25())ِويـــا َعلَـــى الرِّْحَلـــةِ قَ  ُذو رِْحَلـــٍة، ِإَذا َكـــانَ : َوَمجَـــٌل َرِحيـــلٌ 
وارحتَـَل اْلَبعِـري رِْحلــًة، . ومجـل رحيــٌل وناقـة رِحيلَـٌة، َكــَذِلك. َأي قـُـوَّة علــى الّسـري :ُرْحلـةٍ 

الرِّحلـة ِباْلَكْسـِر االرحتـال ومجـل ُذو رْحلَـة ِبالضَّـمِّ  ((، وقـد ورد أّن )26())َسـار َفمضـى
: (( أنـه يقـال) هــ 377( ، ويف اللسان نقـال عـن األزهـري )27())رللقوى على الّسف



  علي خلف حسين العبيدي. د                          النقد المعجمي وأثره في تحقيق كتاب العين

 

 مجلة إشكاالت في اللغة واألدب        33            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت        

َوَبِعـــٌري ِمْرَحــل وَرِحيـــل ِإذا َكـــاَن : اَألزهـــري. َبعِــٌري ُذو ُرْحلـــة ورِْحلــة َأي قـــوَّة َعَلـــى السَّــْريِ 
َوَبِعـــٌري . بــةنَاقَــٌة َرِحيلَــة وَرِحيــٌل وُمْرِحلَــة وُمْســتَـْرِحَلة َأي َجني: َوِيف نـَــَواِدِر اَألعــراب. َقِويّــاً 

يباً  يناً وِإن َملْ َيُكْن جنَِ َوَبِعٌري ُذو ُرحلَـة ورِْحلَـة ِإذا َكـاَن َقويّـاً َعلَـى َأن . ُمْرِحل ِإذا َكاَن مسَِ
بعـــٌري ذو ُرْحَلـــٍة، ((، ويف القـــاموس )28())َســـاَر َفَمَضـــى : واْرَحتَـــَل البعـــُري رِْحلـــةً . يـَْرَحـــل

،ويف )29())قويٌّ على السـريِ : ْحَلٍة، وَمجٌَل َرحيلٌ بعٌري ذو رِ ..... قِويٌّ : بالكسر والضم
َأي قَـِويٌّ علـى السَّـْريِ، قالَـُه اْلَفـرَّاءُ : ، بالكسـِر، والضَّـمِّ ُذو رِْحَلةٍ وَبِعٌري  ((تاج العروس 

يـًا، َبعِـٌري ُمْرِحـٌل وَرِحيـٌل، ِإذا َكـاَن َقوِ : ، َوالـَِّذي ِيف التـَّْهـِذيبِ )30(أَْيضا، َكَما ِيف الُعبابِ 
  )31())كُمْحِسٍن، فَتَأمَّْل : َهَكَذا َضَبَطهُ 

  :وقد بدا يل مما عرضت له ما أوجزه بااليت  
بعري ذو ُرحلة بالضم، وذو رِحلة بالكسر، فإذا كان : فّرق ثعلب بني قوِهلم .1

للداللــة علــى معـــىن القــوة يكـــون بالضــم، وإذا كــان مبعـــىن الســري واالرحتـــال 
أهـل املعجمـات هلـذه امللحوظـة املهمـة للغايـة،  فبالكسر، ومل ينتبـه كثـر مـن

والــيت يف هــداها يكــون الضــبط املناســب هلــذه اللفظــة الــيت أشــكل احملققــان 
بإيرادمها نص القاموس على املتفحص فهمها، فهي ليست كمـا ذهبـا إليـه 

  . كتاب من أهم كتب التنقية اللغويةبدليل هذا النص املتقدم يف  
كســــر وهــــم ال ينبغــــي االنســــياق وراءه، وال إن القــــول بضــــبطها بالضــــم وال .2

االعتماد عليه يف تصـحيح نـص العـني الـذي اثبـت انـه يريـد معـىن االرحتـال 
لـذلك ضــبطت فيـه الكلمــة بالكسـر، ولــو أراد القـوة لــنص عليهـا وضــبطها 

 .بالضم
اضطراب عبارات املعجميني القدامى يف النص على الضبط املناسـب هلـذه  .3

م  اعتمدوا على تلفيق العبـارات ممـا يفقـدها الوضـوح اللفظة، وكما يبدو أ
يف الــــنص علــــى الضــــبط كمــــا يف هــــذا املوضــــع، فمــــنهم مــــن يــــورد اللفظــــة 
مضـبوطة بــوجهني ومــن مث يشــرع ببيــان املعـاين املتشــظية منهــا، مــن غــري أن 
يــربط كــل معــىن بالضــبط املناســب لــه، فــابن فــارس مــثال يشــري إىل أن الــراء 
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ومجــل ذو : لــى الســري واملضــي، ومــن بعــد يقــولواحلــاء والــالم أصــل يــدل ع
رِحلة قوي علـى السـفر، ولـو عاجلنـا املوضـوع مـن جانبـه الصـويت فاملناسـب 
مع القوة الضمة، ومع املسري الكسرة، الن الضم أقوى من الكسر، إال أن 

 .مضي وسري، ومن آخر يقول قوة: العبارة ملبسة فمن جانب يقول
تجليــة ضــبط هــذه اللفظــة اعتمــادا علــى إن الضــبط الــذي ســاقه احملققــان ل .4

القــاموس احملـــيط زاد الــنص األصـــلي أشــكاال ومل خيدمـــه يف شــيء، بـــل هـــو 
 .زيادة مل يكن مبنت العني حاجة إليها

إن النص الذي جيلو مـا اعتقـد احملققـان غموضـه يف العـني هـو نـص احملكـم  .5
: لوضـــوح عبارتـــه، ودقـــة تعبـــريه عـــن الضـــبط املفـــرتض هلـــذه اللفظـــة إذ قـــال

. ومجـل رحيـٌل وناقـة رِحيلَـٌة، َكـَذِلك. َأي قـُـوَّة علـى الّسـري :ُذو ُرْحلـةٍ بعري ((
وهـــو نـــص واضـــح بـــّني يُهتـــدى بـــه )) وارَحتـــَل اْلَبِعـــري رِْحلـــًة، َســـار  فمضـــى 

 . إليضاح ما ُعّد مظنة للخطأ أو الغموض يف الضبط
حلـــة نـــص أكثـــر مـــن مصـــدر علـــى أن البعـــري ذا الرُّحلـــة هـــو القـــوي، وذا الرِّ  .6

داللـة علـى املسـري، بـل نـص كتـاب مشـارق األنـوار علـى أن الرُّحلـة بالضــم 
هو الصواب ال غريه، وهذا حيقق ما ذهبت إليه يف كون مـا أحلقـه احملققـان 
مـن زيــادة يف الضــبط قـد أوضــحت املــنت كــان جمانبـا للصــواب، ولــو اقتصــرا 

 .موسعلى ما يف املنت لكان العمل أمت، وما من مسوغ لزيادة القا
إن االخــتالف يف ضــبط بنيــة هــذه اللفظــة، ومــا تولــد عنــه مــن نتــائج يرفــد  .7

حتقيق منت العني على النحو الذي يتحقق به الضـبط الصـحيح الـذي كـاد 
 . احملققان يومهانا بغريه

ْكُحلـة : القفدانة:(( ذكر حمققا العني يف تعليقهما على قول اخلليل  :رابعا
ُ
غـالف امل

بضــم املــيم مــع فــتح الــواو، وبفــتح املــيم مــع كســر (( : ذ قــاالإ) مـن مشــاِوب أو أدمي 
اللسان والتاج : الواو لغتان، وهو غالف القارورة املشوب حبمرة وصفرة وخضرة انظر

  .)32())شوب 
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سـألُت األصـمعّي  ((: وقد ورد يف معجمات العربية أّن أبـا حامتـا السجسـتاينَّ قـال  
َشاوب، َوِهي الُغُلف، فـََقالَ 

ُ
، )ُمَفاِعل(ُمَشاوب، على : يـَُقال لغالف القارورة: َعن امل

َشــاِوب علــى  : ِألَنَّــُه َمُشــوب ُحبْمــرة وصــفرة وخضــرة، َوَقــاَل أَبُــو َحــامتِ 
ُ
جيــوز َأن جيمــع امل

شاَوُب، ِبَضمِّ اْلِميِم وفتِح الواوِ  ((ويف اللسان ، )33() ))َمَشاِوب(
ُ
ِغالُف اْلَقاُروَرِة : امل

ْكُحَلــِة : والَقَفَدانَـُة، ُحمَرََّكــةً  ((، ويف تـاج العــروس )34())اً ُخمَْتِلَفــةً َألنَّ ِفيـِه أَلوانـ
ُ
ِغـالُف امل

ـــذ مـــن َأِدٍمي  يـُتََّخـــُذ ِمـــن َمَشـــاِوَب َأي يـُّتَخـــذ ُخمَطَّطـــاً ُحبْمـــَرٍة وُخْضـــرة وُصـــْفرة، ورّمبـــا اختُِّ
(()35(.  
  :ومما تقدم أخلص إىل اآليت  

معي علـــى ضـــبط هـــذه البنيـــة، وهـــذا إن أبـــا حـــامت السجســـتاين ســـأل األصـــ .1
مساع، ومن مسع حجة على من مل يسمع، فنص األصمعي بضبطها بضـم 
امليم وفتح الـواو مـوردا مـع ذلـك لتأكيـد الضـبط الـوزن الصـريف الـذي بنيـت 

، وبعد هذا ال يبقى ادىن شك )ُمفاِعل( عليه هذه اللفظة فهي على وزان 
  .بأن هذا هو الضبط الراجح

بيـــد أن ) َمشـــاِوب( علـــى  )بُمشـــاوِ ( فأجـــاز أن جنمـــع اجتهـــد أبـــو حـــامت .2
اجتهــــاده هــــذا ال يــــرجح مــــا ذهــــب إليــــه، وال احملققــــان، وأجــــد أّن الضــــبط 
الراجح هو ضم امليم، وكسر الواو، يف حني أن الفتح والكسر،وكل ما ورد 
عنهما يف املدونات اللغوية  هو أخذ برأي أيب حامت االجتهـادي، والـراجح 

 .له؛ ألنه عززه بالضبط باملثال جواب األصمعي 
 :من خالل االستقراء متخضت لنا ثالثة صور ضبطية هي   .3

  .كما يف نص اللسان .ج ُمشاَوب. َمشاِوب.  ب. ُمشاِوب.أّ 
عّد احملققان ما نقاله عن اللسان والتاج لغتـني يف ضـبط هـذه اللفظـة، ويف  .4

ما لغتـني يف هـذه الل فظـة، وإمنـا أوردا احلقيقة مل يصرح كال املصدرين بكو
األصـــل، ومـــا أجـــازه أبـــو حــــامت السجســـتاين يف هـــذا الشـــأن ومل يــــنص أي 

  .مصدر على أن الضبطني اللذين تعاورا هذه اللفظة مها لغتان أبدا
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نوردجــة تتخــذ مــن آس وأغصــان  : الُكْنثــة: علــق حمققــا العــني علــى قــول اخلليــل :خامســا
ومـــا أثبتنـــاه فمـــن التهـــذيب،  بالضـــم،) ص(ُضـــبطت النـــون يف : بـــالقول.... خـــالف 

  .)36(واحملكم، واللسان، والتاج
نـََوْرَدجٌة تُتخذ ِمن آٍس وأغصاِن : الُكْنَثة: َقاَل اللَّْيث(( جاء يف معجمات العربية    

: ُكْنَثَجـٌة، وبالنبطيـة: َوِإْعرَابـه: خالٍف، تُبسط وتُنضد َعَليـَْهـا الريـاحني مثَّ تطوى،قَـالَ 
تـُتَّخـــذ مــــن آٍس وأغصـــاِن ِخــــالٍف  بالنََّبِطيَّــــة نـَُوْرَدجـــةٌ (( املخصـــص ، ويف )37())ُكْنثَـــا

نـَْوَرَدَجةٌ تـُتََّخُذ : بالضمِّ  الُكْنَثُة، ((كما ورد أن   ،)38())تـُْبَسط ويـَُنضَُّد َعَليـَْها الرَّياحنيُ 
ــــُد عليهــــا الرَّيــــاحُني ُمث ُتْطــــَوى  ((، ويف التــــاج )39())مــــن آٍس وأْغصــــاِن ِخــــالٍف، يـَُنضَّ

ِبَفـــْتح اَألول َوالثَّـــاِين ) نـََوْرَدَجـــةٌ (ُهـــَو : الُكْنثَـــُة، بالضـــّم، َأمهلـــه اجلـــوهرّي، َوَقـــاَل اللَّْيـــث
همـــالت، َهَكـــَذا ِيف َأكثـــر اَألصـــول، َوالصَّـــَواب 

ُ
َوُســـُكون الـــراِء َففـــتح الـــدَّال واحلـــاِء امل
َهـــــا الرَّيــــــاِحُني، مثَّ تـُْبَســـــط وتـَُنضَّـــــُد ) ِخـــــَالفٍ (بِـــــاجلِْيم تـُتَّخـــــذ مـــــن آٍس وَأْغَصـــــاِن  َعَليـْ

، وقـاَل أَبــو : الُكثْـنَـُة، بالضَّــمِّ والثـَّاء مثلَّثـةً (( وورد أيضـا ، )40())ُتطْـَوى َأْمهََلــُه اجلـْوهِريُّ
ُهَو شيٌء يـُتََّخُذ من آٍس وَأْغصاِن ِخـالٍف تـُْبَسـُط ويـَُنضَّـُد َعَليـَْهـا الرَّيـاحُني مثَّ : حنيَفةَ 

َأْصُله بالنََّبطيَّة ُكثْـَنا، بالضـمِّ َمْقصـوراً،َأو ِهـَي نـََوْرَدَجـٌة مـن (َثجة، و ُتْطَوى، وإْعرابُه ُكنْ 
الَقَصــــِب وِمــــن اَألْغصــــاِن الرَّْطبــــِة الَوريقــــِة ُجتَْمــــُع و ُحتْــــَزُم وُجيَْعــــُل ِيف َجْوِفهــــا النـَّــــْوُر َأو 

  .)41())اِحلنَّاءُ 
  :وقد بدا يل من خالل النصوص املتقدمة ما يأيت   

، وإن تبـــادر إىل ذهـــن )نـََوْرَدَجـــة(ضـــاح احملققـــني يتعلـــق بضـــبط لفظـــة إن إي .1
  ).الُكثنة(قارئ أن األمر متعلق بضبط بنية ال

اختلفـــــت املعجمـــــات ومنهـــــا املخصـــــص يف الـــــنص علـــــى ضـــــبط اللفظــــــة   .2
الدخيلة، وقد ضبطها ابن سيدة بضم النون وفتح الواو وسكون الراء وفتح 

النــــــون فيهــــــا، ومــــــاء جــــــاء يف  اجلـــــيم، يف حــــــني فتحــــــت بــــــاقي املعجمــــــات
مــن املخطــوط، ) ص(املخصــص نقــال عــن اخلليــل يؤيــد مــا ورد يف نســخة 

ا  ا بالضم، كون كثريا من األلفاظ الدخيلة جيء  وأنا أميل إىل ضبط نو
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ــا بـــالفتح،  منطوقــة بضــم حرفهــا األول، مــع أين ال اعــدم صــحة ضــبط نو
 .وهو مييل إىل الرجاحة أحيانا

عجمـــــات هلـــــذه اللفظـــــة ونســـــبتها إىل النبطيـــــة، وقـــــد جـــــاء إحـــــدى أّصـــــلت امل       
: قولـــــه) هــــــ 850(بـــــن العمــــراينّ تعليقــــات حمقـــــق كتــــاب اإلنبـــــاء يف تـــــاريخ اخللفــــاء ال

الضــميمة ومــا لــف مــن كــل شــيء، وهــو معــرب، نــورده بالفارســية وهــو : النَـَوْرَدَجــة((
باســــــم  345/ 3وجــــــاءت يف تـــــاريخ بغــــــداد . يوضــــــع عليـــــه األزهــــــار  الطبـــــق الّــــــذي 

ويف . قد وجهت اىل مدينة السالم فجـاءوين بكباسـتني:  يف قول املعتصم» كباسة«
حقائــب " خ الطــربيويف تــاري. )حقائــب، أوعيــة الرطــب(: بــن عبــدونشــرح قصــيدة ا

حقائــــــب فيهــــــا  : " ويف كتــــــاب بغــــــداد البــــــن طيفــــــور" . ســــــلتني" و"فيهــــــا األلطــــــاف
  )42())"األلطاف

بأن أصل هذه اللفظة من الفارسية، وليست : إىل القولإّن هذا التعليق يهدي       
ـــــــا " نـــــــورده " نبطيـــــــة، وأن أصـــــــلها الفارســـــــي  وقـــــــد ورد أّن   ، "الكباســـــــة " وأن معر

  .)43(هي العذق التام بشمارخيه، ومجعها كبائس" الكباسة"
شـراب ، شـراب مـن الـذرة: السُّـْكرَُكة(( : علق حمققا العني علـى قـول اخلليـل :سادسا
ُسْكرُكة : وىلعلى صورتني، األ" س ك ر" ُضبطت يف اللسان (( : بالقول)) ة احلبش

  بضم فسكون فضم، وهو ما قيد مشر خبطه، وما جاء يف التهذيب عن العني 
  .)44())ُسُكرْكة بضم فضم فسكون : وهو ما اخرتناه، والثانية

, والســـــكرقة, جةالُســـــْكرُ  ((وقـــــد ورد يف املـــــدونات اللغويـــــة العربيـــــة القدميـــــة أّن       
وذكـــر الشـــرقي بـــن القطـــامي . وهـــي أعجميـــة عربـــت أيضـــا, حكاهـــا بـــاجليم والقـــاف

ا بالعريب الفيخة ، )45())أهـل القـرى واملـدر, وقد كان يعرفهـا ملـوك الـيمن. الكليب أ
وقد ، )47(السُُّكرََّجة: النـُّْقَدةُ : األدب، ويف ديوان )46())السُُّكرَُّجةُ : اْلَفْيَخةُ ((وورد أّن 

: اْلَفْيَخــــةُ  ((إّن ) ف ي ح ( نقــــل األزهــــري يف التهــــذيب أّن الليــــث قــــال يف مــــادة 
ــا تـَُفــيَُّخ . . السُّـُكرَُّجةُ  َّ ــُكرَُّجِة _ َكَمــا تـَُفــيُِّخ العِجيَنــُة _ أل ، ويف )48())فـَُتْجَعــُل كالسُّ

ـــا تـَُفـــيَّخُ : الَفْيَخـــةُ : احملـــيط يف اللغـــة َّ ـــُكرَُّجُة، أل َنـــةُ كمـــا تـَُفـــ  السُّ ، وورد أن )49(يَُّخ الَعِجيـْ
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ُكــلُّ بَائَِلـــٍة «: َوِيف اْحلَـــِديثِ . أَفَـــاَخ يُِفــيُخ ِبِرِحيــهِ : يـَُقولُــونَ . اْلَفــاءُ َواْليَــاءُ َواْخلَـــاءُ َكِلَمــةٌ ((
، كما ورد )51())السُُّكرَُّجةُ : ِإنَّ اْلَفْيَخةَ  -َوَما أُرَاَها َصِحيَحًة  -َويـَُقوُلوَن  )50(»ُتِفيُخ 

أي جعله على هيئة : التفييخ من  فـَيََّخ العجنيَ ، وورد أن )52(السُُّكرَُّجة: الَفْيخة: أنّ 
ــــــُكرَُّجةالفيخــــــة، وهــــــي  : ، ورددت مضــــــبوطة يف نــــــص أخــــــر، إذ إّن الَفْيخــــــة)53(السُّ

ـــــــــُكرَُّجة ـــــــــيَّخ العجـــــــــنيَ . السُّ ـــــــــُكرُّجة: وفـَ : الَفْيَخـــــــــةُ : ، ويف القـــــــــاموس)54(َجَعَلـــــــــُه كالسُّ
ـــُكرَُّجةُ  : حـــني اســـتدرك علـــى القـــاموس فقـــال، وقـــد ضـــبطها التـــاج بالتفصـــيل )55(السُّ

َصّنف ِممَّا يْسَتدرك َعَلْيـِه، َلْفظَـة السُّـُكرَُّجة((
ُ
َال آُكـُل (نـس َوُهـَو ِيف َحـِديث أَ . على امل

 ِهَي بضـمّ : )اْلمَطالع(َوَتابعه اْبن قـُْرُقول ِيف ، )املشاِرق(َقاَل ِعَياض ِيف . )ِيف ُسُكرَُّجةٍ 
َصـَوابه ِبَفـْتح : َوقَـاَل ابـُن َمكِّـيّ . السِّني َواْلَكاف والرّاء مشّددة َوفتح اجلِْيم؛ َكَذا قيدنَا

الُكبـَْرى َحتِْمُل : قَصاٌع يُؤَكل ِفيَها، صغاٌر، َوَلْيَست بعربّية، َوِهي ُكبـَْرى وُصْغَرى: الراءِ 
. َمــا بــَني ثـُْلثَــْي أُوِقيّــة: َع َمَثاقيــَل َوقيــلَأْربَــ: ِســتَّ َأَواٍق، والصُّــْغَرى ثَــَالَث َأواٍق، َوقيــل

َومعــىن ذالــك َأّن العــرَب كانَــْت َتْســتَـْعِمُلَها ِيف الَكــَواِمِخ وَأشــباِهَها مــن اجلَــَواِرِش علــى 
وائد َحْوَل اَألطعمِة للتَّشهِّي

َ
  .)56())امل

  :ومما ورد ميكن القول    
  .صور الضبط فيهاوردت هذه اللفظة منطوقة بالقاف واجليم، وتعددت  .1
ـــا وردت بضـــم الســـني والكـــاف والـــراء مشـــددة،  .2 مــن صـــور الضـــبط فيهـــا أ

مــا إلتزمــا مبــا أورده األزهــري  وهــذا الضــبط مل يــورده احملققــان، وقــد ذكــرا أ
نقال عن الليث فأثبتاه، وهو ضم فسـكون فضـم، والـذي ورد يف التهـذيب 

والكـاف والـراء  ضـم السـني( غري ما أثبتاه، إذ ضبطها صاحب التهذيب بـ
 ).املشددة

أن الفيخة ليست هـي : قائال "الفيخة"فى ابن فارس ما ورد عند تفسريه ن .3
 .السُُّكرَُّجة
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سـارت اغلـب معجمـات العربيـة علــى ضـبطها بضـم السـني والكـاف والــراء  .4
املشــددة، إال مــا ذهــب إليــه أبــو مســحل األعــرايب حــني نــص علــى ضــبطها 

 .مشكولًة بضم فسكون فضم
 :صور ضبط هذه اللفظة ما يأيت ويتحصل من .5
ـــُكرَُّجة  . أ ـــْكُرَجة. ب. بضـــم الســـني والكـــاف والـــراء املشـــدد.السُّ بضـــم . السُّ

كمــا وردت يف نــوادري أيب مســحل، وهــو الضــبط الــذي ،  فســكون فضــم
عـــزاه احملققـــان إىل األزهـــري نقـــال عـــن الليـــث يف العـــني، وهـــو مـــا اختـــاراه، 

ذا الضبط   كما نسباه إىل التهذيب بل ورد علما أنه مل يرد يف التهذيب 
 .السُُّكرَّجة. ج. بصورة ضم السني والكاف والراء املشددة

مل يثبــت احملققــان الضــبط الصــحيح املقـــدم علــى غــريه مــن أمنــاط الضـــبط،  .6
ونقال رأيا مل يقل به صاحبه الذي نسباه إليه، وعليه ينبغي أن يعاد حتقيق 

املشــــددة، ألن صــــورة  هــــذه اللفظــــة لتضــــبط بضــــم الســــني والكــــاف والــــراء
الضبط بالضم والسـكون والضـم، مل تـرد إال عـن أيب مسـحل األعـرايب، ومل 
ذا النحو مـن الضـبط، حـىت أن اخلليـل مل يأخـذ بـه، كمـا ظـن  يروها غريه 
احملققان ذلك باالعتماد على نص التهذيب الذي أوردنـاه ممـا ينفـي مـا قـد 

ـذه امللحوظـة قرراه، ألن ما ذكـراه مـن ضـبط مل يـرد أصـال يف  التهـذيب، و
ميكن أن نعيد قراءة املسـائل الضـبطية وحتقيقهـا كـي ال يأخـذنا الشـطط يف 

وقد أدى ). معجم العني ( ضبط بىن العربية ومعانيها، والسيما يف كتاب 
هـذا التحقيـق الضـبطي إىل تصـحيح وهـم ضـبطي اسـتمر لعقـود عديــدة يف 

  . منت العني
رجـل أُنـُْفخـان، وامـرأة باهلـاء ،ورجـل (( : ول اخلليـلعلق حمققا العـني علـى قـ :سابعا 

  .)57())أنفخان بكسر اهلمزة والفاء وضمهما (( : بقوهلما...)) منفوخ 
رجٌل أُنـُْفَخاٌن، وامرأٌة أُنـُْفَخاَنٌة ورجٌل َمنـُْفوٌخ، وقـَْوٌم َمنـُْفوُخـوَن  (( ورد يف التهذيب    

إْنِفَخــــان واْمــــَرأٌة وَرُجــــٌل ((: كــــذلك ورد أنــــه يقــــال،)58())ِإذا اْمــــتألوا ِمسَنــــاً ِيف َرَخــــاَوةٍ 
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وأُنـُْفخـــاِينُّ،  رُجـــٌل أُنـُْفخـــاٌن، ِإْنِفخـــانٌ (( ، ويف القـــاموس )59())وأُنـُْفَخانيـــة    إْنِفخانَــةٌ 
اءٍ    .)60())اْمَتألَ ِمسَناً : وِإْنِفخاِينُّ، بَضمِّهما وكسرِمها، وهي 

أثبتــه حمققــا العــني قــد ســاهم يف بيــان إن مــا : ويف هــدي مــا تقــدم ميكــن القــول      
الضبط احملتمل يف هذه اللفظة لكـي ال يـبلس علـى املتخصـص والقـارئ، وهـو موافـق 
ملــا ورد يف املعجمــات العربيــة، وقــد جــال احملققـــان بــذكر هــذه الصــور الضــبطية جـــزءا 
مهما من حتقيق كتاب العني، لواله ملا مت التحقيق يف هذا املوضـع علـى النحـو الـذي 

  . بهمتّ 
ــا، : املَِصــيدة(( : اخلليــلعلــق حمققــا العــني علــى قــول  :ســابعا ــا مــن [مــا ُيصــاد  أل

)) مثـــل َمعـــايش مجـــع َمعيشــــةبنـــات اليـــاء املعتلّـــة، ومجــــع املِصـــَيدة َمصـــايد بـــال مهــــز، 
ْصَيَدة مثل مركبة كله مبعـىن  : ((بقوهلما

َ
ْصَيدة مثل معيشة وامل

َ
املِْصَيَدة مثل ِمْكَنَسة وامل

  .)61())يف اللسانكما 
ْصــــَيدة (( ، ويف املخصــــص )62(مـــا ُيصــــاُد بـــه: وقـــد ورد أن املِْصــــَيُدة     

َ
ِصـــيدة وامل

َ
امل

 ، كمــا ورد أن املِصــَيدة ِمْفَعلــة، بكســر املــيم الــيت ُيصــاد)63())واملِْصــَيدة َمــا ِصــْدت بِــهِ 
، وقد )65()) َما ُيَصاُد ِبهِ اْلِمْصَيَدُة ِباْلَكْسِر اْلِمْصَيُد وَ (( ، ويف خمتار الصحاح )64(ا

ْصَيَدة ُكلُّهُ (( : فّصل ابن منظور ضبطها فقال
َ
ِصيَدُة واملِْصَيَدُة وامل

َ
َا، : وامل الَِّيت ُيصاُد ِ

. َوِهـَي ِمـْن بـَنَـاِت اْليَـاِء اْلُمْعتَـلـَِّة، َوَمجُْعَهـا َمصـاِيُد، بِـَال َمهْـٍز، ِمثْـُل معـاِيَش َمجْـُع َمِعيَشــة
ْصـــــ: َوِخبَـــــطِّ اَألزهـــــري. َمـــــا ُيصـــــاُد بِـــــهِ : ْصـــــَيدة، ِباْلَكْســـــرِ املِصـــــَيُد واملِ 

َ
ْصـــــَيَدة، امل

َ
َيُد وامل

اْلَمِصــــيَدُة ِوزَاُن َكرِميـَـــٍة َواْلِمْصــــَيَدُة ِبَكْســــِر اْلِمــــيِم ((، ويف املصــــباح املنــــري )66())بِــــاْلَفْتحِ 
ـــــُة ا ـــــاِد َواْلِمْصـــــَيُد ِحبَـــــْذِف اْهلـَــــاِء أَْيًضـــــا آَل لصَّـــــْيِد َواجلَْْمـــــُع َمَصـــــاِيُد ِبغَـــــْريِ َوُســـــُكوِن الصَّ

املِْصــــَيُد، واملِْصـــــَيَدُة، بكســــرمها، هكـــــذا ِيف (( ، أمــــا يف التـــــاج فقــــد وردت )67())َمهْــــزٍ 
ِصـيَدُة كَمِعيشـة، ووزنَـُه ِيف املصـباِح ِبَكرميـٍة، . بفتحهمـا: الّصحاح، وخبـّط اَألزهـريّ 

َ
وامل

ْعتَـلَّــِة، َوَمجعَهــا، َمَصــاِيُد، ِبــَال َمهْــزٍ َمــا ُيصــاُد ِبــِه، َوِهــي مــن بَـ . َوِفيــه َنَظــرٌ 
ُ
، َنــات اليــاِء امل

ج : ِمْصــــــَيدة مفــــــرد(( ، ووردت عنــــــد احملــــــدثني فقــــــالوا فيهــــــا )68()) َمَعــــــاِيَش  :مثـــــل
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ِمْصـــــيد؛ مـــــا ُيصـــــاد بـــــه، آلـــــة : اســـــم آلـــــة مـــــن صـــــادَ : ِمْصـــــَيدات وَمَصـــــاِئُد وَمصـــــاِيدُ 
  )69())الصيد

د امللحوظات اآلتية فيما يتعلق بأثر ضـبط بنيـة ويف هدي ما تقدم ميكن أن نرص    
  :األلفاظ يف حتقيق معجم العني إذ

ضـبطية تعلــق متخضـت عـن اسـتقراء مــا جـاء يف معجمـات العربيـة مخــس صـور . 1  
  :ببنية هذه اللفظة وهي

 .ِمْصَيد. هـ . ِمْصَيدة.  د. د َمْصيَ . ج. َمْصَيدة .  ب.. َمِصيَدة . أ
ي العـــني ذكـــرا ثـــالث صـــور ضـــبطية، ومل يشـــريا إىل بـــاقي وهـــذا حييلنـــا إىل أن حمققـــ  

  .الصور اليت حيتملها هذا البناء من الضبط
وقــد اعــرتض ) َكرِْميَــة( أورد صــاحب املصــباح املنــري ضــبط هــذه البنيــة علــى وزان . 2

عليه الزبيدي باّن فيه نظرا، وقد يكون سـبب االعـرتاض كـون البنـاء معـتال مـن بنـات 
  . الواو والياء

ضـبط احملـدثون صـيغ مجــع هـذه اللفظـة فـأوردوا مــا مل يـرد عنـد القـدماء، ومجعوهــا . 3
مصــايد، ومصــائد، ولعــل مــا : مصــيدات، وكّســروها فقــالوا: مجــع مؤنــث ســامل فقــالوا

ذهــــب إليــــه احملــــدثون ينبغــــي أن يضــــاف إىل حتقيــــق كتــــاب العــــني فيمــــا لــــو أعيــــدت 
  .بظهور أكثر من خمتصر لهطباعته، وحقق من جديد يف ضوء املتغريات اليت جّدت 

لكلمـة تتفـل ((: الثعَلُب، بقوهلما: التَّتُفل: علق حمققا العني على قول اخلليل :تاسعا
بفــــــتح التـــــاء األوىل وضـــــم الفـــــاء، وضـــــمهما وفتحهمــــــا : عـــــدة صـــــور للضـــــبط فهـــــي

  .)70())انظر اللسان........ وكسرمها
ُفُل : َقاَل اليزيدي يـَُقال للثعلبَقاَل أَبُو عبيد وَ (( ورد يف معجمات العربية أّن      تـَتـْ

تـُفَّـــل علـــى فـُعَّــــل : َومسعـــُت غـــَري َواِحــــد مـــن اْألَْعـــرَاب يـَُقولُــــونَ : وتـُْتِفـــِل وتِْتِفـــُل، قلــــت
  :)71(للثعلب، َوأَنشدوين بَيت امرىء اْلَقْيس

  )72())َوِإْرخاءُ ِسْرَحاٍن َوتـَْقرِيُب تـُفَّلٍ 
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َفــ(( ويف احملكــم  َفــلُ التَّتُفــُل، والتُّتـْ َفــُل، والتَّتـْ ُفــُل، والتِّتـْ ِجــْرُوه، : الثعَلــُب، وقيــلَ : ُل، والتُّتـْ
ولد الثعلب، واجلمع  :التَّتـُْفل ((، ويف مشس العلوم )73())واألُنـَْثى من ُكلِّ ذلك باهلاءِ 

  :التََّتاِفل، قال
  وِإْرَخاءُ ِسْرَحاٍن وتـَْقرِيُب تـَتـُْفلِ 

الفاء، وتـُتـُْفل، بضمهما مجيعًا، وتِتـَْفل، بكسـر تـُتـَْفل، بضم التاء وفتح : ويقال أيضاً 
َفـــل والتِّْتِفــــل ((، ويف اللســـان )74())التـــاء وفـــتح الفـــاء َفـــل والتَّتـْ ُفـــل والتِّتـْ ُفـــل والتُّتـْ : التَّتـْ

، أما التاج فقد )75())الثـَّْعلُب، َوِقيَل جْرُوه، َوالتَّاءُ زَاِئَدٌة، واألُنثى ِمْن ُكلِّ َذِلَك ِباْهلَاِء 
ُفـــُل، كتَـْنُضـــٍب َأي  ((حصــى جممـــل مــا ورد يف هـــذه اللفظـــة مــن ضـــبط فــورد أن أ التَّتـْ

ُفٍذ وِدْرَهـٍم َوَهـِذه َعـن الَفـرّاء، يـُْلَحـُق بَنظـاِئره ألنـَّه َقِليـل . ِبَفْتح األّول وَضّم الثَّاِلث وقـُنـْ
األزهــرّي، َفِهــَي ُلغــاٌت  وَجْعَفــٍر وزِْبــرٍِج وُجْنــَدٍب َوَهــِذه َعــن الَيزِيــِدّي وُســكٍَّر َوَهــِذه َعــن

كسـر الثَّالِــث،  َسـبـَْعة، َوزَاد بعُضــهم ِبَفـْتح األول َمــَع كسـر الثَّالِــث، وبَضـّم األول َمــعَ 
  .)76())الثـَّْعَلُب َأو َجْرُوه : َفَصاَر اجلميُع ِتْسَعة

ـا صــور   وبعـد النظــر يف املصـادر اللغويــة حتصـل أن هــذا البنـاء مــن االبنيـة الــيت تعاور
  :كثرية، بلغ عددها التسعة، وميكن أن نلحظ عليه مايأيت  ضبطية

مل يلــتمس املعجميــون لتعـــدد الصــور الضــبطية هلـــذا البنــاء علـــى  .1
الرغم من قلة استعماله، بل قل موته واندثاره تعليال صـرفيا، أو 
صــــوتيا، أو معجميــــا، بــــل تــــرك غفــــال ومل نســــتطع الوصــــول إىل 

  .حقيقة ظاهرة التعدد املفرطة هذه
لصور الضـبطية بلـغ عـددا تسـع صـور، وقـد وثقهـا صـاحب إّن ا .2

التاج توثيقا جيدا، وبعبارة واضـحة مفهومـة كـان حريـا مبحققـي 
الكتـــاب الرجـــوع إليهـــا، وتقليـــل االعتمـــاد علـــى اللســـان؛ كـــون 
اللســــان ميثــــل منطــــا مــــن التــــأليف املعجمــــي املعتمــــد علــــى إفــــراغ 

 .مصادر بعينها من غري أن يكون لصاحبه رأي خاص
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ن إيضـــاح الصـــور الضـــبطية الـــيت اعتـــورت هـــذا البنـــاء علـــى ميكـــ .3
 :النحو اآليت 

َفـل. ج. بضم التـاء والفـاء.التُّتـُْفل. ب .بفتح التاء وضم الفاء. التَّتـُْفل.أ بكسـر . التِّتـْ
. و. بكسر التاء والفاء. التِّْتِفل. هـ . بفتح التاء والفاء .التَّتـَْفل. د. التاء، وفتح الفاء

. التَّْتِفـل. ح. بضـم التـاء، وفـتح الفـاء املشـدد. تـُفَّـل . ز. ضـم التـاء والفـاء ب. التُّتـَْفل
 .بضم التاء وكسر الفاء . التُّْتِفل . ط.بفتح التاء وكسر الفاء

وامللحـــوظ أن بعـــض املعجمـــات تفـــردت يف إيـــراد بعـــض الصـــيغ الضـــبطية هلـــذه      
أربعة حـاالت مـن الضـبط، ومل اللفظة على حنو ما أورده األزهرّي، وقد أورد احملققان 

ميرا، وال ذكرا احلاالت اخلمس األخرى، ومل يرجحا فيه ضـبطا علـى ضـبط، ممـا جيعـل 
عملهمــا يبقــى معــوزا إىل مـــا مل يــذكراه، كــذلك مل يضـــبطاه إال بــالنص علــى احلركـــة، 
ما أوردا نص التاج بـدال عـن نـص اللسـان الـذي مل يكـن  وكان مما حيسب هلما لو أ

  .ا يف كثري من مسائل الضبط، وال وافياتتبعه بّين
اُب، ويف لغـــةٍ : اَألثـْْلـــبُ ((: عّلـــق حمققـــا العـــني علـــى قـــول اخلليـــل :عاشـــرا فُتـــاُت : الـــرتُّ
  . )77())بكسر اهلمزة وفتحها، هو األثلب((: بالقول)) اِحلجارة

  ، ويف)78())وهـــو الـــرتاب، والفـــتح أكثـــر : األثـَْلـــُب واِإلْثِلـــبُ (( جـــاء يف كتـــب اللغـــة  
ْثلِــبُ : قَــاَل أَبُــو ُعبَـْيــَدةَ (( كتــب غريــب احلــديث  : احلَِْجــاَرُة، َوِيف بـَْعــِض اْحلَــِديثِ : اْإلِ

ْثِلبُ  : ِفيِه ُلَغَتانِ : َقاَل يـَْعُقوبُ : ، وفيه أيضا)79())اْلَوَلُد ِلْلِفرَاِش، َوِلَلَعاِهِر اْألَثـَْلُب َواْإلِ
ْثِلُب، َواْألَثـَْلُب، َأْي ِحَجاَرٌة وَ  يًعااْإلِ فُتـاُت : اَألثـَْلبُ : ، ويف ديوان األدب)80(تـُرَاٌب مجَِ

اُب، يُقــــالُ  : أَبــــا ُعبيــــد قــــال ((، ويف التهــــذيب أّن )82(ِبفيــــِه اَألثـَْلــــبُ : اِحلجــــارِة، والــــرتُّ
ـــرٌ : اَألْثلـــب : اْحلجـــر؛ وبُلغـــة بـــين متَِـــيم: اَألْثلـــُب، بلَغـــة أهـــل اْحلجـــاز: احلَْجر،َوقَـــاَل مشَِ
اَألْثلـــب، َوُهـــَو التـُّـــرَاب : بِفيـــه اإلْثلـــُب، والكـــالُم الكثـــري: يُقـــال: لفـــرَّاءَوَقـــاَل ا.الـــّرتاب

  :)83(َواحلَِْجاَرة؛ َقاَل ُرؤبة
  )84())َوِإن تـَُناهبه َجتْده ِمنـَْهبا       َتْكُسو ُحروَف حاِجبَـْيه األثـَْلبا
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ــــرَاُب، : األثـَْلــــبُ (( كمــــا ورد أّن  ــــِه األثـَْلــــُب " التـُّ ــــُة : ، وقيــــل"ُب اإلْثِلــــ" و " ِبفْي فـَُتاَت
، ويف )86())فتات احلجارة والرتاب: اَألثـَْلُب واِإلْثِلبُ ((، ويف الصحاح )85())اِحلَجاَرةِ 
اُب واِحلجـــاَرُة ويف ُلَغـــٍة فُتـــاُت اِحلجـــاَرة وبِفيـــِه اإلْثِلـــُب ((احملكـــم  اإلْثِلـــُب واَألثـَْلـــُب الـــرتُّ

اَألثـَْلب " اْلَوَلُد ِلْلِفرَاِش َوِلْلَعاِهِر اَألثـَْلب" ((، وقد ورد يف النهاية أّن  )87())واَألثـَْلُب 
ِم َوفـَْتِحِهَمــا اِإلْثِلـــُب ((، وموافـــق هلــذا مـــا ورد يف اللســان إذ )88())ِبَكْســِر اْهلَْمــَزِة َوالـــالَّ

ِم َوفـَْتِحِهَما َواْلَفْتُح َأكثر : ُيكسـرُ اَألثـْلَـُب، و (( ، ويف التاج   )89())ِبَكْسِر اْهلَْمَزِة َوالالَّ
التـُّرَاُب واِحلَجاَرُة َأو فـَُتاتـَُها، َأي اِحلَجاَرة، وَكَذا فـَُتاُت التـُّرَاِب، فاَألْوَىل تـَْثِنَيُة الضَّـِمِري، 

اُب، وِبِفيـِه اِإلْثلـُب : اَحلَجُر وبُلَغة بـِين َمتـيم: اَألثـَْلُب بُلَغة َأهله احلَجازِ : َوَقاَل َمشرٌ  الـرتُّ
  .)90()) التـُّرَابُ  َأيِ 
  :ومما تقدم خنلص إىل أن  

ثعلبا قـد روى الضـبطني لكنـه رجـح ضـبط الفـتح، أي بفـتح اهلمـزة، والـالم  .1
  .على ضبطه بكسرمها

هذا البناء حيتمل صورتني من ضبط، وقد أفـاد احملققـان مـن لسـان العـرب    .2
كثــريا يف الــنص عليهمــا، إال أن بعــض املعجمــات نصــت علــى أّن اًألثـَْلــب 

ين احلجـــر، وبلغـــة بـــين متـــيم يعـــين الـــرتاب، والـــراجح يف لغـــة أهـــل حلجـــاز يعـــ
والـرتاب ال يشـق ، عندي أنـه احلجـر، كـون معـىن الثـَّْلـب مـأخوذا مـن الشـق

 .إمنا ما يشق هو احلجر
مل يشــر احملققــان بــأن الضــبط يشــمل اهلمــزة والــالم كمــا ورد يف معجمــات  .3

وكـان العربية، ونصت عليه كتب اللغة، إمنا اكتفيا بضبط اهلمزة فحسـب، 
الصـــــواب أن يشــــــريا إىل أن الضـــــبط يشــــــمل اهلمــــــزة والـــــالم ولــــــيس اهلمــــــزة 
واحــــدها، وهــــذا كــــان مــــن املمكــــن أن يولــــد اضــــطرابا يف ضــــبط بنيــــة هــــذه 
اللفظة، وال خيدم ما مت حتقيقه من ضبط هذه البنية؛ ألن حمـل الضـبط هـو 

 .اهلمزة والالم
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وهــو  وردت هــذه اللفظــة يف نــص حــديثي شــريف تقــرر فيــه حكــم فقهــي، .4
يؤيـــد مـــا ذهبـــت إليـــه يف كـــون معـــىن االثلـــب هـــو احلجـــر، إذ ورد أن الولـــد 

 .(*))الرجم( جر يف ما يسمى إسالميا بـاحل: للفراش، وللعاهرة األثلب، أي
ُخـرّاٌج ِصـغاٌر، الواحـدة : الَبثْــرُ (( : علـق حمققـا العـني علـى قـول اخلليـل :حادي عشر

يف اللسـان بثـر يبثـر بثـرا مثـل ((: بـالقول)) رَاً وبـُثُـورَاً ه يـَْبثـُـُر بـَثْــبـََثر جْلدُ بـَثْـَرٌة، وقد 
  .)91())فرح

بَثِــَر : (( ورد يف كتــب اللغــة ضــبط هــذا البنــاء علــى النحــو اآليت، إذ قــال أبــو عبيــد 
ــُر بـََثــراً، وبَثــر يـَْبثـُــُر بـَْثــراً  ، ويف التهــذيب )92())، وهــو وجــُه بَِثــٌر مــن الَبْثــروجُهــه يـَْبثـَ

وبـَثَـــر يـَْبثُـــر بـَثْــراً، وبَثـــُر  يـَْبثُـــر . َوُهـــَو َوْجــه بَِثـــر، مـــن الَبثَــر. ْبثَــر بـَثَـــراً بَثِــَر َوْجُهـــه يَـ ((
ا بـَثْــَرةٌ : الَبثْـُر والُبثورُ  ((، ويف الصحاح  )93())بـُُثورا ً  وقـد . َخـرّاٌَج صـغاٌر، واحـد

، )94())بـَثـََر وجُهه يـَْبثـُُر، وكذلك بَِثَر وجُهه بالكسر، وبـَثـَُر بالضم، ثالث لغات
اْلَباءُ َوالثَّاءُ َوالرَّاءُ َأْصٌل َواِحـٌد، َوُهـَو اْنِقطَـاُع الشَّـْيِء ((ويف مقاييس اللغة ورد أّن 

اْلَبثْـُر ُخرَّاٌج : َقاَل اْخلَِليلُ . بـَثـََر ِجْلُدُه تـَنَـفَّطَ : َقاَل اْخلَِليلُ . َمَع َدَواٍم َوُسُهوَلٍة وََكثْـَرةٍ 
بـَثـََر ِجْلُدُه بـُُثورًا فـَُهَو بَاِثٌر، َوبُِثَر : َقاَل أَبُو َعِليٍّ اْألَْصَفَهاِينُّ  .ِصَغاٌر، اْلَواِحَدُة بـَثْـَرةٌ 

ــُر والَبثـَــُر ُخــراٌج ِصــغاٌر وَخــّص بـَْعُضــُهم بــه ((، ويف احملكــم  )95())فـَُهــَو َمْبثُــورٌ  الَبثْـ
ثْــرًا وبـُثُـورًا وبَثِـَر بـَثـَـرًا فُهـو الَوْجَه واِحَدُته بـَثْــَرٌة وبـَثـَـَرٌة وقـد بـَثـَـَر ِجْلـُده وَوْجُهـه يـَْبثـُـُر بَـ 

اْلَبثْــُر اْلَكثِـُري يـَُقـاُل  (( ، وجـاء يف خمتـار الصـحاح أّن )96())بَِثٌر وتـََبثـََّر َوْجُهه بـَثـَـَر 
َوْجُهُه ) بـَثـَرَ (َوَقْد ) بـَثْـَرةٌ (ِصَغاٌر َواِحَدتـَُها ُخرَاٌج ) اْلُبُثورُ (َو ) اْلَبثْـرُ (َو ) بَِثريٌ (َكِثٌري 

ُخـــرَّاٌج : الَبثْــــُر والَبثـَـــُر والُبثُـــورُ ((، ويف اللســـان )97())ِح الثَّـــاِء َوَضـــمَِّها وََكْســـرَِهاِبَفـــتْ 
َوقَــْد بـَثَــر ِجْلــُده َوَوْجُهــُه . ِصــغاٌر، َوَخــصَّ بـَْعُضــُهْم بِــِه اْلَوْجــَه، َواِحَدتُــُه بـَثْـــَرٌة وبـَثـَــَرةٌ 

ــمِّ، ثَــَالُث ُلَغــاٍت، فـَُهــَو َوْجــٌه وبَِثــَر، ِباْلَكْســِر، بـََثــ: يـَْبثـُــُر بـَْثــراً وبـُثُــوراً  راً وبـَثـُــَر، ِبالضَّ
ــَر ((، ويف املصــباح املنــري )99())تـَــنَـفَّط : وتـََبثـَّــَر جلــُده. بَِثــرَ : وتـََبثـَّــَر َوْجُهــه. بَِثــرٌ  بـَثـَ

ا َوِقيَل ِيف اجلِْْلُد بـَثْـرًا ِمْن بَاِب قـََتَل َخرََج ِبِه ُخرَّاٌج َصِغٌري ُمثَّ اُْستـُْعِمَل اْلَمْصَدُر امسًْ 
َواِحَدِتِه بـَثْـَرٌة َوِيف اجلَْْمِع بـُُثوٌر ِمْثُل َمتَْرٍة َوَمتْـٍر َوُمتُـوٍر َوبَثِـَر بـَثـَـرًا ِمـْن بَـاِب َتعِـَب أَْيًضـا 
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بـَثـَرَاٌت ِمْثُل َقَصٍب َوَقَصَبٍة َوَقَصَباٍت َوبـَثـَُر ِمْثُل قـَُرَب ُلغَـٌة : اْلَواِحَدُة بـَثْـَرٌة، َواجلَْْمعُ 
  .)100())ةٌ ثَاِلثَ 

  :ويف هدي ما تقدم ميكن القول 
إن هلذه اللفظة ثالث صور ضبطية مل يورد احملققان منها اال اثنتني ،وكان حريـا  .1

مــا أن يــوردا نــص صــاحب خمتــار الصــحاح لدقتــه، واختصــاره،  وقــد ضــبطها 
  :الفيومّي ضبطا متقنا، فتمخضت عنه الصور اآلتية 

. ج. بـَثـَـرَاً .بَِثَر ِيْبثـَُر مـن بـاب َتعِـبَ . ب. ثْـرَاً بَـ .بـَثـََر يـَْبُثر من باب قـََتلَ  . أ
 . بـُُثوراً .بـَثـَُر يـَْبثـُُر من باب قـَُربَ 

إّن املصدر املشتق منها له ثالث صور ضبطية مل يشر احملققان إليهـا، ومل تُـذكر  .2
يف املنت، وكان من إمتام التحقيق التطرق إليها، لكي يتضح ما مل يكن واضـحا 

الصــور هــي  كــان بــالتحقيق حاجــٌة إىل مثــل هــذه االلتفاتــة، وهــذهيف ذا املــنت، و 
، ولعل إيراد مثل هذا يف حاشية التحقيق كان مـن شـأنه )الَبْثر، والَبَثر، والُبُثور(

أن يقويــه، ويزيــده إيضــاحا، ودقــة، واغنــاء ملــا حيتــاج إليــه املخــتص، والســيما يف 
الـذي ال أتـواىن يف أن أرمـي  باكورة العمل املعجمّي العـرّيب متمـثال مبعجـم العـني

  .  من ينكر نسبته إىل اخلليل باجلُنَّة
الَبْثرة، ( نصت املعجمات اليت عاجلت ضبط هذه البنية على مفردها، فأوردت  .3

لكنها مل تورد مجعها إال املصباح املنري، وقد تعـددت صـيغ مجعهـا تبعـا ) والَبثـََرة 
، أما )َخرََج ( اليت باب " بـُُثور " بـَثْـَرة " الختالف ضبط بنيتها املفردة، فجمع 

على وزان َقَصب، " بـََثرات " فهي ) َتِعَب ( صيغ اجلمع للمفردة اليت من باب 
ا مل تورد صيغة اإلفراد وال اجلمع ملا جاء من باب . وَقَصَبة وَقَصَبات يف حني أ

 " قـَُرب"
   ِســُق َخْســـقاً َخَســَق الســـهم خيَْ  ((: علــق حمققـــا العــني علـــى قــول اخلليـــل :ثــاني عشـــر

. َخَسَق السهم َخيِْسُق َخْسقاً وخسوقا: 385/ 4يف احملكم (( : بالقول)) وُخسوقاً 
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أدمي ينصب للنصال، ويسمى الغرض قرطاسا، وكل : القرطاس: )خسق(ويف اللسان 
  . )101( ))قرطس: قيل. قرطاس، فإذا أصابه الرامي: أدمي ينصب للنصال فامسه

قد عمدا إىل إيراد هذا النص، لبيان ضبط هذه اللفظة، ويبـدو ويبدو أن احملققني    
أن النص الذي علقا به يفتقـر إىل الـرتابط، فاحلـديث عـن خسـق، ولكنهمـا يشـرعان 

  .ومن مث بيان معىن الغرض ، ببيان معىن القرطاس
. تـــزَخَســـَق الســْهم اهلــدَف ِإذا َأَصـــاَبُه َفتعلــق بِــِه وَمل ير (( وقــد ورد يف مجهــرة اللغــة    

الَّـــِذي يتَـَعلَّـــق ِيف اهلـــدف : وحـــاب فاخلاســـق أثبـــت لَـــُه كـــل خاســـق: َويـَُقـــال ِيف الرَّْمـــي
 :خسـق(( ، ويف التهـذيب )102())الَِّذي ميسـح اَألْرض َحـىتَّ ُيِصـيب اهلـدف: واحلايب

َهــــا اخلَاِســــُق َوُهــــَو : قَــــاَل أَبُــــو ُعبَـْيــــٍد َعــــن األْصــــَمِعيِّ  ــــَهاِم َفِمنـْ َقــــْرِطُس، ِإذا ُرِمــــَي ِبالسِّ
ُ
امل

، وعنـد ابـن فـارس أّن )103())ِإذا َشـقَّ اِجلْلـدَ : رمـى َفَخَسـقَ : ثـَْعَلب، َعن ابْـن األْعـرَايب
َـا ; َخَسَق  اْخلَاءُ َوالسُِّني َواْلَقاُف لَـْيَس َأْصـًال ((  ِألَنَّ السِّـَني ِفيـِه ُمْبَدلَـٌة ِمـَن الـزَّاِء، َوِإمنَّ

ــــَر بَـ  ــــُر اللَّْفــــُظ ِليـَُغيـَّ ــــَهامِ . ْعــــُض اْلَمْعــــَىن يـَُغيـَّ ــــزُّ ِإَذا َأَصــــاَب : َفاْخلَــــاِزُق ِمــــَن السِّ الَّــــِذي يـَْرتـَ
ِتِه  -َويـَُقوُلوَن . الَِّذي يـَتَـَعلَُّق َوَال يـَْرتـَزُّ : َواْخلَاِسقُ . اْهلََدفَ  ِإنَّ النَّاَقَة  -َواللَُّه َأْعَلُم ِبِصحَّ

: َخيِْسـُق َخْسـقاً وُخُسـوقاً  َخَسـَق السـْهم((كم ، ويف احمل)104())اخلَُْسوَق السَّيَِّئُة اْخلُُلُق 
مل ينفــــذ نفـــــاذا َشــــِديدا، وَخَســــَقِت النَّاقــــة اَألْرض َختِْســـــُقها : قــــرطس، وَخَســــَق أَْيضــــا

ا: َخْسقاً  اْهلَـَدَف َخْسـًقا ِمـْن بَـاِب  َخَسـَق السَّـْهمُ  ((، ويف املصباح املنري )105())خدَّ
السَّْهُم اهلََدَف َخَسَق (( ج ، ويف التا )106())ُفْذ نـََفاًذا َشِديًداَضَرَب َوُخُسوًقا إَذا َملْ يـَنْـ 

  .)107())ِإذا َأصاَب الرَِّميََّة، وقـَْرَطَس ونـََفَذ، مثُل َخَزق: َخيِْسُق من َحدِّ َضَرب
ومما تقـدم تتضـح لنـا أن هلـذا البنـاء صـورتني ضـبطيتني تغايرتـا تبعـا الخـتالف املعـىن   

  :على النحو اآليت
  .َخَسَق ـــــــ َخيَْسُق إذا كان داال على عدم نفوذ السهم نفاذا شديدا .1
 َخَسَق ـــــــ َخيِْسُق وصفا للنياق  .2
مل يتضــح الوصــف الــذي يتعلــق بالنيــاق مــن خــالل مــا قدمتــه املعجمــات،  .3

وكذلك مل يتضح الوصف الذي يتعلق بنفاذ السهم وتعلقه، وكان حريا أن 
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لبنية على هذا النحو ال أن يـوردا نصـا مـن يقف احملققان على ضبط هذه ا
: معجم من غري أن يوضحا ما اكتنفه من غموض، فماذا نفهم مـن قـوهلم

ا؟: َخَسَقِت الناقُة ُخُسوَقاً أي ا؟ إذ ما معىن خّد  خد
ســـاوى صـــاحب التـــاج بكـــال الضـــبطني يف الداللـــة علـــى معـــىن عـــدم نفـــوذ  .4

ا ذهـب إليـه فلكـل مبـىن السهم نفـوذا شـديدا، علـى الـرغم مـن عـدم دقـة مـ
ذا النحو  .  معناه اخلاص به، لذلك تغايرت صور الضبط 

الشَّـديد الُعنُـق والظَّْهـر، : الِعْلِكـد((: علق حمققا العني على قـول اخلليـل :ثالث عشر
كـذا (( : بـالقول)) َرُجٌل َعْلكٌد وامـرأٌة َعْلَكـَدٌة، ويـُثـَقَّـل الـدال عنـد اإلضـطرار: ويقال

) بكســـر فســـكون فكســـر(الِعْلِكـــد : خطوطـــة، والتهـــذيب ويف اللســـانيف األصـــول امل
بضــــم (والُعْلُكــــد ) بفــــتح فســــكون ففــــتح(والَعْلَكــــد ) بضــــم ففــــتح فكســــر(والُعَلِكــــد 

والُعالِكــد بضــم العــني وكســر الكــاف، والِعلَّْكــد بكســر العــني وفــتح ) فســكون فضــم
  .)108())ديدها وإسكان الكاف، كله الغليظ الشديد العنق شع تالالم م

ـــــَثم الِعْلِكـــــدقَـــــاَل أَبُـــــو (( وقـــــد ورد يف معجمـــــات العربيـــــة     : الداهيـــــة والِعلكـــــد: اْهلَْي
غلــــيظ : ُغــــَالم ِعْلِكــــد وُعالكــــد َوَعَلكــــَد وُعَلِكــــد: َوقَــــاَل اللحيــــاين والفــــرّاء. اْلَعُجــــوز

، أمــا ابــن فــارس فوجــد أن هــذا البنــاء مركــب مــن عــدة أبنيــة علــى وفــق )109())َحــزّور
ا يف األبنية اليت جاوزت الثالث يف العربيـة، فـرأى أن نظري ة النحت اليت كان يقول 
َوَهَذا ِمْن َعَكَد، َوِمَن اْلِعْلَودُّ، َوُهـَو الشَّـِديُد، َوِمـَن اللََّكـِد، َوُهـَو . الشَِّديدُ : اْلِعْلَكدُّ  ((

مـــادة ا أوردهـــا يف ، ويف مشـــس العلـــوم عـــده)110())تَـــَداُخُل الشَّـــْيِء بـَْعُضـــُه ِيف بـَْعـــضٍ 
، ويف اللســـان اجــــاد ابـــن منظــــور )111())الشـــديد الغلــــيظ: الِعلََّكــــد ((: فقـــال) كـــد(

: الِعْلِكــُد والُعَلِكــُد والَعْلَكــُد والُعْلُكــُد والُعالِكــُد والِعلَّْكــد، ُكلُّــهُ  ((: ضــبطها حــني قــال
ُهــَو الشَّــِديُد عامَّــًة، الــذكُر : ا، َوِقيــلَ اْلَغِلــيُظ الشَّــِديُد اْلُعنُــِق َوالظَّْهــِر ِمــَن اِإلبــل َوَغْريَِهــ

اْلَعُجــوُز الصَّــخَّابة، : والِعْلِكــد والعلَّْكــد ِكْلَتاُمهَــا. واألُنثــى ِفيــِه َســَواٌء، َواِالْســُم الَعْلَكــَدةُ 
حملــيط ا، ويف القــاموس )112())َوِقيــَل ِهــَي املــرأَة اْلَقِصــريَُة اللَِّحيمــُة احلَِْقــريَُة اْلَقِليَلــُة اْخلَــْريِ 

ــــُة اخلَــــْري،: الِعْلِكــــُد، بالكســــر(( ــــُة، والقصــــريُة اللَّحيَمــــُة احلِقــــريَُة، الَقليَل اِهَي  الَعجــــوُز الدَّ
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ــْحمُ : والِعْلَكــدُّ، كِقْرَشــبٍّ  ُفــٍذ وُعَلــِبٍط . اللَّــَنبُ اخلــاِثرُ : وكُعَلــِبطٍ . الشَّ وكجعفــٍر وزِبْــرٍِج وقـُنـْ
ومما تقدم خنلص إىل مجلة من . )114(التاج، وكذا ما ورد يف )113()) الَغليظُ : وُعالِبطٍ 

  :امللحوظات هي
 مع اتفاق معناه يف كل تلك الصور،تعدد صور هذا البناء تعددا واضحا  .1

  :وتلك الصور الضبطية هي 
 العِْلَكدّ .الَعلَّْكد. الِعلَّْكد. الُعالِكد. الُعْلُكد. الَعْلَكد. الُعَلِكد. الِعْلِكد 

يهـا معجمـات العربيـة، اكتفـى احملققـان بـإيراد سـتة وهذه مثانية صـور نصـت عل    
منها، وكان ينبغي النص عليها كلهـا، والـذي جعلهمـا يقتصـران علـى هـذه الصـور 
الضـبطية الســت رمبــا، ألن معــىن الصــورتني قـد اختلــف فصــار يــدل علــى العجــوز، 

  .واملرأة اللحيمة، وإن كان معناه العام باقيا يدور يف فلك كل تلك الصور
ابـن فــارس صـراحة علـى أن هــذا البنـاء منحـوت مــن ثالثـة كلمــات أدت  نـص. 2

و ، َعَكــدَ (يف النهايـة هــذا املعــىن ألنــه مل يعــده مـن األصــول، وهــذه الكلمــات هــي 
  ).اْلِعْلَودُّ، و اللََّكدِ 

أورد احملققان عبارة اللسان يف النص على ضـبط هـذا البنـاء، وهـو مـن أحسـن . 3
نصوص التهذيب أحيانا يكون غري كاف، وال دقيق  ما فعاله، ألن االعتماد على

يف ضــبط نصــوص العــني الــيت أكلمــت مــن نصــوص التهــذيب الــيت نقلهــا األزهــري 
عــن العــني؛ ألن األزهــري كــان لــه موقــف فيــه كثــري مــن التعصــب والتحامــل علــى 
العــني، وهــو الــذي أثــار بإنكــاره نســبة العــني إىل اخلليــل كــل مــا اعــرتى العــني فيمــا 

يمن على كثري من فكر املشتغلني بعلـم املعجـم، إىل بعد من إ شكاالت مازالت 
  .احلد الذي صرفهم عن العناية بالعني متنا ومادةً 

البَـْرَوُق بلغة الـَيَمن، : الَكْحبُ (( : علق حمققا العني على قول اخلليل :رابع عشر
: الكحـــــب والكحـــــم: "كحـــــب"التـــــاج (( ورد يف : بـــــالقول)) واحلبـــــة منـــــه كحبـــــة

ــــــاء، ميانيــــــة، وهــــــو الــــــربوق: صــــــرم بالكســــــر، واحدتــــــهاحل ــــــة  يف األصــــــول . َكْحَب
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/ 4ويف التهــــذيب " . 61ورقــــة "وكــــذلك يف خمتصــــر العــــني " فــــورق: "املخطوطــــة
  )115())"العورة : " "كحب" ويف اللسان" . النورة. " 110

:  كحــــب  ((البنــــاء، فقـــد جــــاء يف اجلمهـــرة  العربيـــة ضــــبط هـــذاتناولـــت معجمــــات   
ــذيب اللغــة )116())َميَانِيــة اْلَواِحــَدة كحبــة َوُهــَو احلصــرم ُلَغــة الكحــب  َقــاَل  ((، ويف 

ــــْوَرة: اللَّْيــــث َهــــَذا حــــرف : قلــــت. ِمْنــــُه َكْحَبــــةٌ واَحلبَّــــُة . الَكَحــــب بُلَغــــة أهــــل اْلــــيمن النـَّ
َنــُب ِإذا كحَّــب العِ : َويـَُقــال: َوقــد َرَواُه َأْمحــد بــن حيـىي َعــن ابْــن اْألَعــرَاِيب قَـالَ . َصـِحيح
وروى َســـَلمة َعـــن . اِحلْصـــرُِم ُلَغـــة َميَانِيـــة: الَكْحـــُب والَكْحـــمُ : َوقَـــاَل اْبـــن ُدَريْـــد. انـَْعَقـــد
َوالنَّـــار ِإذا اْرَتفـــع : قَــالَ . الــدَّرَاِهم بَـــني َيَديْــِه كاِحَبـــة ِإذا واجهتــك َكِثـــريَة: يـَُقـــال: اْلفــراء

: اِحلْصــــرُِم، واَحلبَّــــةُ : الَكْحــــبُ (( عبّــــاد ، ويف احملــــيط البــــن )117())هلبـَُهــــا َفِهــــَي كاِحبــــة
بـُُر، والِفْعـلُ : -أيضـاً  -وهـو . َكْحبَـةٌ  : الَكْحــبُ (( ، ويف احملكـم  )118())َكَحبَـه: الــدُّ

، ويف )119())َوقــــد َكحَّـــَب اْلَكــــرم، ِإذا ظهـــر َكحبُــــه. احلصـــرم، واحدتـــه َكْحَبــــٌة، َميَانِيـــة
ــَب . رُِم، َواِحَدتُــُه َكْحبــٌة، َميَانَِيــةٌ اِحلْصــ: الَكْحــُب والَكْحــمُ : كحــب((اللســان  َوقَــْد َكحَّ

ُمثَّ يـْأيت : َوِيف َحِديِث الـدَّجَّالِ . الَكْرُم ِإذا َظَهَر َكْحُبه، َوُهَو البَـْرَوُق، َواْلَواِحُد َكاْلَواِحدِ 
قَـاَل . َيطيـُب َطْعُمـه اِخلْصُب، فيـَُعقُِّل الَكْرُم ُمثَّ ُيَكحُِّب، َأي َختْرُُج َعناقيُد اِحلْصرِم، ُمثَّ 

، ويف القـاموس )120())َكْحبَـةٌ : اْلَعـْوَرُة؛ واَحلبـَُّة ِمْنـهُ : الَكْحُب ِبُلَغِة َأهـل الْـَيَمنِ : اللَّْيثُ 
ـــاٍء، والــدبـُُر، وَكحَّــَب : الَكْحــبُ  ((احملــيط  َظَهـــَر  : الَكــْرُم َتْكحيبــاً اِحلْصــرُِم، واِحَدتُــُه ِ

، َوَقاَل اْبُن ُدَرْيدٍ : الَكْحبُ (( ، ويف التاج )121())َكْحُبُه، أو َكثـَُر َحبُّهُ  : َأمهله اَجلْوَهِريُّ
ـــاءٍ ، اِحلْصـــرِمُ : الَكْحـــُب، والَكْحـــم ـــْرَوقُ ، ِباْلَكْســـِر، واحدتُـــُه َكْحَبـــٌة  . َميانَِيـــٌة، َوُهـــَو البَـ

: َظَهَر َكْحُبُه، َأي: وَكحََّب الَكْرُم َتْكِحيباً . الدبـُُر، بضّمتني: والَكْحُب، ِبُلَغِتِهْم أَيضاً 
  .)122())َظَهَر ُعنقوُد ِحْصرِِمه

  :ويف هدي ما تقدم ميكن القول     
) َكَحـبَ (يكـن منصـبا علـى حتقيـق ضـبط لفظـة  إن نص تعليق احملققـني مل .1

وصورها اليت اشتقت منهـا، وتفرعـت عنهـا، بـل علـى مـا يبـدو كـان متعلقـا 
الفة الذكر، وهذه اللفظة ببيان ضبط لفظة اِحلْصرم اليت هي شرح للفظة س
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ا ليست مما يشكل ضبط أوال، وال هي  ا حاجة إىل الضبط، كو ليست 
مــن صــلب الــنص الــذي كــان ينبغــي العنايــة بضــبطه ثانيــا، لــذلك مل يكــن 
تعليقهما ذا فائدة، أو بعائد على النص بشيء يفيده ويغنيه، ولذلك أجد 

لعنايــة مبــا هــو أهــم لــيس مــن الضــروري ذكــره، وجعلــه حاشــية كــان ينبغــي ا
والســيما مــا يتعلــق بكثــري مــن األمــور الــيت تركــت غفــال يف التحقيــق ومنهــا 
مـــــا مل يقفـــــا عنـــــد  حتقيـــــق الضـــــبط الـــــذي أمهـــــاله يف مواضـــــع كثـــــرية، أو أ
الضـــروري منــــه، ووقفـــا هنــــا ليضــــبطا لنـــا لفظــــة احلصــــرم الـــيت مل تكــــن هــــي 

  .املقصودة بنص اخلليل
ـذا الضـبط هـي لغـة نصت مجهرة معجمات العربية علـى أ .2 ن هـذه اللفظـة 

 .ميانية، فنسبت اللفظة مع ضبطها إىل اللغة اليمانية
مل ختتلـــف مجهـــرة معجمـــات العربيـــة علـــى ضـــبط هـــذه اللفظـــة، وإمنـــا كـــان  .3

: االختالف يف معناها وداللتها يف لغة أهل اليمن، وهذا يقودنا إىل القول
ه اللفظـــة، وال ضـــبط إّن مـــا أحلقـــه احملققـــان مـــن تعليـــق مل يعـــَن بضـــبط هـــذ
 .داللتها كما سيأيت بيان هذا امللحظ يف فصل الحق

ِبْكـٌر : َعنـاق ُحتُْلبَـٌة أي: حلـب((: عّلق حمققـا العـني علـى قـول اخلليـل :خامس عشر
وشـــاة ُحتُلبـــة : 268/ 3جـــاء يف احملكـــم ((: بـــالقول)) ُحتَْلـــُب قبـــل أن يـَْفُســـَد لبُنهـــا 

إذا خـرج ) }ِحتِْلبـة { وبكسـرمها  }ُحتَْلبـة{لـالما ء والـالم وبضـم التـاء وفـتحبضم التـا(
  .)123())من ضرعها شيء قبل أن ينزى عليها

تُنزل اللَّنب من غـري َأن يقرعهـا اْلَفْحـل، وِحتِْلبـة : ِحتِْلبة َشاة((جاء يف متون اللغة أّن   
ُلبـُة وِحتِْلبَـة ِإذا يـَُقـال عنـز حتُْ (( ، ويف التهـذيب )124())اِجللد، َوُهَو َما قشره الدابغ ِمْنهُ 

ِإذا خـــرج مــن ضــرع العنـــز ((وفيــه أيضــا ، )125())َدرَّت قبــل َأن َتلِــد، وقـَْبــَل َأْن َحتِْمـــل
َهــا التـــيس قيــل  ــٌز ُحتُْلبـــة وِحتِْلبــة، وروى مشـــر شــيءٌ مــن اللَّـــنب قبــل َأن ينـــزو َعَليـْ ِهـــَي َعنـْ

ـــٌز ُحتَْلبـــة وُحتَْلبَـــٌة وِحتِْلبَـــٌة، ِإذا خـــرج مـــن  َشـــاة ُحتُْلبَـــةٌ  ((ويف احملكـــم ، )126())للفـــراء وعنـْ
: التُّْحُلبـة ((، وورد أيضـا )127())وََكـَذِلَك  النَّاقـة . ضْرعَها َشْيء قبـل َأن ينـزى َعَليـَْهـا
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ويف لغة . ُحتَْلَبة، بفتح الالم، لغة فيه: ويقال أيضاً . أي حتلب قبل السِّفاد: شاة ُحتُْلبة
وَشـــاٌة ِحتَْالبَــٌة بالَكْســـِر  ((، ويف التــاج )128())مأخــرى ِحتَْلبــة، بكســـر التــاء وفـــتح الــال

م، و م،و  َأي"  بفتحهما" َحتَْلَبٌة  وُحتُْلَبٌة، ِبَضم التَّاء َوالالَّ " بكسرمها" ِحتِْلَبةٌ التَّاء َوالالَّ
م، وُحتَْلبَـٌة َمـَع  م" َأي التَّاء َوالالَّ نـَْهـا ذكـر اجلـوهرّي مِ  "ضـم التـَّاء وَكسـرَها َمـَع فـتح الـالَّ

مـوُع ِسـتًَّة، َوزَاد  َثَالثًا، واثنـاِن ذكرمهَـا الصـاغاينّ ومهـا َكْسـُر التـَّاء وفـتُح الـالِم فصـار ا
م،  م، وفـَْتَح التَّاِء َمَع َكْسـِر الـالَّ شيُخَنا نقال َعن اِإلماِم َأيب َحيَّاَن َضمَّ التَّاِء وَكْسَر الالَّ

مـوُع ِتْسـَعةً  وفـَْتَح التاِء َمَع ضمِّ الالِم، َفَصـارَ  ِإَذا َخـرََج مـن َضـْرعها َشـْيء قبـَل َأْن : ا
  . )129()) يـُنـَْزى َعَليـَْها وََكَذِلَك الناقةُ 

  :ويف هدي ما تقدم من نصوص خنلص إىل مجلة من امللحوظات   
أورد احملققان ثالث صور ضبطية يف هـذه اللفظـة كمـا نقالهـا عـن احملكـم،  .1

ها يف ضبطها، نقلت تسـع صـور مل يـورد يف حني أن املعجمات والتاج أدق
احملققــان منهــا إال ثــالث، وهــذا ويف مثــل هكــذا نــص قــد يولــد َلْبَســاً لــدى 
القـــارئ فيحســــب أن هــــذه الصـــور الضــــبطية هــــي مـــا ورد يف هــــذه اللفظــــة 

  .فحسب
تقـدم أن معجمــات العربيــة رصــدت تســع صـور ضــبطية هلــذه اللفظــة، وقــد  .2

 :من كل املعجمات وهيإيرادها أفضل أتقن الزبيدي ضبطها و 
. ح. َحتُْلبة.ز. َحتِْلبة. و. ُحتِْلبة. هـ. ِحتَْلبة. د. ُحتَْلَبة.ج . ِحتِْلبة . ب . التُّْحُلبة . أ

 .َحتَْلبة.ط. ِحتْالبة
مل يقـــف احملققـــان علـــى ظـــاهرة التعـــدد الضـــبطي لكثـــري مـــن ألفـــاظ العـــني،  .3

إيراد ضبط  ومادته، إذ جل ما آخذ األزهرّي اخلليل عليه يكاد ينحصر يف
ـذا الضـبط، أو عـدم وورود لفظـة مـا  لبنية لفظة ما مل ترد إال عنـد اخلليـل 
يف مــدخلها الصــحيح، أو عــدم ورود داللــة مفــردة مــا بــداللتها الــيت ذكرهــا 
اخلليل إال عند اخلليل نفسه، أو شرحه مـادة لغويـة علـى حنـو يغـاير مـا ورد 

ط هــــو مــــا جعـــــل يف شــــرحها مــــن كــــالم العـــــرب، ولعــــل اإلخــــالل  بالضـــــب
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يرمي العني بكثري مما رماه به من التصحيف والتحريف، وهذا أمر  األزهري
حيتـــاج إىل اســـتقراء نصـــوص العـــني يف مجهـــرة املعجمـــات العربيـــة، والســـيما 
تلـــك الـــيت مل تـــرد فيـــه، أو تلـــك النصـــوص الـــيت وردت فيـــه ومل يتبـــني منهـــا 

  .املراد، وهي مبثوثة كثريا يف حواشي حتقيق العني
  خالصة البحث وخاتمته. 
يـــورد احملققـــان صـــورة ضـــبطية واحـــدة مـــن غـــري استقصـــاء للصـــور األخـــرى الـــيت  .1

وخطـل يوقعنـا املتتبـع يف فوضـى ، وذلـك فيـه إربـاك، أو تتعاور علـى بنـاء مـا، حيتملها
كان مبقدور احملققني حسمها منذ اللحظة األوىل بإيراد الصور  الضبطية اليت نّصت 

اإلعراض عن ذلك ميكن أن يكون بسبب العجلة، وقلة توافر ولكن ، عليها املصادر
التقانات الفنية الـيت تعـني احملقـق يف عملـه مـن خـالل تيسـريها الوصـول إىل مزيـد مـن 

، املصـادر ليتأكــد احملقــق مــن كــل الوجــوه الضـبطية احملتملــة الــيت مل يــنص عليهــا العــني
 .وأغفلها احملققان 

طية الـيت وردت يف بعـض املصـادر، وحــني يشـري احملققـان إىل بعـض الصـور الضــب .2
، الرجوع إىل تلك املصادر نتفاجأ بعـدم وجـود تلـك الصـور الـيت أشـار إليهـا احملققـان

مـا مـن عمالقـة أهـل  وهذا أمر كان ينبغي أن يالحظاه، وال مير عليهما بسهولة، أل
العلــم اللغــوي يف عصــرنا احلــديث، وقــد يكــون ذلــك بســبب الظــروف الــيت أحاطــت 

 .يق كتاب العني وطباعتهبتحق
ذيب اللغة، وهذه  .3 اعتمادمها الكبري على نصوص العني اليت نقلها األزهري يف 

خــري وســيلة أعانــت احملققــني يف الوقــوف علــى كثــري مــن األمــور الــيت ينبغــي الوقــوف 
عليهــا، لكــن هــذا مل جيعلهمــا يســلمان قيــاد عملهمــا لنصــوص التهــذيب فقــد عــدال  

 . خالف ما ذهب إليه األزهري، وأثبته حمقق التهذيب كثريا مما ثبت يف العني
 األمنـاطمل يكن هلما منهج موحـد يف النقـل مـن املصـادر القدميـة يف الـنص علـى  .4

اليت علقا عليها، فهما ينقالن تـارة عـن التهـذيب وهـذا  األبنيةالضبطية اليت تعاورت 
ت العـني، وتـارة النقل كان متعلقا يف أغلبه بنصوص كاملة ألجل إمتام نـص خمطوطـا
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ينقالن عن احملكم واحمليط األعظـم البـن سـيده، وأخـرى عـن لسـان العـرب، لكـن مـا 
مـا يــوردان النصـوص الــيت تـوحي باقتصــار تلـك املصــادر  يلحـظ علــى طبيعـة النقــل أ
علـــى الصـــور الضـــبطية الـــيت أورداهـــا يف حـــني أننـــا عنـــد الرجـــوع إليهـــا ألفينـــا خـــالف 

مل يشــريا إىل ذلــك، أو يلمحــاه إليــه، ممــا قــد يربــك ذلــك، إذ تــرد أكثــر مــن صــورة، و 
 .املتتبع فيوقعه يف وهم غري مسوَّغ، وقد يفقد نص التعليق شيئا من الدقة 

باالستقصاء والبحث ألفينـا أّن أغلـب املعجمـات ال تـورد الشـواهد اللغويـة الـيت  .5
تثبت صحة ضبط ما وترجيحه على ضبط أخـر، مـع عـدم وضـوح التعليـل املعجمـي 

الظــواهر اللغويــة بعامــة، والظــواهر الضــبطية خباصــة، ممــا يــدعونا إىل دراســة ظــاهرة يف 
وقد يوردون النزر اليسـري مـن تلـك الشـواهد، ، التعليل املعجمّي يف معجمات العربّية

 .ومن ذلك التعليل
انصبَّ تعليق احملققني يف بعض املواضع على ضبط لفظة هي غري املقصودة من  .6

ظـة يف ســياق ألفـاظ متعــددة يعقبهـا الــنص علـى الضــبط، فيقــع الضـبط، إذ تــأيت اللف
الَكَحــب : القــارئ يف الــوهم إذ ال يــدري مــا اللفــظ املقصــود؟ مثلمــا فعــال يف قوهلمــا

مما ال ُيشكل ضبطه وال حيتاج ) احلِصرم ( اِحلصرم بالكسر، ومعلوم أن هذه اللفظة 
األمــر كـذلك، وهــذا مــن  ولـيس" الَكَحــَب " إىل بيـان فــُيظن أن اللفـظ املقصــود هـو 

 .اخللل املنهجّي يف التعاطي مع هذا الشأن 
مل ينتبــه احملققــان علــى حنــو دقيــق مــا ميكــن أن يولــده اخــتالف الضــبط يف البنيــة  .7

وهـذا لـه أثـر كبـري يف التشـويش علـى نـص مـنت العـني، ، الواحدة من تغاير يف الداللة
 .الناجتة عن ذلك  إذ مل يوثق احملققان عند اختالف الضبط تلك الداللة

يف حالـــة ذكـــر احملققـــني لضـــبط أبنيـــة األفعـــال يـــذكران ضـــبط  الفعـــل فحســـب،  .8
وذكر ذلك قد يكون مستوفيا لكل صوره الضبطية، وقد ال يكـون، إال أن املالحـظ 
ما يعرضان عن ضبط املصدر الذي تتنوع صوره الضبطية أيضا على حنو مـا فعـال  أ

د ورد ملصدره ثالثة صور ضبطية مل يذكراها يف فق، "ذخر " يف ذكرمها ضبط الفعل 
وهـذا ملحــظ ) والُبثُــور ، والَبثْـر، الَبثَـر( تعليقهمـا، وال ذُكـرت يف مــنت العـني، إذ هــي 



  علي خلف حسين العبيدي. د                          النقد المعجمي وأثره في تحقيق كتاب العين

 

 مجلة إشكاالت في اللغة واألدب        55            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت        

مهم ال ينبغي إغفاله، وكان من اجلدير باحملققني الوقوف على هذا، ألنه مما حيتاجـه 
 . عارف عليها املعجم كي يتم حتقيقه حتقيقا يستويف شروط التحقيق املت

يكتفي احملققان يف بعض املواضع بالتعليق على عني الكلمة سواء أكانت فعـال  .9
أم امســا، والضــبط يــأيت يف املصـــادر الــيت اســتقيا منهــا تعليقهمـــا ليشــمل فــاء الكلمـــة 

مــا ممــا أختلــف ضــبطه، وأشــكل، وهــذا ملحــظ مهــم يقودنــا إىل القــول : وعينهــا، أل
الكلمة بكل أجزائها، وإمنا اكتفيا بضبط جزء منها، يف  بأن احملققني مل يتناوال ضبط

ـا حاجـٌة إىل بيـان مـا يتعاورهـا مـن ضـبط، فضـال عمـا أورده  حـني أن بـاقي األجـزاء 
احملققان، وهذا أمر كان ينبغي التثبت منه على حنو دقيق، لكي ال يكون ذلك النقد 

ن، ويكــون التحقيــق معــوزا املتعلــق ببنــاء الكلمــة معــوزا مفتقــرا إىل مزيــد إيضــاح، وبيــا
حقَّق

ُ
 .مفتقرا إىل ذلك أيضا، وال حيقق الفائدة املرجوة للمنت املعجمّي امل

عـــدم انتبـــاه احملققـــني إىل ســـريان بعـــض التصـــحيفات يف املعجمـــات العربيـــة  .10
فقد وردت يف معظم ) الُبّتم ( وبقيت إىل يومنا هذا، على حنو ما ورد يف بيان معىن 

ولكــن عنــد التحقــق بــالرجوع إىل كتــب اجلغرافيــا " جيــل " أنــه املعجمــات يف تعريفــه 
والغريب أن هذا التصحيف ظل سـاريا ومل ينبتـه إليـه أحـد ) جبال (واملواضع وجدناه 

 .حىت احملققني حني علقا على هذه املادة اللغوية
وخالصة ما بدا لنا يف هذا الفصل أن كثريا من النقودات املتعلقة بضبط األبنية      

ا حاجة إىل إعـادة اسـتقراء، وتتبـع؛ ألجـل أن يسـتوي حتقيـق  ال ا احملققان  يت علق 
هذا السفر اللغوي العظيم على سوقه، ويعاد نشره وفق ما اثبتناه من نقودات تتعلق 
ببىن األلفاظ وحتقيق ضبطها، وقد ألفينا كثـريا مـن مواضـع اخللـل الـيت ال تنـتقص مـن 

عليـــه مـــا نـــرى أنـــه خيـــدم هـــذا املعجـــم الكبـــري،  جهـــد احملققـــني بـــل تكملـــه، وتضـــيف
ونلتمس كل العذر هلما ملا اكتنف حتقيق العني وطباعته مـن صـعوبات، ومشـكالت 

 بـاألحرىعديدة، ولسنا نـدعي يف هـذا العمـل غـري أننـا حاولنـا إكمـال التحقيـق، أو 
  .سب وقيمة هذا السفر اللغوي املهمتكميله مبا يتنا
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 . ت.د ،لبنان
 الـدكتور رمــزي : ،حتقيـق) هـــ321(أليب بكــر حممـد بـن احلســن بـن دريـد األزدي ، مجهـرة اللغـة

 .م 1987، بريوت ـ لبنان، دار العلم للماليني، 1ط، منري بعلبكي



  علي خلف حسين العبيدي. د                          النقد المعجمي وأثره في تحقيق كتاب العين

 

 مجلة إشكاالت في اللغة واألدب        61            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت        

 
 مراجعـة، إبـراهيم االبيـاري: حتقيـق، )هــ206( ، أليب عمرو إسحاق بـني ِمـرار الشـيباين اجليم :

 . م1974، مصر ـ القاهرة، اهليأة العامة لشؤون املطابع األمريية، حممد خلف أمحد
 حممـد عـوض : ، حتقيـق)هــ 370(آليب منصور حممـد بـن أمحـد األزهـري اهلـروي ، ذيب اللغة

 .م2001، بريوت ـ لبنان، دار  إحياء الرتاث العريب، 1مرعب، ط

 ـــوان األدب : حتقيـــق، )هــــ350(، أبـــو إبـــراهيم إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن احلســـني الفـــارايب، دي
ــــار عمــــر ــــدكتور أمحــــد خمت ــــيس، طبعــــة: مراجعــــة، ال ــــراهيم أن ــــور إب مؤسســــة دار الشــــعب : دكت

  م  2003 ، للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة ـ مصر
 نشــر وتوزيـع دار الثقافــة، بـريوت ـ 1إحسـان عبّـاس، ط. د: مجعـه وشــرحه، ديـوان كثـري عــزة ،

 . م1971، لبنان
 ـــق ديـــوان الكميـــت بـــن زيـــد ـــل طُريفـــّي، ط. د: االســـدي، مجـــع وشـــرح وحتقي ، دار 1حممـــد نبي

 . م2000، صادر، بريوت ـ لبنان
 ت.بريوت ـ لبنان، د، ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي، دار صادر . 
 هــــ573(نشـــوان بـــن ســـعيد احلمـــريي اليمـــين ، مشــس العلـــوم ودواء كـــالم العـــرب مـــن الكلـــوم (

، د يوسـف حممـد عبـد اهللا -مطهـر بـن علـي اإلريـاين  -د حسني بن عبد اهللا العمـري : حتقيق
  . م1999دمشق ـ سوريا ، و دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ، دار الفكر املعاصر1ط
 ـــل بـــن محـــاد اجلـــوهري ، الصـــحاح ـــد الغفـــور : حتقيـــق، )هــــ 400( أليب نصـــر إمساعي أمحـــد عب

 . 1987، بريوت ـ لبنان، دار العلم للماليني، 4ط، عطار
 مهــدي . د، إبــراهيم الســامرائي. د: حتقيــق، )هـــ 175( يــل بــن أمحــد الفراهيــدي للخل، العــني

 .م 1981بغداد ـ العراق ،، دار الرشيد للطباعة والنشر والتوزيع، املخزومي
  ،حتقيـق، )هــ224(أليب ُعبيد القاسم بن سّالم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي غريب احلديث :

جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة، حيــدرآباد الــدكن ـ مطبعــة ، 1حممــد عبــداملعني خــان، ط. د
 . م 1964اهلند، 

  ســليمان .د: ، حتقيــق)هـــ 285( غريــب احلــديث ـ إبــراهيم بــن إســحاق احلــريب أبــو إســحاق
 .ت.مكة ـ اململكة العربية السعودية، د، ، جامعة أم القرى1ابراهيم العايد، ط
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 ــــب احلــــديث ــــراه، غري ــــن إب ــــن حممــــد ب يم بــــن اخلطــــاب البســــيت اخلطــــايب أليب ســــليمان محــــد ب

، عبـد القيـوم عبـد رب النـيب: وخـرّج أحاديثـه, عبد الكرمي إبـراهيم الغربـاوي: حتقيق، )هـ388(
 .م1982، بريوت ـ لبنان، دار الفكر

  علـــي زويـــن، .د: ، حتقيـــق)هــــ 521( الفـــرق بـــني احلـــروف اخلمســـة، البـــن الســـيد البطليوســـي
 ت.د، بغداد ـ العراق، ، مطبعة العاين1ط
 حتقيــق، )هـــ817( جمــد الــدين أبــو طــاهر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى ، القــاموس احملــيط :

،  مؤسسـة 8ط، حممـد نعـيم العرقُسوسـي: بإشـراف، مكتب حتقيق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة
 م 2005، لبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 الســالم حممـــد هـــارون   عبـــد: حتقيـــق، )هـــ180( لعمــرو بـــن عثمـــان بــن قنـــرب ، كتــاب ســـيبويه
 . م1988، القاهرة ـ مصر، مكتبة اخلاجني

 حممـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفضـــل، مجـــال الـــدين ابـــن منظـــور األنصـــاري ، لســـان العـــرب
  . م 1994، بريوت ـ لبنان، ، دار صادر3ط ) هـ711(األفريقى 

 حتقيـق، )هــ458( سـيده املرسـي أليب  احلسن علي بن إمساعيـل بـن ، احملكم واحمليط األعظم :
 . م 2000،دار الكتب العلمية،  بريوت ـ لبنان ، 1ط، الدكتور عبد احلميد هنداوي

  الشـيخ حممـد حسـن : ، حتقيـق)هــ 385( احمليط يف اللغة، لكايف الكفات الصاحب بن عبـاد
 .ت.، عامل الكتب، بريوت ـ لبنان، د1ط، آل ياسني

 عبــد اهللا حممـــد بـــن أيب بكــر بـــن عبـــد القــادر احلنفـــي الـــرازي زيــن الـــدين أبـــو ، خمتــار الصـــحاح
الـدار النموذجيـة، بــريوت  -املكتبـة العصــرية ، 5ط، يوسـف الشــيخ حممـد: حتقيـق، )هــ666(
 م1999، صيدا  ـ لبنان –
 خليـل إبـراهيم : حتقيـق، )هــ458(أليب احلسن علي بن إمساعيـل بـن سـيده املرسـي ، املخصص

 .م 1996، بريوت ـ لبنان، اث العريب، دار إحياء الرت 1ط، جفال
 ـــو ، املصـــباح املنـــري يف غريـــب الشـــرح الكبـــري ـــن علـــي الفيـــومي مث احلمـــوي، أب أمحـــد بـــن حممـــد ب

 .ت . د، بريوت –املكتبة العلمية ، )هـ770(العباس 
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  هـــ626(معجــم البلــدان، شــهاب الــدين أبــو عبــد اهللا يــاقوت بــن عبــد اهللا الرومــي احلمــوي( ،

 .م1995، ريوت ـ لبنانب، ، دار صادر2ط
 حتقيــق، )هـــ395(أليب احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويين الــرازي، ، مقــاييس اللغــة :

 .م1979، بريوت ـ لبنان، دار الفكر ، عبد السالم حممد هارون
 ــد الـــدين أيب الســعادات املبـــارك بــن حممــد بـــن حممــد بـــن ، النهايــة يف غريــب احلـــديث واألثــر

، طــاهر أمحــد الـــزاوي: حتقيـــق، )هـــ606(لكـــرمي الشــيباين اجلــزري ابـــن األثــري حممــد ابــن عبــد ا
  . م1979، بريوت ـ لبنان، املكتبة العلمية، حممود حممد الطناحي
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  اللغة العربية والهوية
  

  األردن/جامعة جرش / أستاذ مشارك   : جودي فارس البطاينة .د
العلوم  واآلداب  كلية/ جامعة الملك خالد/أستاذ مساعد  :عمران أحمد عبد الكريم الطويل .د

  للبنات بالنماص
  

  

  
فاللغةُ  وجداُن  ،ها وُهويتها إال من خالِل اللغةِ من المعروِف أَن األمَم ال تكتسُب كينونَت[ 

ووعاُء فكرِها وتاريُخها وانتصاراُتها ؛فهي عباءةُ  الرؤيِة كما يقول النفري ، ووجوُدها، ورسالُتها، األمةِ 
لتؤشَر ما يحتاُج إلى ؛ ولهذا تُعيُد األمُم والشعوُب النظَر في تراِثها اللغوي واألدبي بين ِحقبٍة وأخرى

  .ما زال يبحًث عن ذاتِهِ ، مصابٍ في ُهويّتهِ ، كو أزمةَ مجتمٍع مهزوٍم خاصًة ونحُن نش ،ٍ تبديٍل أو تعديل 
وعدِم اتقاِنها كما يقول الكركي  وإنما  في الشكِّ ، والمشكلةُ  ال تتأّتى فقط في اللحِن بها

ةُ حتى تعوَد  اللغو ، بروِح اللغِة العربيِة، واستيعاِبها للفكِر الذي يواكُب تطوراِت المجتمِع ومتغيراتِه
ودرجِة التطوِر في اللغِة ، إنتاُج اللغِة في مجاِل الفكِر والثقافةِ  : العربيةُ ُهوية َ األمةِ ال بد من معاييَر منها

وبناًء على ذلك ُقسَم . والترجمُة المتبادلُة من اللغِة وإليها وغيرِها مما يتناولُه البحُث بالتفصيل، ذاِتها
  ]).اللغُة العربيةُ والمستقبل ، و واللغةُ العربية والسلطة، اللغةِ العربيةِ أزمةُ  ( :البحُث لثالثِة محاوَر هي

  

  
  احملور األول 

 :أزمة اللغة العربية 
ال بد من القوِل بأن ما تواجهه اللغةُ  العربيةُ  من أزماٍت وليست أزمةً ، 

ِة  سبع تتجلى يف؛ مضعِف أغلِب العرِب يف لغِته يدرُكها اجلميُع واليت تتمثُل يف
، ومستوى الرتمجةِ ، ومستوى املناهجِ ، ومستوى املعلمني، مستوى الطالبِ (مستوياٍت 

 )  ،  واملستوى اخلارجيِّ واملستوى الشخصي ّ ، ومستوى التعريبِ 
فعلى مستوى الطلبِة جنُدهم يف خمتلِف مراحِل الدراسِة بدءًا من املرحلِة 

، ون إال بلغِة العاميِة يف اجلامعِة، واملدرسةِ األساسيِة وانتهاًء باملرحلِة اجلامعيةِ ال يتكلم



 عمران أحمد عبد الكريم الطويل. د/ جودي فارس البطاينة. د                       اللغة العربية والهوية

 مجلة إشكاالت في اللغة واألدب        65            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت        

فال جييدون اللغةَ الفصيحة إال يف ، همِئهم، ومع معلميومع زمال، والشارعِ ، والبيتِ 
كتاٍب فقط أما على ، وليست لغةَ حياٍة وتعاملٍ ، الكتاِب وكأن اللغةَ  القوميةَ  لغة ُ

منهم ال واألغلبية ُ ، لَم اللغةِ العربيةمستوى املعلمني فأغلُبهم يدرسون بلغةٍ عاميٍة إال مع
ا  الطلبِة بأن اللغةَ  العربيةَ هي اللغةُ القومية ؟ إقناعفكيف نستطيُع ، جييدو

واعتماِد نظِمِه يف  ،العربيِة السليمةتدين جودة التعليم باللغة  باإلضافة إىل
حلفظ ه على أسلوِب اواالعتماد املبالغ في ،ها على إتباع األساليب التقليديةمجيع مراحلِ 

االستفادة من تقنيات التعليم احلديثة يف  وعدم ،والتلقني والبعد عن التطبيق العملي
ذلك بنُك التنمية الدويل يف آخر تقريِر  وحتويِلها إىل واقع، وقد أكد مةتسهيل فهم املعلو 

املعلمني  عدم اقتناعِ إضافة إىل  ،إفريقيا التعليم يف الشرِق األوسط ومشالله حول حالِة 
جبدوى الطرق احلديثة بالتعليم سواًء أكان التعليم التطبيقي أم التعليم االلكرتوين وعدم  

ا وعدِم ال  .قيام بتنفيذ اخلطط بأمانة وإخالصفهِمهم خلطواِ
وبالنسبة ملستوى املناهجِ فإن قواعَد الصرِف والنحِو تدرُس يف كثٍري من 

وأغلِب كتِب تبسيِط القواعِد ، ِة، وحلبِّ اللغِة العربيةِ حمبٍط للهم، األحياِن بأسلوٍب عقيم
جنُدها تُعقُد الطالَب بكثرِة ما فيها من قواعَد زائدٍة عن احلاجِة واليت تعلُم الشيَء وضدَّه 

والقواعُد اليت تعُلمها ، بني التمارين اليت تشتمُل عليها الكتبُ  مث أن من، يف أحياٍن كثريةٍ 
عُل التماريَن ال تنطبُق على القواعِد يف أحياٍن كثريةٍ ، حبيث يضيُع جت، اختالفاٍت كثريةً 

 فكيف بالطالِب ؟ ، فيها املعلمُ 
أما يف اجلامعاِت العربية فأغلُب الكتِب اجلامعيِة تدرس باللغِة األجنبيةِ ، وكأنَّ 

أجنبية  أو  ة ً املقصوَد يف اجلامعة أن ينسى الطالُب لغَته القوميةَ  ويستخدُم بدالً منها لغ
هلا بوجداِنه القومي، باإلضافِة إىل أن الرغبَة املستعجلَة واحلماَس يف تغيِري  رطانةً  ال صلة

كٍل دقيٍق  فيها  يؤدي إىل تأليِف مناهَج جديدٍة على عٍجل غِري مدروسٍة بش، املناهجِ 
  .كثٌري من العيوب
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 :المستوى الشخصي
فكَر الغريَب عن ثقافِته وعن امل"إن  أما على املستوى الشخصي فكما قيل

 مغرتٍب حيسُّ ، واملفكَر الذي يفكُر وحيسُّ يف جوٍّ ثقايفٍّ خمتلفٍ ، لغته  غريٌب عن نفسهِ 
حنُن نؤمُن بأن ال بد للطالِب العريبِّ من أن يكوَن و  .1"بذاِت آخر حمل ذاتِه احلقيقية

سنا نرى مانعاً من أن يبدأ التدريَس ول، إىل جانِب اتقانِه للغتِه العربيةِ ، عارفاً بلغٍة أجنبيةٍ 
على أن ال يكوَن يف ذلك أيُّ لوٍن من ، ا بدءاً من الصِف األوِل من املرحلِة االبتدائيةِ 

وأما مواُد الدراسِة ، فاللغُة األجنبيُة تدرُس كلغٍة فقط، )املزامحِة للغِة العربيةِ (لواِن أ
، لغتِه أوالً  إتقانتمكَن الطالُب العريبُّ من لكي ي، األخرى كلُّها فتدرُس بالعربيِة وحَدها

من خالِل  زدواجيِة الشخصيِة وانفصاِمهاولكن ال نريُد من هذا األمِر أن يؤدي بنا إىل ا
 أفتخُر ؟و  أيهما حيقُق يل كينونيت وذايت وبأيِّهما أعيشُ ، صراِع نفسي داخلي

امعاِت العربيِة يف اجل ومن املؤسِف أننا جنُد بعض املتشددين يف حماربِة اللغةِ 
وجِه اللغِة العربيِة بعناٍد وإصراٍر يدعون أن العربيَة عاجزٌة عن  العربيِة الذين يقفون يف

ذا  الوفاِء حباجاِت التعليِم العلميِّ اجلامعيِّ ويصروَن على عدِم التدريِس باللغِة العربيِة و
م ، ياَة واالزدهاَر للغاِت األجنبيةِ ومينحوا احل، استطاعوا أن جيمدوا العربيَة يف جامعاِ

ا القوميِة دون  بعكِس مجيِع األمِم والشعوِب اليت حترُص على أن تكوَن السيادُة للغاِ
ا العلميِة والعمليةِ ، سواها وإذا  ، والتقنيةِ ، واإلداريةِ ، يف كل جانٍب من جوانِب حياِ

   ، كانت الوسائُل تؤدي إىل الغاياتِ 
قاِء اللغاِت األجنبيِة لغاِت التدريِس الوحيدِة يف اجلامعاِت فاملعىن الوحيُد لب

وبقاِء اللغِة العربيِة غريبًة يف بيِتها ويف أهِلها هو إبقاءُ  روِح االستعماِر يف األرِض ، العربيةِ 
العربيِة فاالستعماُر األجنيبُّ مل خيرْج بل بقيْت جذورُه حّيةً فاعلًة عن طريِق أعداِء اللغِة 

وهل نفهُم من هذا أيضًا أن السياسَة يف البالدِ العربيِة ال ، ِة يف اجلامعاِت العربيةِ العربي
وأن السلطاِت العربيَة ال تريُد هلذا االستعماِر الفكريِّ أن يزوَل ؟  بطريقٍة ، تدرُك ذلك

ا ولغِتها   ِ  غِري مباشرٍة مما يضعُف ثقَة األمِة العربيِة بذا
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النفاِق " ـيسميها عيسى برهومة ب  األجنبيةلِم اللغِة وهناك أزماٌت تتعلُق بتع
يعتقُد املتحدُث بلغٍة غري لغتهِ أن ) بالربستيج(وتعرُف هذه الظاهرُة " الجتماعياللغويِّ ا

هذا األمَر يدلُّ على الرقيِّ االجتماعي وهلذا يسعون لوضِع أبنائِهم يف مدارَس تدرُس 
  .2. ِة األم بلغٍة أجنبيةٍ ، مما يؤدي لطمِس اللغ

 :مستوى الترجمة
فنحن أمامَ أزمةِ ما تُرجَم من اللغِة ، مستوى الرتمجةِ فتتفاقُم األزمةُ أما على 

،كما ت تتجلى يف واألزمة. العربيِة  وإليها تفاوُت  أنَّ اختصاصاِت املرتمجني متفاوتة ٌ
م الثقافية االِت كِلهاكذلك مؤهالُ لفنيِة، واالجتماعيِة، العلميِة، واألدبيِة، وا: ، يف ا

ويتعدى استيعابُه ، واألغلُب ال يكون على صلٍة وثيقٍة باملوضوِع الذي ينقُله للغِته
وهلذا  للشكِل واألسلوِب  إىل املضامني واألفكاِر واإلطاِر الثقايفِّ والتارخييِّ للنصِّ املرتجمِ 

مجِة سواٌء أكانت كتباً ووفرَة األخطاءِ اللغويِة يف بعِض األعمالِ املرت  ،جندُ الركاكة
  .أسهم يف احلدَّ من األعماِل املرتمجِة  هذا 3علميةً مرتمجةَ أم كتباً أدبيةً مرتمجة َ 
خريطةٍ تكشُف عن ما أنتَجه الُكتَّاُب واألدباُء العرُب  "وهي أعماٌل تفتقُر إىل 

َرتَجِم من  ٍت غِري العربيِة وكذلك إىل رصدِ وُنِشَر بلغا
ُ
إىل لغاٍت األ ِ اإلنتاجامل ديبٍّ العريب ِّ

وتتبِع األصداءِ النقديةِ حوَل األدِب العريبِّ املنشوِر بلغاٍت أجنبيٍة، أو ..غربيٍة خمتلفة ٍ 
ترمجاتِه، واملدى الذي أصابَته هذه الرتمجاُت من ردوِد الفعِل يف بيئاِت أخرى ذاِت 

   4"ثقافةٍ خمتلفة 
  :مستوى التعريب

ا  أما على مستوى التعريِب فنح ُن أماَم أزمٍة ال تقُل خطورًة عن سابقاِ
 فهي قضيٌة معقدٌة ومهمةٌ ؛ والتعليميةِ  بدُأ بقضيِة املصطلحاِت العلميِة والتكنولوجيةِ وسأ
  .جداُ 

املشتغلِة بوضِع  بتعدِد اجلهاتِ ، لقد تعددت اللغاُت العلميُة يف الوطِن العريبِّ 
بل . ختتلُف عن مصطلحاِت البلِد اآلخرففي كلِّ بلٍد عريبٍّ مصطلحاٌت ؛ املصطلحاتِ 
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سواءً واملشتغلون بوضِع املصطلحاِت كثريون  ،قد تتعدُد املصطلحاُت يف البلِد الواحد
على مستوى األفراِد أم على مستوى اهليئاِت واملؤسساِت وليس بيَنهم أيُّ اتصاٍل 

جهِة تنسيٍق وطنيٍة  لعدِم وجودِ ، لالتفاِق على توحيِد هذه املصطلحاِت يف البلِد الواحدِ 
  .، تكون حلقَة اتصاٍل بني العاملني يف حقِل املصطلحاِت قومية أو

يعمُل كلٌّ  ومع وجوِد احتاٍد جيمُعها، على قلِة عدِدها، حىت جمامِع اللغِة العربيةِ  
ودوَن حماولٍة لالتصاِل ، دوَن تنسيٍق بيَنها، منها يف وضع املصطلحاِت على حدةٍ 

امُع منفردةً ، ا يشتغُل به كلُّ جممٍع من مصطلحاتواالتفاِق على م ، فكثٌري مما وضَعتُه ا
امِع األخرى وهلذا كانْت االستفادُة من جهوِد ، وال إىل أيدي الناس، مل يصْل إىل ا

امِع  قليلًة جداً  علمًا أنه يوجُد مكتٌب لتنسيِق التعريِب ُأسَس يف أوائِل نيسان  ، هذه ا
مل يتوصْل إىل توحيِد املصطلِح العلميِّ  رغَم جهوِده املشكورةِ م إال أنه 1961

وعلى األخِص ، وإيصاِله إىل كِل اجلهاِت اليت ميكُنها أن تستفيَد منه، والتكنولوجيِّ 
وهو التحدي ، باإلضافِة ألزمِة التحدياِت اخلارجيِة االستعماريةِ ، 5املدارُس واجلامعاتُ 

 6.على حدِّ قوِل عبد الكرمي خليفة" خمتلفٍة ألنه يتنكُر بأزياَء " األهمُّ 
أجنبيٍة  فاهليمنُة اللغويُة ظاهرٌة خطريٌة  تسيطُر على عقِل شعٍب معٍني اجتاه لغةٍ 

مهيمنٍة على لغِتهم األصليِة، حبيث يعتقدون أنه جيُب عليهم استخداُم اللغِة األجنبيِة 
م اليوميةِ  جوانِب الفلسفِة واألدِب، واملعامالِت ويف نظاِمهم التعليمي، ويف ، يف تعامالِ

إن اهليمنَة اللغويَة تتبُع منهجيَة متكُنها من السيطرِة حىت ، احلكوميِة والقضائيِة واإلداريةِ 
األجنبيِة على عقوِل النخبِة، حبيث يظُن املرءُ بأن لغَته األصلية ال ترقى إىل مصافِّ اللغِة 

وتزداُد أزمُة الشخصيِة  .7األصليِة واحتقارِها العزوُف عن اللغةِ  ك يبدأاملهيمنِة وبذل
عندما أصبحت اللغُة اإلجنليزيُة  مسةً مصاحبةً للثقافِة ) بيورشفيلد(كما يقوُل  وصراِعها

والفكِر، لدرجِة أن الشخَص املثقَف يف جمتمٍع ما، أو احلاصَل على مستوى تعليميٍّ 
من االنتقاِص ورمبا ميارُس ضَده اإلقصاَء، عاٍل وال يتحدُث اإلنكليزيةَ  ينظُر إليه بشيٍء 

اعِة،  ونستطيُع غالبًا مالحظةَ اإلقصاِء والنظرةِ الدونيِة املرتبطِة بالفقِر، واملرِض، وا
ولكن اإلقصاَء اللغويَّ أو النظرِة الدونيِة املتعلقِة باللغةِ قد ال نالحُظها بشكٍل مباشٍر، 
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اعُة ناجتةً من عدم ، مهيةِ وهي يف الواقِع على قدٍر كبٍري من األ وهنا كان الفقُر واملرُض وا
معرفِة اللغِة اإلنكليزيِة، فتعُلمها سبُب السعادِة والغىن، هي إذن تزيُل الصورَة النمطيةَ عن  
ا صاحبةَ االستعماِر، ويتمُّ دعُمها يف السوِق اللغويِة من خالِل اجلهوِد اليت بذلتها  كوِ

واإلمربياليِة يف القرِن السابِع عشر، والثامِن عشر، والتاسِع عشر،  بريطانيا يف االستعمارِ 
 .8وبرزت اآلن على يِد األمريكان بوصِفها قوًة عسكريًة كبريةً ومتميزةً تقنياً 

 المحور الثاني
 :اللغة العربية والسلطة

هي أقدُر شيٍء على أن حتفَظ للشخصيِة العربية  ..مبا أن اللغَة العربيةَ ".. 
وهي االمتداُد احليُّ بني ..وانطباعاِت احلياِة املشرتكِة ، ومساِت الدينِ ، َح العروبةِ مالم

فهْل األزماُت اليت ذكرناها هي ، 9"ومستقبٍل مأمولٍ ، وحاضٍر مكافحٍ ، ماٍض جميدٍ 
وهي تتمثُل يف العرِب ، كثرياالسبُب وراَء ضعِف اللغِة العربيِة أم أن العلَة أوسُع من ذلك  

على أساِس أن كلَّ شعٍب يف ، فهم يف أقطارِهم املختلفِة يعملون يف الواقعِ  ،أنفِسهم
السياسُة هي . وال يشعرون بشعِور اإلمياِن بوحدِة األمِة العربيةِ ، بلِده يؤلُف أمًة واحدةً 

م وهلذا . بطابِعها التفريِقي يف كثٍري من األحيانِ ، بني بعِضهم بعضاً ، اليت تطبُع معامالِ
وهذا . ومنهاٍج تعليمٍي وتربوٍي  موحدٍ ، قطران من أقطارِهم على ثقافٍة واحدةٍ  مل يتفقْ 

   10.قصدت ذلك السلطةُ أم مل تقصْد ، زدواجيِة املفاهيِم وتعدِدهاايؤدي إىل 
م ميثلون أمةً  واللغُة عنواُن  ، وجيُب على السياسيني قبل غريهم تقوُمي لغِتهم أل

 بينما السياسيُّ ، كينونٌة وهم يتحدثون مع اآلخِر بلغِتهاألمِة فكيَف ستكوُن لبالِدهم  
رُف اللغَة العربيَة سواء يف حوارِه مع العرِب حىت لو كان يع األجنيبُّ  ال يستغين عن لغِته

م يف احلواِر ، يف بلِده أو يف بلٍد عريبِّ  أكانَ  بينما بعُض سياسي العرِب يُغّريوَن لغاِ
م  وهذا التصرُف ينُم عن ضعِف ، يتميزون مبعرفِتهم لغَة اآلخرِ بوجوِد األجنيبِّ ظنًا أ

اشخصيِتهم ووهِنهم  م اليت  ميثلوُ فاألزمُة كما قلنا سابقًا أزمُة أنظمِة ؛ وضعِف بلداِ
  .ُحكٍم وُحّكامٍ 
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 منُذ املراحِل املبكرِة للتوسع " الساسُة األجانُب أمهيةَ  اللغةِ  أدركَ لقد 
ا وذوباِن الشخصيةِ  ، اإلمربيايلِّ، فكانوا يستخدمون لغَتهم لصهِر لغةِ املستعَمِر وذوباِ
تمعاِت ال بدَّ من السيطرِة على اللغةِ  ، وأيقَن املستعمُر أنه ليتغلغَل يف البالِد وا
م ثقافياً من حي  ثُ برتويجِ لغٍة أخرى، وحَني تستقُل البالُد من املستعمِر تبقى حتَت وطأِ

 11"اللغة ُ 
ه وزيِه إن املغلوَب مولٌع أبداً باالقتداِء يف شعارِ ): مقدمِته(يف  ويرى ابُن خلدون

والسبُب يف ذلك أن النفَس أبدًا تعتقُد الكماَل فيمن ؛ بالغالبِ  وسائِر أحواِله وعوائِده
؛ اهليمنةُ  ومن هنا تكمنُ ، مجيَع مذاهِب الغالِب وتتشبُه بهفتنتحُل  ، غلَبها وانقادْت إليهِ 

هيمنُة اللغِة، فالقوةُ تكمُن باللغِة يف األساِس، فاملغلوُب يتبُع الغالَب ويقلُده، ويبقى 
مبهوراً به، متأثراً به من الناحيِة اللغويِة والثقافيِة والسلوكيِة وحىت يف الزيِّ كما يقول ابُن 

ت الدولةُ  اإلسالميُة قويةً خلدون، فاللغُة املهيمنُة هي لغُة الدولِة املهيمنة، فحينما كان
  12ومسيطرًة شاَع اللساُن العريبُّ وتفوق

  المحور الثالث
 :العربيةُ والمستقبل  للغةُ ا

، إذا أردنا مستقبًال  للغِتنا العربيةِ ، وجعَلها جزءاً ال يتجزأ من هويِتنا وكينونِتنا
ا مبا  ، هِلهافال بُدَّ من وضِع خطٍط كفيلٍة بإعادِة مكانِة اللغِة العربيِة أل وحتبيُب أهِلها 

تمعاُت فيجب االعتناُء به من طفولِتِه   أن اإلنساَن هو األساُس الذي تبىن عليه ا
ألن ما يبقى مستقرًا يف وجداِن  ديِث معُه بلغٍة  فصيحٍة سليمةٍ وذلك من خالِل احل

ا  الشخِص ال نستطيُع بسهولٍة تغيريَُه فعندما يتعودُ على مساِع لغةٍ سلي مٍة يبقى متعلقًا 
وهلذا جنُد كثريًا ممن مل يتخصصوا يف اللغِة ، كتعلِقِه بأهِلهِ فعلى البيِت املسؤوليُة الكربى

 . لقائيٍة باعتماِدهم على سليقِتهمالعربيةِ يصوبون أخطاَء اللفِظ مباشرٌة وبت
، لثقافِة والعلومِ وخاصًة املنظمَة العربيَة للرتبيِة وا، على منظماِت اجلامعِة العربيةِ  -

إصداُر قراٍر ُمينُع فيه  ؛ووزاراِت التعليِم سواًء وزارةُ الرتبيِة والتعليِم أو وزارةُ التعليِم العايل
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 13احلديِث والتدريِس بلغٍة غِري اللغِة العربيةِ السليمة  الطالبَ واملدرَس على السواِء من
إال إذا كانت املادُة اليت ، حىت يغادَره هِ يف احلرِم املدرسِي أو احلرمِ اجلامعي بكافةِ مرافق

 .تدرُس لغًة أجنبية ً 
كلُّ مدرسٍ هو معلُم للغةِ العربيِة مهما كان ختصُصه ومهما كانتْ املادةُ اليت يدرُسها    -

 .هُل املعلمني مجيعاً هلذا الغرضِ وهلذا ال بدَّ من عقِد دوراٍت تدريبيٍة تؤ 
من إعادِة النظِر           ال تأيت  "املدرسّية، فاللغُة السليمةُ يف كتِب القواعد ِ ال بد َّ

 ، واملطالعة ِ ، مع حسنِ التوجيهِ املدرّسي، بل تأيت بقلةِ التعقيدبكثرةِ القواعدِ وصعوبِتها
من اعتمادِ األساليبِ 14"اجلّيدةِ  مع ، التحليليِة والتطبيقِ العملي ِّ يف التدريسِ  ، وال بد َّ

 والطرق ِ  بدَّ من طريقٍة جديدةٍ جتمعُ بني حماسِن الطرِق التلقينية التلقينيِة فال  األساليب
 .التحليليةِ 

 مع ذِكر األمثلة ِ ، عمُل تطبيقاتٍ على النظرياتِ احلديثِة يف جماالِت اللغِة العربيةِ  -
 هلا يف ميدان  ِ إلعدادوااملمارسِة للعمليةِ التعليميِة العمليةِ اليت تلقي األضواءَ على كيفية ِ 

 .اللغِة العربيةِ 
جدًا إلتقاِن ، القراءةَ واالستماَع واحلديثَ "ومما جيُب مالحظُتهُ أن - جوانُب مهمة ٌ

بكثريٍ من مترينا، وللتحصيِل الثقايف، اللغةِ    15".ِت اإلنشاِء الشفويِّ والتحريريوهي أهم ُّ
أساسٌي يف تعلِق الشخِص بلغتِه فال بُدَّ  - من توافِر مكتبٍة  ومبا أن املطالعةَ اجليدةَ ركن ٌ

صغريةٍ يف كلِّ بيتٍ تعوُد إليها األسرُة كافة للنهِل منها حتوي على كتبٍ ثقافيٍة متنوعٍة 
بلغٍة سليمٍة وال بُدَّ من اإلشارةِ ملبادرةِ وزارِة الثقافِة األردنيِة بإصدارِها سنويًا مكتبةً لكِل 

وهذه املبادرُة من أفضِل ، اءةِ للجميعِ أسرٍة بأسعاٍر رمزيٍة زهيدٍة لتشجَع على مفهومِ القر 
 . املبادراتِ اليت تبنتها الوزارة

 وتقدمي ِ ، الطلبةِ املبدعني يف الثانويةِ العامِة إىل دراسِة اللغةِ العربيةِ "توجيهُ اهتماِم  -
م إىل هذا احلقلِ تشجيِع املاديِ واملعنوِي هلم الال  . 16"جتذاِ
لوسائِل اإلعالِم املختلفةِ فيجُب أن تكوَن ما أن أغلَب فئاِت الشعِب متاب - عة ٌ

 ديثة ِ احل البالِد العربية اإلعالمِ يف وخمتلفِ وسائلِ  ملستخدمةُ  يف اإلذاعِة والتلفزةاللغةُ ا
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، وترمجةُ األشرطةِ واملسلسالِت وكذلك املسرُح والتمثيليات باللغةِ العربيِة السليمة،
 .هلا أثٌر على املتلقي سليمِة ملااألجنبيِة إىل العربيةِ ال

ال بُدَّ يف جماِل التعريبِ من املقاربِة يف لغِة العلِم بني لغتِنا العربيةِ واللغاتِ العلميِة  -
من استعارِة املصطلحاِت احلضاريِة احلديثِة اليت ال  ِ اإلكثارعن طريِق ، العامليةِ األخرى

مع بقاِء شيٍء من ، اعِد لغتِناوذلك بتحريِفها لتتناسَب مع قو ، أصوَل هلا يف العربيةِ 
ا إىل العامليِة اليت ال ، غناٌء للغتِناإكًا مع اللغاِت األخرى ويف هذا لفِظها مشرت  وخروج ٌ

ا من العاِمل وخاصةً أننا يف سباٍق مع العلمِ والتكنولوجيا َ  ، بُدَّ منها لتأخَذ لغتُنا مكا
الوسائِل ، تهوقد سبْقنا الغرُب املتقدُم يف علوِمه وتكنولوجيِ  غناِء لغاتِه إلفيستخدُم كل َّ

أو  ،أو خيرتُع هلا ألفاظًا من لغاتِه، تينية واليونانيةاليشتقُّها من ال: باملصطلحاِت احلديثةِ 
، قد يطلقُ عليها أمساَء املخرتعني والباحثني فتصبُح هذه األمساءُ مصطلحاتٍ علميةً 

ضٍة وهي الوسيلُة العمل، املعربةللمصطلحات  فالرتمجةُ هي التطبيُق العمليُّ  يةُ لتحقيِق 
 .علميةٍ عربيةٍ 

من ضرورِة التنسيِق بني العاملني يف حقولِ           ، التعريِب يف العاملِ العريب وال بُد َّ
أو كلُّ جهةٍ علميٍة ، مث يأخُذ كلُّ بلدٍ عريب، حبيُث يدرُس أوًال ما متَّ تعريُبهُ حىت اآلن

 أعمال ِ  مصطلحاتِِه احلاليِة واملستقبليةِ مث تنصبُّ كل ّ  اجلوانِب لتعريبجانباً من ، عربيةٍ 
مث ، النظِر فيها أوالً  إلعادةالتعريِب يف جهٍة واحدةٍ موسعةٍ ومتعددِة االختصاصات 

كلِّها وينبغي احلدُّ من . ويكوُن توحيُدها ملزمًا للجميع، لتوحيِدها يف األقطارِ العربية ِ
حبيُث ال جيوُز لشخٍص غِري خمتٍص ، يِة اليت ال تقوُم على التخصيصِ االجتهاداِت الفرد

، يف مادٍة علميٍة أن يضرَب يف صنوِف التعريبِ يف كلِّ االجتاهاِت ،إن التخصَص أوالً 
وملحٌة جداً ، والتوحيَد ثالثاً ، ثانياً  والتنسيقَ  ضرورية ٌ  وتقتضيها املصلحة ، هلي عمليات ٌ
وسيصبُح لنا عدةُ لغاٍت علمية ، فستظلُّ الفوضى مستمرةً  ا، وإذا مل يتمْ هذالقومية

وهذه البعثرُة اللغويةُ هي أدهى على األمِة من بعثرِة اجلهوِد . عربيٍة بدَل اللغِة الواحدة
تشري وحني يس، واالجتاهاِت السياسيةِ اليت يظلُّ من املمكِن ومن السهِل إصالُحها

 17.من املمكِن إصالُحها، ال يعوُد الفسادُ يف اللغِة القومية
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  الخاتمة
فإن الباحثني يف جماِل اللغِة واهلويِة يشريون إىل معايَري ال  ،بناًء على ما سبقَ           

، اللغِة يف جماِل الفكر والثقافةِ  إنتاج: منها، بُدَّ من توافرِها حىت حتمَل اللغُة هوُّيَة األمةِ 
ا للمتغرياِت  االستجابةإىل قدرِة هذه اللغِة على باإلضافة ِ ، ودرجُة التطوِر يف اللغة ذا

ا يف ، والتكنولوجيا، واالقتصادِ ، يف جماِل العلمِ  وغِري ذلك من مشاكِل اللغةِ وصعوباِ
ا من معايَري جيُب تطبيُقها للنهوِض باللغةِ العربيِة أمهها. زمانٍ غري زماِ ُن تعاو : وال بُد َّ

  .يعتزون بلغِتهم وهويِتهم العربيةلغةً قوميًة وأشخاصا  لنحصدَ  البيتِ مع املدرسةِ واجلامعة
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وية يشكل المعجم أداة تواصلية هامة بين القارئ والمستجدات الحضارية والعلمية واللغ[        

ويختلف منظور العلماء ، تطوره وتعقده وتشابكه متسارع الخطى فيقديما وحديثا في هدا العصر 
  .                                             ظيفته باختالف مشاربهم ومناهجهمللمعجم ودوره وو 

ويعتبر مجال المعجم من أكثر المجاالت التي اهتم بها احمد مختار عمر تنظيرا وتأليفا          
ا المجال من خالل بيان ذعرف على جهوده في هقال التا المذوسنحاول من خالل ه ،وتحقيقا

لغربية الحديثة وبيان ا موقفه من الدراسات المعجمية اذوك ،موقفه من الدراسات التراثية العربية
  ].ا المجالذفي ه ةجديد

  
 Abstract:    
        Lexicon is an important communication tool between the reader and the 
cultural and scientific developments. It is also important forpast and present 
linguistic development in this fast-paced era in the evolution and complexity, 
which differs from the scientific perspective. Lexicon has a role and a 
function in different walks of life and their curricula. 
        The field of the lexicon is the area in which Ahmed Mokhtar Omar gave 
interest in his investigation. We will try through this article to identify his 
efforts in this area through the demonstration of his position regarding Arabic 
legacy as well as his position vis-avis the modern Western lexicological 
studies; it also aims at demonstrating its new contribution to the field. 
 

 
       :تمهيد

ا أمحد خمتار عــمر تنظيــر           االت اليت اهتم   ايعترب جمال املعجــم من أكثر ا
 حتقيقا؛ حيث بدأ نشاطه املعجمي بتحقيقه ملعجم ديوان األدب للفارايب،و  تأليفاو 
ما موضوعا "... :دمه لينال درجة املاجستري، يقولهو البحث الذي قو  فاخرت
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ا  انتهيت ، و "يوان األدبدراسة معجمه دو  الفارايب اللغوي"لرساليت اليت كان عنوا
ا على و  1962من رساليت عام    )1(" درجة املاجستري بتقدير ممتازحصلت 

من خالل هذا، يتبني أن اهتمام أمحد خمتار عمر باملعاجم اهتمام قدمي يعود و      
  .البحث اللغوي عموماو  جهوده يف التأليفو  إىل بداياته األوىل

ليس هذا هو التحقيق الوحيد، إمنا حقق أيضا مبعية ضاحي عبد الباقي املنجد و      
هو أقدم معجم شامل و  احلسن علي بن احلسن اهلنائي املشهور بكراع، يف اللغة أليب

قد نال هذا الكتاب جائزة جممع اللغة العربية لتحقيق النصوص، و  للمشرتك اللفظي،
املنجد يف "و قد قررت اللجنة بإمجاع األصوات منح اجلائزة لكتابنا : "يقول احملققان

  )2(" ألسباب فصلها كل عضو يف تقريره" اللغة
: باإلضافة إىل جهود أخرى كثرية يف جمال املعجم تنوعت بني التأليف مثل     

: التنظري مثلو  ....،)معجم الصواب اللغوي(، و)عاصرةمعجم اللغة العربية امل(
كذلك و  الذي تناول فيه الطرق اإلجرائية لصناعة املعجم،) صناعة املعجم احلديث(

 يف كتابه البحث اللغوي عند العرب عن حديثه يف الفصل الرابع من الباب الثاين
  .غريها من االهتمامات املعجميةو  العمل املعجمي،

سنحاول فيما يلي أن نبني موقف أمحد خمتار عمر من الدراسات الرتاثية العربية و     
  .كذلك من الدراسات الغربية احلديثة لنبّني اجتاهات كتاباته املعجميةو  املعجمية،

  ي في كتابات أحمد مختار عمر المعجميةالتراث العرب: أوال
تنوعت طرق التأليف املعجمي عند العرب، فألفت الكثري من و  تعددت     

هذا ما جعل أمحد خمتـار عمر يشيد و  املعاجم اليت شكلت ثروة هذه اللغة،
ال تعرف أمة من األمم يف "بقيمتها حيث و  بالدراسات املعجمية العربية القدميـة

ترتيبها  و  أو احلديث قد تفننت يف أشكال معامجها، يف طرق تبويبها تارخيها القدمي
قد تعددت طرق وضع املعجم العريب حىت كادت تستنفذ كل و  .كما فعل العرب

مها و  قد كان العرب منطقيني حينما الحظوا جانيب الكلمة،و  .االحتماالت املمكنة
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ذا و  إما على املعىن،و  ،إما على اللفظ –إمجاال  –املعىن، فرتبوا معامجهم و  اللفظ
  :جد قسمان رئيسيان مهاوُ 

  معاجم األلفاظ -               
  )3(" معاجم املعاين -               

و قد كان جمال تنافسهم : "مث يبّني أمحد خمتار عمر تفرعات هذه األنواع بقوله     
سم واضحا بالنسبة للقسم األول حيث وجدت يف داخله طرق متعددة خبالف الق

ذه الطريقة و  .الثاين حيث مل يوجد فيه إال طريقة واحدة ما أظنهم كانوا سيكتفون 
  )4(" االهتداء إىل طريقة أخرى –عقال  –الواحدة لو أمكن 

فما ورد يف الدراسات الرتاثية العربية من وجهة نظر أمحد خمتار عمر أخذ يف      
  .احلسبان كل الطرق املمكنة يف الرتتيب

دراسته للمعاجم اليت ألفت فيها يلخصها أمحد و  تفصيله يف هذه األنواع قبلو      
  5(: حصرها كما يليو  خمتار عمر يف خمطط ليسهل على القارئ فهمها

  املعاجم العربية
  

  معاجم األلفاظ                معاجم املعاين
  

  معاجم األبنية            معاجم الرتتيب اهلجائي       
  
  الصويت          األلفبائي                                           
  
  حبسب أواخر الكلمات حبسب أسبق احلروف        حبسب أوائل الكلمات       

  يف الكلمات                                 
  

  التجريد      بدون جتريد   بعد                           بعد التجريد   بدون جتريد   
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 من خالل هذه األنـواع الكثري من املعاجم العربيـة الرتاثيـة عمرناقش أمحد خمتـار      
من بني املعاجم اليت و  كذلك املصطلحات اليت تستخدمها،و  طريقتها يف الرتتيب،و 

ناقشها معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي؛ حيث يشرح كيفية حصول اخلليل 
مجعها بطريقة منطقية رياضية، حيث الحظ أن الكلمة "ن أمحد علي مادته بقوله ب

يف و  .قد تكون مخاسيةو  قد تكون رباعيةو  قد تكون ثالثية،و  العربية قد تكون ثنائية
ا  باالنتقال من حرف (كل حالة إذا أمكن تبديل حروف الكلمة إىل مجيع احتماال

اكن هذه احلروف إىل أوجهها املمكنة أمكن تقليب أمو  )هجائي إىل الذي يليه
لكن ال توجد و  .يكون احلاصل معجما يضم مجيع كلمات اللغة من الناحية النظرية

ا النظرية، هلذا كان البد للخليل بعد اإلحصاء النظري و  لغة تستخدم مجيع إمكانيا
  )6(" املهملو  أن مييز بني املستعمل من هذه الصور

 اهلامش على لفظ املستعمل عند اخلليل؛ فريى أن القضية األهم تعليقه يفو     
يكاد يتطابق : "مفهومه مطابق ملفهوم املورفيم يف الدراسات الغربية احلديثة يقول

أصغر : املورفيم"عند احملدثني " املورفيم" عند اخلليل مع مفهوم" املستعمل" مفهوم
حلديث ، أما مفهوم املهمل فيشمل ما يسمى باملصطلح ا"وحدة ذات معىن

 ذلك ألن املهمل إذا كانت قوانني اللغة الصوتية تسمح بهو  .يشمل غريهو  "مورف"
أما إذا كانت قوانني اللغة " مورفا"لكن حدث مبحض الصدفة أن أمهل يسمى و 

لكنه و  "مورفا"ال يتصور أن يستخدم يف وقت ما فال يسمى و  الصوتية ال تسمح به
           )7(" عند اخلليلمتداخالن يف مفهوم اهلمل " املورف"و هو
ذا اجلهد املعجمي العريب و       من خالل هذا يظهر تعريف أمحد خمتار عمر 

مصطلحات و  الرتاثي كما تظهر مقارنته بني مقوالت الدراسات الغربية احلديثة،
  .الدراسات الرتاثية العربية

اجم العربية كما ناقش أمحد خمتار عمر حتت األنـواع األخرى الكثري من املع      
ا اللغويةو  ،الرتاثيـة القصد من ذلك هو و  ترتيبها،و  حتدث أيضا عن طرق مجع ماد

ذه املعاجم الرتاثية كذا مساعدة املتعلم على البحث عن و  ذا الرتاث،و  التعريف 
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معاين األلفاظ ألنه بعد االنتهاء من عرض معاجم كل نوع يقدم أيضا بعض 
  :والنماذج للبحث عن الكلمات حن

  )8(البحث عن كلمة ربابة يف معجم اجلمهرة البن دريد 
  .ربب: اجلذر              
  .الثنائي: القسم              
  .الباء: الباب              
  .ب ر: املادة              
  ر ب –ب ر : التقليبات              

 جائي العادي،ألن ابن دريد رتب الكلمات حتت كل باب على الرتتيب اهل     
معىن هذا أننا ال جند الكلمة و  اتبع نظام التقليبات كاخلليل بن أمحد الفراهيدي،و 

إمنا حتت أسبق حروفها يف الرتتيب اهلجائي مهما كان مكان و  حتت حرفها األول،
  .  هذا احلرف

. هذا ما ثبت القيمة الكبرية للرتاث املعجمي العريب بالنسبة ألمحد خمتار عمرو       
 م الرتاثية العربية إال أنه ميكنكن بالرغم من القيمة الكبرية اليت متتلكها املعاجل

  )9(: انتقادها يف بعض القضايا اليت يلخصها أمحد خمتار عمر يف
أكرب عقبة تصادف الباحث يف معامجنا اللغوية عدم ترتيب املواد ترتيبا  -

 املرد باملزيد،و  ي،الثالثي بالرباعو  ففيها خلط األمساء باألفعال،. داخليا
ذكر اجلوهري " عرض"خلط املشتقات بعضها ببعض؛ ففي مادة و 

انية بثالثة ثالثني و  املعارضة اليت مبعىن املقابلة بعد املعارضة اليت مبعىن ا
حتابوا : كذلك فعل الفريوز أبادي يف مادة حب، فقد أورد يف أوهلاو  سطرا،

  .التحاب التوادو  :ني سطــراثالثو  أي أحب بعضهم بعضا، مث قال بعد ستة
لذلك كان على من يريد الكشف عن كلمة أن يراجع املادة كلها من أوهلا و      

  .ال يتوقف عندها يف مكان واحد، فرمبا تكرر ذكرهاو  إىل آخــرها،
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كذلك يواجه الباحث يف املعاجم العربية بعدم التزامها باملنهج الذي  -
للفارايب من انه لن " ديوان األدب"وضعه املؤلف لنفسه مثل ما جاء يف 

مع ذلك جند يف املعجم ذكرا لفعال و  يذكر يف املعجم املشتقات القياسيـة،
 .غائبو  غيبو  نائــمو  لفّعل مجع فاعل مثل نومو  مجع فعل،

ا كذلك وقوعها يف بعض األخطاء عند شرح املادة اللغوية -  .و من عيو
: لى هذه األخطاء مثلحديثا يف التنبيه عو  قد الفت الكتب قدمياو 

تصحيحات لسان العرب ألمحد تيمور، كما نشرت تصحيحات للسان 
مع العلمي العريب بدمشق بقلم توفيق داود قربان،  العرب يف جملة ا

لةو   تصحيحــات أخرى لعبد السالم حممد هارون يف جملـة ا
  )10(.غريهاو 

قال الفريوز و  .يف عنق البعريالصيعريية مسة "من أمثلتها قول الفارايب و          
ألن الصيعريية صفة للنوق ال . أبادي، الصيعريية مسة يف عنق الناقة ال البعري

 )11(. للفحول
ا كذلك شرح الكلمات شرحا معيباو  - يورد أمحد خمتار عمر و  من عيو

ميكن تلخيص و  يشري إىل بعض العيوب األخرى،و  أمثلة كثرية على ذلك
 )12(: يفالعيوب و  هذه الشروحات

 ،الصدع "تعريف اللفظ الغامض بلفظ غامض كقول الفارايب و  غموض العبارة
 .ال الصغريو  هو يريد أنه وسط منها ليس بالعظيمو  ،"الوعل بني الوعلني

 منه و  احلمرة،و  األكلف لون بني السواد: عدم الدقة يف التعبري، كقول الفارايب
 .ء ألنه القنية مفرد ال مجعالصواب إناو  "القنينة آنية الشراب"قوله أيضا 

ومما يؤخذ على املعاجم العربية كذلك التقليد، فمن يتتبع معاجم املتأخرين  -
جيدها تعتمد إىل حد كبري على معاجم املتقدمني، سواء من ناحية املادة أو 

من و  منها ما يتجاوز مرحلة االعتماد إىل مرحلة التقليد األعمىو  النظام،
  : أمثلة ذلك
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ن دريد نظام التقليبات تقليدا للخليل بن أمحد مع طرح ابن دريد للرتتيب إتباع اب-أ
نظام التقليبات ال حيقق هدفه إّال مقرتنا بالرتتيب الصويت و  .الصويت يف اجلمهرة

مييز التجمعات و  الذي يكشف عن خصائص النسج الصويت للكلمات العربية،
 .األخرى املمنوعةو  ا املسموح

أي بدؤه  ،ثوالثهاو  نظام الدائرة يف ترتيب ثواين الكلمات استخدام ابن فارس-ب
هذه نقطة حاكى فيها معاجم و  .الثالث مما يلي الثاينو  الثاين مما يلي األول

التقليبات دون أن يتنبه إىل احلكمة منها، فمعاجم التقليبات تبدأ الثاين مما يلي 
طرح ابن فارس نظام لكن بعد أن و  .األول، ألن ما قبل األول قد سبق يف مكانه

مل  ألن ما قبل األول ،التقليبات مل تعد هناك حكمة يف بدء الثاين مما يلي األول
 .يسبق ذكره

  .أما االعتماد من ناحية املادة فظاهرة متفشية يف مجيع املعاجم العربية    
ذا املأخذ مأخذ آخرو  - هو وقوف املعاجم عند فرتة زمنية مل و  يرتبط 

الرابع بالنسبة لعرب و  رن الثاين بالنسبة لعرب احلواضرهي القو  تتجاوزها
 .عاقها عن التطورو  البوادي، مما أصاب اللغة باجلمود

بعدت عن حقل اختصاصها و  خرجت معظم املعاجم العربية عن وظيفتها -
ا بني املعاجم حشوا و  دوائر املعارفو  املوسوعاتو  حني خلط أصحا

 .معامجهم مبواد غريبة عنها
للمعجم يف العصور السابقة أمحد خمتار عمر أن حصر املادة اللغوية  يرىو      

 –القرن الرابع بالنسبة لعرب البوادي و  القرن الثاين بالنسبة لعرب احلواضر، – الذكر
هو يرى أن األصلح و  .احلالة سلبيا هط اللغة فأصبح دور املعاجم يف هذيوقف نشا

ل واضعوا املعجم الوسيط حني مل يعرتفوا خريا فعو : "ح جمال السالمة اللغوية يقولفت
أثبتوا يف منت املعجم و  ،ال مكان معنيو  بانقطاع سالمة اللغة العربية عند عصر معني

ما دعت الضرورة إىل إدخاله من األلفاظ املولدة أو احملدثة أو املعربة أو الدخيلة اليت 
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مع ا ألسنتهم و  أقرها ا د استهدوا يف ذلك قو  (...)ارتضاها األدباء فتحركت 
مع اللغوي   )13(" بقرارات ا

ال لسالمة اللغة من و       مع اليت يقصدها أمحد خمتار عمر تفتح ا قرارات ا
  )14(: ميكن تلخيص هذه القرارات يفو  .خالل توسيع دائرة الفصيح

 .ارجتالو  جتوزو  فتح باب الوضع للمحدثني بوسائله املعروفة من اشتقاق -
 .ما مل يقسو  ليشمل ما قيس من قبل إطالق القياس -
 .املكانو  حترير السماع من قيود الزمان -
 .تسويتها باأللفاظ املأثورة عن القدماءو  االعتداد باأللفاظ املولدة -

 بالتايل فبالرغم من إشـادة أمحد خمتار عمر بالرتاث املعجمي العريب لكثرتهو      
الطرق املنهجية و  بعض األساليب إّال أنه ينتقد. تعدد طرق ترتيب مادتهو  وفرتهو 

 هذاو  حتديد فرتة السالمة اللغوية،و  التقليدو  خاصة فيما يتعلق بالتكرار ،املعتمدة فيه
عمر عن األعمال املعجمية الغربية احلديثة، ألنه من يقودنا إىل حديث أمحد خمتار 

احلديثة،  خالل حماولته التنظري ملنهجية العمل املعجمي يشري إىل الكثري من الطرق 
  .كما يعتمد يف املعاجم اليت كانت من تأليفه على بعض هذه اإلشارات احلديثة

  الدراسات الغربية الحديثة في كتابات أحمد مختار عمر المعجمية: ثانيا
إعجابه بالطرق الغربية احلديثة يف االهتمام و  أبدى أمحد خمتار عمر اهتمامه     

كتابه صناعة املعجم احلديث الذي نظّر يظهر ذلك من خالل  و  بالعمل املعجمي،
فيه للعمل املعجمي من خالل جمموعة من اآلراء الغربية باإلضافــة إىل بعض طرق 

رأى بأنه من الضروري الرقي باملعجم العريب احلديث ألنه و  الرتتيب العربية القدميـة،
عجمية اليت بالتايل البد من إعادة النظر يف بعض القضايا املو  يعترب يف حالة ختلف،

  .تركها القدماء
تطورت صناعة : "كما يظهر رأيه هذا يف أكثر من موقف أو كتاب يقول         

صارت له و  كيفية عرض املادة،و  اختيار املداخل،و  املعجم عامليا من حيث الرتتيب
زال معجمنا  مع ذلك فماو  .املوضوعو  أسس حمددة من حيث الشكلو  تقنيات
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ما زال معجميونا حني يريدون وضع معجم حديث و  ،اضيالعريب مشدودا إىل امل
تشدهم جتربة العرب املوغلة يف القدم، مما يبعدهم عن االجتاهات احلديثة يف صناعة 

  )15(" املعجم
بالتايل فصناعة املعجم العريب احلديث بالنسبة ألمحد خمتار عمر تتطلب و      

دث عنها يف كتابه صناعة اليت حتو  اإلحاطة بالطرق احلديثة يف صناعة املعجم،
مدخل : املعجم احلديث؛ حيث خصص الفصل األول ألحباث متهيدية منها

مصطلحي، نظرة تارخيية حول صناعة املعجم القدمي مث االهتمام بالعمل املعجمي 
علم اللغة، أما الفصل الثاين فخصصه ألنواع و  املعجميةو  يف العصر احلديث،

يف اللغة و  أنواع الرتتيب يف اللغة العربيةو  املعجميحتدث عن طرق الرتتيب و  املعاجم،
  .أنواع املعجمو  اإلجنليزية

التنفيذية لعمل معجم أما و  أما الفصل الثالث فخصصه للخطوات اإلجرائية     
الفصل الرابع فتحدث فيه عن وظائف املعجم، أما الفصل اخلامس فهو ملستقبل 

  .املعجم العريب
م يف العصر احلديـث يتحدث أمحد خمتار عمر عن زيادة فعن االهتمـام باملعج     

يذكر أهم هذه اجلهود اليت و  تأسيس يف القرن العشرين،و  األعمال املعجمية تنظري
  )16(: ميكن تلخيصها فـي

جمموعات االقتباس مما أضاف إىل مادة و  االعتماد على املادة احلية، -
مادة أخرى شقت  – اليت تنتقل من معجم إىل معجم - املعاجم التقليدية 

  .طريقها إىل احلياة خارج املعجم
ظهور معاجم املعاجم، أو املوسوعات املعجمية اليت تقدم قوائم  –

بيبليوجرافية لألعمال املعجمية مثل القائمة البيبليوجرافية اليت قدمها 
Zgusta  حتت عنوان  1988عامLexicography Today،  تعطي و

 .عددا من اللغات األوروبية
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قواعد بيانات معجمية سواء عن طريق اجلمع اليدوي، أو باستخدام  بناء –
 قد أعطت هذه القواعد إمكانيات ضخمة للعمل املعجمي،و  .احلواسيب

ثورة علمية دفعت العمل املعجمي إىل آفاق بعيدة مل و  اعتربت نقلة كبريةو 
 .تكن متاحة له من قبل

تم باملعاجم –   :املعجمية مثلو  ظهور دوريات 
 Dictionariesقد و  ، اليت تصدرها اجلمعية املعجمية ألمريكا الشمالية

 .1979بدأت يف الظهور عام 
 The Bulletin of European Association for 

Lexicography 1984، اليت بدأت يف الظهور عام. 
  The International Journal of Lexicography اليت بدأت يف ،

 .1988الظهور عام 
  اليت تصدر يف الصنيجملة املعجمية. 
 غريها،و  برمنجهامو  تأسيس مراكز حبثية معجمية يف جامعات إكسرت –

تقدميها مقررات و  نظرياته،و  حبوثهو  إظهار اجلامعات اهتماما أكرب باملعجمو 
 كذا تأسيس العديد من اجلمعيات اللغويةو  للطالب عن املعاجم،

عية للمعجم يف مجو  ،1954الكندية  اجلمعية اللغويــة: املعجمية مثلو 
 مجعية املعجمية الصينية،و  مجعية املعجمية يف اهلند،و  أمريكا الشماليـة،

 .االحتاد األورويب للمعجميةو 
تنافس دور النشر األمريكية الكربى منذ الستينات يف إصدار أعداد كبرية  –

 Merrianو Funk & Wagnallsمن أهم هذه الدور و  من املعاجـم،
Webster وRandom House،  انتقال هذه اجلهود خالل السبعينات و
كانت النقلة الكربى للمعاجم الربيطانية ظهور الطبعة األوىل و  .إىل بريطانيا
 The Longman Dictonary of Comtemporary: من معجم
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English  يف الثمانينات ظهرت الطبعة الثانية من املعجم و  .1978عام
 .1995الثالثة يف التسعينات ظهرت الطبعة و  ،1987السابق 

دول أوروبا بدءا من و  حلقات البحث يف أمريكاو  الندواتو  عقد املؤمترات –
 .أوائل الستينيات ملناقشة املشكالت املختلفة املتعلقة بصناعة املعاجم

يف الرقي و  وبالتايل سامهت هذه اجلهود يف تطوير الصناعة املعجمية،
  .باملعجم

د خمتار عمر أنه مل يساهم بشكل كبري يف أما عن علم اللغة احلديث فريى أمح     
نظرا ألنه ال خيتص مبعاجلة  –اعترب علماء اللغة املعجم مؤخرا "تطوير املعجم فقد 

الن علم اللغة و  (...)فرعا من فروع علم اللغة التطبيقي  –اجلانب العملي للغة 
ناعة املعجم التطبيقي اسبق يف الوجود من علم اللغة النظري فقد اعتبـــر اللغويون ص

عدوها احملركة لتفكري العلماء يف وضع و  أسبق يف الوجود من وضع نظرية له،
  )17(" مواصفات قياسية له

االت األخرى كاألصوات،       فكانت مسامهتهم يف جمال املعجم قليلة مقارنة با
  .الداللةو  الرتكيبو 

ملعجم فيجمعها أمحد التنفيذية اليت تسبق ظهور او  أما عن اخلطوات اإلجرائية     
  )18(: خمتار عمر يف

خباصة إذا  و  إخراجه للجمهور،و  نظرا الرتفاع التكلفة املادية لتأليف معجم -
على مادة حموسبة ضخمة فإن مؤسسات و  كان يعتمد على فريق عمل،

 النشر اآلن حتتاج إىل أربع عمليات إجرائية البد أن تسبق بدء العمل،
 :هيو 
 مواصفاته طبقا لنوع املستعملو  عجموضع تصور مبدئي لشكل امل. 
 دراسة اجلدوىو  حساب التكلفة.    
 جدولة املواعيدو  التخطيط للعمل. 
 إعادة فريق العمل باملواصفات املطلوبة. 
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 هي املتعلقة جبمع املادة،و  بعد هذا تبدأ اخلطوة الثانية يف إعداد املعجمو  -
 .حتديد املصادر اليت سيعتمد عليهاو 
لثالثة اخلاصة باختيار الوحدات املعجمية أو وضع قوائم مث تأيت اخلطوة ا -

 .بالكلمات الرئيسية اليت ستشكل مداخل املعجم
هي تأليف املداخل، أو معاجلة املادة من و  تأيت بعد هذا اخلطوة الرابعة،و  -

 .نواحيها املختلفة
أخريا ال يبقى على املعجمي إال أن يرتب مداخله بطريقة من طرق و  -

 .يالرتتيب املعجم
هناك اجتاه عام يف املعاجم احلديثة اآلن هو أن تزيد فصلني منفصلني عن و  -

يشكل ما يسمى بالتمهيد أو و  مادة املعجم، يقع أوهلما يف صدر املعجم
اية املعجمو  املقدمة، اإلضافات اليت يشعر و  يشكل املالحقو  اآلخر يف 

  .املعجمي بأمهيتها ملستعمل املعجم
تار عمر يف حتديده هلذه اخلطوات على التجارب الغربية قد اعتمد أمحد خمو      

ال فعن إعداد فريق العمل مثال يتحدث عن برامج ختريج  احلديثة يف هذا ا
  )19(: اليت جيمعها يفو  املعجميني املطلوبني يف اجلامعات الغربية

بدأ األمر يف شكل مقررات وقتية تقدم من حني آلخر بواسطة خرباء  -
 –قلة يف شىت أحناء العامل هم و  –املعاجم 

 مث أعدت برامج تعليمية للمبتدئني تتضمـن تدريبا أكادمييا يف املهارات -
 .األهداف اليت يقوم عليهاو  نظريات العمل املعجمي،و  األســس،و 
ختصص  1980تطور األمر يف الواليات املتحدة األمريكية، فوجد عام و  -

يقدم و  قدمته جامعة إنديانا،يف املعاجم ضمن برامج املاجستري االجنليزية 
 أصول الكلماتو  يف هذا الربنامج مقررات يف األعمال املعجمية،

للدراسات املعجمية يف جامعة  مركـز 1984أنشئ عام ، و ...تطورها، و 
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أن حيصل على دراسات  1991أصبح متاحا للباحث منذ عام و  إكسرت،
لدبلومات عليا معجمية مكونة من ثالثة فصول دراسية للحصول على ا

 يدرس الطالب يف الفصل األول أسس املعجمو  .األوروبية يف املعجمية
 تطبيقاتــه، و 

ل يقدم الفصــو  .يف الفصل الثاين يلتحق الطالب مبشـروع معجمي معنيو         
بعد و  ...)معجم ثنائي، معجم املتعلم األجنيب، (اختيارات أمام الدارس الثالث 

أن حيصل على درجة املاجستري يف املعجمية عن طريق كتابة رسالة  الدبلوم ميكـن
  ..عن مشروع حبثي معجمي

معهد علم و  من خالل معهد اللغة األملانية، –قدمت اجلامعات األملانية و  -
مما و  .برامج ملنح املاجستري أو الدبلوما يف علم املعاجم –اللغة التطبيقي 

 املعاجم الفرنسيـة املعجميــة، نقدعلم املعجم التارخيـي، النظرية : تدرسه
سواء أكانت أحادية أو ثنائية، علم ... األملانية، و  اإليطاليــة،و  اإلسبانية،و 

 .املعجم احلاسويب
يرى أمحد خمتار عمر كذلك أن فريق العمل جيب أن يتضمن أفرادا متنوعي و      

خطوات العمل  ما تقتضيهو  سري العملو  املسؤولية، متعددي االختصاص مبا يتوافق
ا إىل يعود يف ذلك أيضو  آلياو  حسب طريقة جتهيز املعجم يدوياو  املعجمي،

بتتبع األعمال املعجمية الكبرية اليت متت يف الواليات و : "الدراسات الغربية يقول
دول أوروبا، باإلضافة إىل اقرتاحات املتخصصني ميكننا أن نلخص أهم و  املتحدة

  :يتاالختصاصات املطلوبة فيما يأ
 ).و يتوىل ذلك مدير التحرير(متابعته و  إدارة العمل - 1
 .وضع جدول زمينو  التخطيط للعمل - 2
 .مجع املادة لقاعدة البيانات - 3
 .إعداد التعريفات - 4
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نطق، : مع إعداد خاص لكل عملية على حدا(توثيقها و  حترير املادة - 5
: حتتها مستويات متعددة منهاو  ...)هجاء، تصريف، تأصيل اشتقاقي 

 .ير، مدير حترير، حمرر، مساعد حمرررئيس حتر 
 .النصوصو  حتليل اجلمل - 6
 .الشواهدو  اختيار األمثلة - 7
 .إعداد الربامج األساسية - 8
 .إدخال البيانات - 9

 .التصميم الفين -10
 .مراجعتهاو  إعداد املادة املوسوعية -11
 )20(" مراجعة الطباعة -12

أعباء حمددة، و  لكل اختصاص من هذه االختصاصات مواصفات معينةو     
  )21(: عها أمحد خمتار عمر فيما يليجيم

 :ال بد للمعرف اجليد أن ميلك املؤهالت اآلتية -
 طالقةو  التعبري بسالمةو  القدرة على الكتابة. 
 املعرفة اجليدة بلغته. 
 احلساسية اللغوية الفائقة. 
 التنظيميةو  العقل التحليلي الذي ميكنه من القيام بالعمليات التصنيفية. 
 معلومـات موسعـة: لومات املتنوعـة عن معظم األشياءامتالك قـدر من املع 

 .ليست معمقةو 
 رئيس التحرير يتحمل املسؤولية النهائية يف إنتاج املعجم يف الوقت احملدد، -

يأخذ و  هو الذي خيتار مستشاري السياسات،و  .بامليزانية املتفق عليهاو 
عن هو مسؤول كذلك و  .دورا رئيسيا يف املناقشات لبلورة االجتاهات

 .عن مراجعة قدر من املواد بقدر ما يسمح له الوقتو  مستوى العمل،
 .الداخلية معاو  ميتد عمله ليشمل املتابعة اخلارجيةو 
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تدريب و  مراقبة اجلودة،و  أما مدير التحرير فعادة ما يقوم بتوزيع األدوار، -
إذا كان العمل حموسبا و  .عمل اإلحصاءات املطلوبةو  املعرفني اجلدد،

هو كذلك مسؤول و  .يف إعداد برامج معاجلة املادة ليد األساسيةتكون له ا
عن متابعة التطبيق املوحد من و  عن املتابعة اليوميــة الداخلية للعاملني،

 .البداية إىل النهاية
يقوم بعدها احملـرر الرئيسـي و  أما احملرر فيتوىل الصياغـة األوىل للمادة، -

 راه مناسبا من التعريف األويل،إعادة الصياغة مستخدما ما يو  بالتدقيق
استنبـاط الدالالت و  يشرتط يف احملرر قدرته على حتليـل معاين الكلمـات،و 

املالمح الداللية و  التعرف على املعىن األساسيو  غري املوجودة يف املعجـم
  .األساسية

 –مبساعدة اخلرباء االستشاريني اخلارجيني  –أما املدير الفين فيتوىل و  -
يدخل يف و  هيز صفحة أو صفحات كعينة للتصميم،تصميم أو جت

ورق و  اختيار الرسوم التوضيحيةو  اختصاصه كذلك تصميم الغالف
  ... نوع التجليد، و  الطباعة،

أما حمرر اإليتيمولوجيا فكثري من دور النشر تشرتط فيه احلصول على و  -
 يمع معرفة جيدة بعلم اللغة التارخيو  املاجستري، مع التدريب األكادميي،

مبصادر التأصيل و  لغات العامل،و  باللغات الكالسيكيةو  املقارن،و 
 .االشتقاقي املتاحة

ينبغي أن يكون معدا و  أما املخطط للمعجم فيملك سلطة اختاذ القرار،و  -
جيب أن يكون على علم باملشكالت اليت و  .إعدادا معجميا خاصا

ا؟،و  ما هي االختيارات املتاحة له،و  يعاجلها، ب أن تكون جيو  كيف يز
 .خلفيته املعجمية متميزة سواء يف جانب التطبيق، أو النظرية، أو املنهج
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هذا بالنسبة إىل نظرة أمحد خمتار عمر إىل الصناعة املعجمية احلديثة اليت      
ا يف خالل املعاجم اليت قام بإصدارها مع و  تطورت يف الغرب، يظهر تأثره واضحا 

ذه املواصفات،و  فريق عمل أو تأليف باالشرتاك، بالتايل و  اليت حاول أن يتقيد فيها 
 الدقة مما أعطاها بعدها احلضاري يف صناعة املعجم العريب احلديثو  متيزت باجلدة

مثال ذلك املعجم العريب األساسي الذي شارك يف تأليفه باحثون من املشرق و 
ني نصار، عبد أمحد خمتار عمر، متام حسان، أمحد العايد، حس: مغربه مثلو  العريب

قد ظهرت يف النصف الثاين من و : "غريهم تقول صافية زفنكيو  ...السالم هارون، 
اجلماعية، بعد أن كانت املعجمات من و  القرن العشرين املعجمات املؤسساتية

املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية "أول هذه املعجمات و  .جهود فردية
مع  ، كما صدر1960يف القاهرة عام  صدر اجلزء " املعجم الكبري"عن هذا ا
صدر عن املنظمة العربية و  (...) 1980اجلزء الثاين عام و  ،1970األول منه عام 

  )22(..." 1989املعجم العريب األساسي عام "العلوم و  و الثقافة للرتبية
م من بني املعاجم اليت ألفها أمحد خمتار عمر وفق هذه املنهجية احلديثة معجو      

قد طبع و  مبساعدة فريق عمل،و  اللغة العربية املعاصرة الذي يقع يف أربعة جملدات
ولد هذا "قد تتبع بنفسه اجنازه قبل وفاته فـ و  بعد وفاته، 2008هذا املعجم عام 

تابع تنفيذ أكثره؛ ليكون و  منهجو  خططو  املعجم بعد وفاة صاحبه، كما أراد له
اصرة اليت تفتقدها املكتبة العربية، ملبيا حاجة واحدا من أهم املعاجم اللغوية املع

الدالالت و  الناطقني بالعربية إىل معجم يستقصي مجيع الكلمات اجلديدة،
تكنولوجيا و  االستعماالت احلية، معتمدا على معطيات العصر احلديــثو  املستحدثة،

هذا  تدقيقها، كما ال تنحصر قيمةو  خترجيهاو  تصنيفهاو  املعلومات يف مجع املادة
آليات و  إجــراءات العمل فيهو  لكن متتد لتشمل منهجيّتهو  املعجم يف حداثته فقط،

 إتباعه أحدث املواصفات العاملية يف صناعة املعاجمو  إخراجه،و  تنفيـذه
  )23("إخراجهاو 
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قد جاء و "بادئ احلديثة يف صناعة املعجم بالتايل فاملعجم جاء تطبيقا للمو      
تطبيقا ألحد اآلراء  –باإلضافة إىل معامجه األخرى  –عاصرة معجم اللغة العربية امل

ا العامل الراحل، هو إصدار املعاجم اجلماعية باالعتماد و  النظرية اليت كان ينادي 
تاليف الفردية كعيب أساسي يف إنتاج و  على فكرة فريق العمل ذي الكوادر املدربة،
دة االهتمام بإصدار املعاجم مع زياو  املعاجم العربية؛ ففي ظل املنافسة املستمرة

مع تضخم حجم املادة اليت يتعامل معها و  حتوهلا إىل صناعـة،و  جميء القرن العشرين،
ضرورة اعتماد و  التطور املستمر للدالالت،و  نتيجة التوليد املستمر لأللفاظ اللغوية

ن املعارف املختلفة؛ فإنه ال ميكن اآلو  اآلدابو  املعجم احلديث على لغة العلوم
ال ميكن لباحث واحد و  جبهد فردي، –بالكفاءة املطلوبة  –تصور إجناز معجم ما 

ذا األمر    )24(" أو جمموعة من الباحثني مّتحدي الثقافة االضطالع 
قد كان اهلدف األساسي من هذا املعجم هو إنشاء معجم عصري يقف و       

املستحدثة اليت مل االستعماالت و  على الكلمات املستعملة يف العصر احلديث،
تفقد الصحة اللغوية كما يغطي أغلبية االستعمــاالت اخلاصة جبميع أقطار الدول 

  العربيـة متفاديا أوجــه القصور اليت شابـت
  )25(: اليت تتلخص يفو  املعاجم اليت سبقته

  .غياب كثري من املستحدثو  املستعمل،و  اخللط بني املهجور - 1
  .ض، دون متحيص أو تدقيقاالعتماد على بعضها البع - 2
  .الداللية ملداخلهاو  القصور يف تناول املعلومات الصرفية - 3
كذلك التعبريات و  عدم إثبات معظم املصاحبات اللفظية اليت يكثر استخدامها، - 4

ا   .السياقية اليت اكتسبت معاين جديدة زائدة على معاين مفردا
على املزاوجة بني  –قه كذلك خالفا ملن سب –قد اعتمد يف مجع مادته و        
فلم يعتمد اعتمادا كليا على معاجم السابقني، إمنا ضم إليها مادة "احلديث و  القدمي

املستعملة، باستخدام تقنية حاسوبية متقدمة تتم مبقتضاها و  غنية بالكلمات الشائعة
مسموعة متثل اللغة العربية املعاصرة أصدق و  إجراء مسح لغوي مكثف ملادة مكتوبة
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السياقات املستعملة، باإلضافة إىل االستعماالت و  متثيل، فقد متيزت باملعاصرة
تتجاوز يف حجمها مائة مليون  و  اجلديدة اليت ترد يف سياق مألوف لدى املستخدم،

قد أعطانا هذا احلجم الضخم للمادة املسحية صالحية احلكم على و  .مثالو  كلمة
". و يصدق هذا على معاين الكلمات"م مثَّ إدخاهلا يف املعجو  كلمة ما بالشيوع؛

خباصة حروف و  كما أمدتنا هذه املادة املسحية بكل املصاحبات اللفظية ألي كلمة
كذلك تتبع أمناطها األكثر و  اجلر، فيمكننا معرفة أكثر االستعماالت شهرة

كما أمدتنا مبعدل تكرار كل  . خباصة حروف اجلرو  كذلك املتعلقات،و  استعماال،
  )26(" كلمة
االت ميكن حصرها يفو         )27(: قد غطت املادة املسحية جمموعة من ا

الت العربية الواسعة االنتشار خالل السنوات العشرين و  الصحف - 1 ا
احلياة و  الشرق األوسط السعودية،و  األهـرام القاهرية،: األخرية، مثل

 الدوحةو  الفيصل السعودية،و  سطور،و  السياسـة الدولية،و  اللبنانية،
  .غريهاو  ...القطرية،

مواجز و  املادة املسموعة اليت تقدم بالفصحى مثل نشرات األخبار، - 2
األحاديث الدينية؛ و  أقوال الصحف،و  التعليق على األخبار،و  األنباء،

استجابتها الفورية الحتياجات و  فأجهزة اإلعالم تتميز بإيقاعها السريع
ذا تسبق جمامع اللغةو  اجلماهري التعبريية،  تقود عملية اإلبداعو  هي 

 .صنع اللغةو 
 .الناشئةو  قصص األطفال - 3
علماء و  أصحاب الفكر من فالسفة،و  الكتاب،و  كتابات كبار األدباء - 4

 رجال قانونو  علماء متأدبني،و  مؤرخني،و  رجال دين،و  نفس،
  ...اقتصادو 

املادة الرتاثية املألوفة حبكم ترددهـا يف لغة العصر احلديث، مثل القرآن  - 5
 .غريهاو  األمثالو  احلكمو  النبوية،و  األحاديث القدسيةو  م،الكريــ
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 :يدخل فيهاو  أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، - 6
 .الفنونو  عينة منتقاة من مصطلحات العلوم -أ 
مع من ألفاظ -ب   .أصولو  أساليبو  عباراتو  مسح لقرارات ا

كتب و  مادة رافدة لعملية املسح اللغوي مثل كتب التعبريات السياقية، - 7
 املعاجم املسحية كالسبيلو  كتب الرصيد الوظيفي،و  التصحيح اللغوي،

 .اللغة العربية املعاصرةو  األساسيو 
 كما غطت املادة املسحية كافة جماالت املـعرفة املختلفــة، كالسياسة - 8

 الطفــلو  املــرأةو  الرياضةو  احلضـارةو  الديانــاتو  الفــنو  األدبو  االقتصـادو 
تمع و  التعليمو  التكنولوجياو  العلومو  البيئةو  جلويةالنشرة او  األســرةو  ... ا

مما ساهم يف احتواء املعجم على كلمات جديدة ترتدد يف لغة اإلعالم 
 اخلصخصة،و  كبسولة،و  مل ترد يف املعاجم بعد، مثل العلمانيةو  اليوم،

 ...تعومي العملة و  غسيل األموال،و  احلمى القالعية،و  االستنساخ،و 
 .فة إىل التوسع يف مجلة األقيسةهذا باإلضا - 9

سرعة و  قد متت االستفادة من القدرات احلاسوبية يف التخزينو  -10
 كذلك اإلحاالتو  توحيد تناوهلاو  يف معاجلة النظائرو  االسرتجاع،

أنواعها، مع إمكانية البحث عن كلمة أو عبارة يف نص أو جمموعة و 
عرض و  ءدقيقة يف اإلحصاو  إخراج النتيجة بصورة سريعةو  نصوص،

 .العبارات اليت وردت فيها الكلمة
تتميز و  اآلخر إلكرتوين،و  احدمها ورقي،: قد ظهر هذا املعجم يف شكلنيو      

النسخة الورقية بوجود أربعة فهارس، كما تتميز النسخة اإللكرتونية باإلمكانات 
زئيات بأنظمة حبث متطورة يف كافة جو  اهلائلة يف استدعاء املعلومة املطلوبة بسرعة،

  .املعجم
  :أما عن مداخل املعجم فقد صنفت إىل مخسة أنواع كالتايل     
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يكتفي بان املعلومات الصرفية و  ال ينص على ذكر النوع أمامه،و  الفعل، - 1
اخلاصة به تكشف عنه، كالفعل املضارع الذي يلي املدخل الفعلي 

 .مباشرة
 ].مفرد: [ينص بعده على النوع هكذاو  االسم املفرد، - 2
 ].مثىن: [ينص بعده على النوع هكذاو  املثىن، االسم - 3
 ].مجع: [ينص بعده على النوع هكذاو  االسم اجلمع، - 4
هي كلمات اكتسبت داللة جديدة بعيدة عن و  :الكلمات الوظيفية - 5

 مجيع حروف اجلرو  تشمل حروف اهلجاءو  الداللة اللغوية أللفاظها،
 أدوات الشرط،و  ،أمساء اإلشارةو  األمساء املوصولة،و  أدوات االستفهام،و 
أمساء األفعال، كما اشتملت على بعض األفعال اجلامدة، و  الظروف،و 

 ...عسى، : مثل
يقدم معجم اللغة العربية املعاصرة على مداخله عدة معلومات تتنوع بني و      

  .املعلومات الدالليةو  املعلومات الصرفية
ذا املعجم فيمكن تلخيصها    )28(: يفأما عن قواعد الرتتيب اخلاصة 

حتت كل جذر رتبت و  ترتيب مواد املعجم ترتيبا ألفبائيا حسب اجلذور، -
 .الكلمات الوظيفيةو  مداخل األفعال، مث مداخل األمساء

ذكر الكلمة األقل حروفا، أو اخلالية من و  اعتبار احلرف املشدد حبرفني، -
 .الضبط أوال

احلركات  سكون، فتحة، ضمة، كسرة، مع ترتيب: ترتيب احلركات كالتايل -
ة يف احلروف  .بالنسبة للكلمات املتشا

األصل يف و  ترتيب املعلومات اليت ميكن أن تتعدد يف املدخل الواحد، -
 .ترتيب معظم املعلومات اليت تتعدد يف املعجم أن ترتب ألفبائيا
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كذا يف طريقة و  بالتايل تظهر املنهجية احلديثة يف التعامل مع مادة هذا املعجم،و      
االعتماد على األلفاظ احلديثة إىل جانب األلفاظ الرتاثية اليت و  اجلماعيةالعمل 

 .مازالت مستعملة
ليس هذا هو املعجم الوحيد إمنا ميكن احلديث عن نوع آخر من املعاجم عند و      

هو خيتلف عن األول كونه خاصا و  هو معجم الصواب اللغوي،و  امحد خمتار عمر
قد اتبع فيه أمحد خمتار عمر مجلة و  .وساط اللغويةبتصحيح األخطاء الشائعة يف األ

  )29(: من األسس ميكن تلخيصها يف
ترتيب مداخل املعجم ترتيبا ألفبائيا حسب شكل الكلمة، ألنه أخذ يف  -

اعتباره املستخدم العادي الذي قد يصعب عليه الوصل إىل اجلذر، أو 
جلذر الواحد ما على من يريد أن جيمع مشتقات او  .ربط اجلذر مبشتقاته

 .إال العودة إىل فهرس اجلذور
 .التعريف يف الرتتيب" الـ"احتساب  -
 .اعتبار احلرف املشدد حبرفني -
 .كسرة  –ضمة  –فتحة  –سكون : ترتيب احلركات كالتايل -
قسم للقضايا و  األساليب،و  قسم للكلمات: قسم املعجم إىل قسمني -

ف طريقة املعاجلة قد فصل بني القسمني الختالو  الكلية أو أصول اللغة،
 .يعد هذا مما يتميز به هذا املعجم عن غريه من املعاجمو  .يف كل منهما

مراعاة كون عناوين املداخل حمايدة، أو دالة على الشكل املرفوض أو  -
 .املطروح للنقاش

التزم بأن متثل الكلمة أو العبارة األوىل بعد عنوان املدخل الرأي املطروح يف  -
ملثال الذي دار اخلالف حول صحته دون أن ميثل الساحة اللغوية، أو ا

 الرأي الشخصي للمؤلف،
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مرفوضة، : عادة ما تتبع هذه الكلمة أو العبارة بإحدى الصفات اآلتيةو      
عادة و  مرفوضة عند األكثرين، مرفوضة عند بعضهم، ضعيفة، ضعيفة عند بعضهم،

 أما األمثلة. املضعفيـنما يلي ذكر الرتبة بيان السبب من وجهة نظر الرافضني أو 
 توصف عادة و  الرتبة فهي متثل الصورة الصحيحة،و  األحكـام اليت تأيت بعد الـرأيو 

فصيحة، : هيو  بإحدى الصفات اليت تدل على درجة من درجات الصواب
املتعلقة بالرسم اإلمالئي  صحيحة، مقبولة، فصيحة مهملة، مع مالحظـة القضايا

ا صحيحة، ألن الشكل الك  .تايب خارج عن مفهوم الفصاحةبأ
ا ال يصح أن ترد مرة ثانية ضمن و       ا مرفوضة فإ حينما توصف العبارة بأ

أما حني توصف . لكن ترد فقط البدائل اليت يقدمها املعجم هلاو  .الصور الصحيحة
مرفوضة عند  –مرفوضة عند األكثرين (بأي وصف من األوصاف األربعة الباقية 

ا ترد مرة ثانية بعد الرأي) ضعيفة عند بعضهم –ضعيفة  –بعضهم    .الرتبةو  فإ
التزم يف بعض احلاالت ببيان معىن الكلمة حمل النقاش مراعيا بيان معىن  -

 .كذلك املوقع اإلعرايبو  السياق الذي وردت فيه الكلمة،
 .املعاجم احلديثةو  اجلمع بني املعاجم الرتاثية -
الصحيح، املقبول، الفصيح تقسيم الصواب إىل درجات هي الفصيح،  -

 .املهمل
مجع أكرب عدد ممكن من األمثلة حتت العنوان الواحد يف قسم القضايا  -

حىت يتمكن القارئ من تكوين فكرة كلية تغنيه عن تتبع األمثلة املتفرقة 
 .يف قسم الكلمات

على الرغم من كون هذا املعجم خاصا إذا ما قورن باملعجم السابق فإن أمحد و      
كذا يف و  ار عمر اعتمد فيه على املنهجية احلديثة يف التعامل مع املادة اللغوية،خمت

  .طريقة العمل اجلماعية
  :خالصة  
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خلفت تراثا و  ن الدراسات الرتاثية العربية اهتمت باملعجمإميكن القول         
ة فقد بالنسبة للدراسات الغربية احلديثو  طرق الرتتيب املختلفة،و  معجميا متيز بالتنوع

االت األخرى  طورت الصناعة املعجمية أيضا بشكل واسع واكب التطورات يف ا
  .إن مل تكن من صلب الدراسات اللغوية كاحلاسوبو 

موقفه من هذه الدراسات فيمكن القول بأنه  و  أما بالنسبة ألمحد خمتار عمر     
موعة من الكتب الرتاث كذلك و  يـة،كان مؤصال للرتاث العريب من خالل حتقيقه 

ا، و  التعريفو  من خالل اهتمامــه بالدراسات املعجمية العربية الرتاثية اإلشادة 
بعض الطرق املنهجية يف و  بالرغم مما قدمه من تعقيبات حول تكرار املادة اللغوية،

  .التعامل مع املادة اللغوية
اأما بالنسبة للدراسات املعجمية الغربية احلديثة فقد تأثر أمحد        خمتار عمر 

قدم مادة نظرية من خالهلا للنهوض و  بطرقها يف التعامل مع املادة اللغوية،و 
ظهرت كذلك يف جمموعة املعاجم اليت قدمها و  قد متثلتو  بالصناعة املعجمية،

 اجلمع بني الذخرية الرتاثيــة اهلائلةو  للقارئ العريب فكان مؤسسـا لصناعة املعجم
اجتنابه من عمليات إجرائية أثناء إعداد و  ما ينبغي التزامـهو  ،الوسائل التقنية احلديثةو 

  .املعاجم
:الهوامش  

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ  
أمحد خمتار عمر، : ديوان األدب، حتقيق): أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايب(الفارايب : )1(
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 2003، 2البحث اللغوي عند العرب، دار عامل الكتب، القاهرة ،مصر،ط: أمحد خمتار عمر: )3(
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  .175: املرجع نفسه، ص: )4(  
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  .179: املرجع السابق نفسه، ص: )6(
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االزدواجية اللغوية في الواقع اللغوي الجزائري وفعالية التخطيط اللغوي 
  في مواجهتها 

    
  أحمد بناني. د

  مخبر دراسة الموروث العلمي والثقافي بمنطقة تمنراست
  الجزائر/  المركز الجامعي لتامنغست

  
  
ة ورصد مفاهيمها في هذا المقال أحاول الحديث عن االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوي[      

ونقاط التداخل بين المفاهيم محاوال الوقوف على أصناف وأنواع االزدواجية اللغوية والثنائية، كما 
سأقف على التداخل اللغوي بوصفه نتيجة لالزدواجية اللغوية مركزا على آثار التداخل اللغوي على 

توياته المختلفة إضافة إلى الخارطة اللغوية الجزائرية معرجا بعدها على أصناف التداخل ومس
وقوفي على االزدواجية اللغوية في الواقع اللغوي الجزائري، كما سأتناول فعالية التخطيط في 
مواجهة االزدواجية اللغوية في الواقع اللغوي الجزائري، وسبل تجاوز تحدي االزدواجية والثنائية 

ما : على تساؤالت ألخصها فياللغوية في الواقع اللغوي الجزائري، كما سأحاول اإلجابة 
االزدواجية اللغوية والحلول المفترضة ؟ وما الثنائية اللغوية؟ وما هي األسباب التي أدت إلى 
استشراء هذه الظاهرة اللغوية؟ وما أبعادها اللغوية والثقافية وما آثارها على المجتمع؟ وماذا يمكن 

   ]أن يقدمه التخطيط اللغوي في ظل هذا التحدي؟
  االزدواجية، الثنائية، التخطيط اللغوي، الواقع اللغوي : مات المفتاحيةالكل

  

  
  

  :مقدمة
وهي اليوم تواجه حتديات   ،إن اللغة من أهم عوامل توحيد األمم والشعوب      

والواقع خري شاهد على  ،كبرية يف ظل الراهن الذي بث الوهن على ألسنة ناطقيها
ملدارس والثانويات واجلامعات، يرتمجه ضعف استشرى على ألسنة طالبنا يف ا
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الضعف يف القراءة والكتابة وسوء التعبري، مما أثر على التحصيل الدراسي والتواصل 
اللغوي، ومن أهم ما ميكن أن تعلق عليه وصمة هذا الضعف هو االزدواجية اللغوية 
 والثنائية اللغوية؛ فقد ساد التهجني اللغوي والتداخل يف مستويات اللغات،
وأصبحت اللغة فسيفساء على ألسنة املتكلمني يف اجلزائر اليت تشهد تنوعا لغويا 
أضفى طابع الثراء على البعد الثقايف، بيد أنه يف غياب التخطيط اللغوي أضحى 
التهجني يلقي بظالله على لغة التواصل واالكتساب والتعلم، فأصبحت اللهجات 

  .    م الفصحى نفسهاتتنافس فيما بينها، بل منها ما أضحى يزاح
وما زاد الطني بلة هو منافسة اللغات األجنبية للغة العربية يف عرينها، فتعدد       

ا منذ الوالدة وهي لغة األم  التنافس بني اللغة املتداولة وهي العامية اليت يتم استيعا
غة هذا فضال عن أن تكوين جيل بأكمله بالل. ولغة املنشأ وبني الفصحى لغة التعلم

األجنبية خلق فئة تؤثر اللغة األجنبية على العربية، مما وسع اهلوة بني فئة مثقفة 
، وهو ما ألقى بظالله على وفئة أخرى تلقت تكوينها بالعربيةباللغة األجنبية 

  .مستوى التواصل ومستوى االكتساب والتعلم
زدواجية ما اال: ونود يف هذا املقال أن جنيب عن مجلة من األسئلة أمهها      

اللغوية ؟ وما الثنائية اللغوية؟ وما هي األسباب اليت أدت إىل استشراء هذه الظاهرة 
تمع؟ وماذا ميكن أن يقدمه  اللغوية؟ وما أبعادها اللغوية والثقافية وما آثارها على ا
التخطيط اللغوي يف ظل هذا التحدي؟ وما هي احللول املفرتضة للحد من استشراء 

ا؟هذه الظواهر  ا وقطع الطريق أمام توسع سلبيا   اللغوية للرقي بإجيابيا
  :المفهوم واألصناف) Bilinguisme(االزدواجية اللغوية 

ميقال سيجوان ووليم (يتجلى مفهوم االزدواجية اللغوية كما قدمه املؤلفان         
يف تعريفهما ) MIGUEL SIGUAN ,WILLIAM F-MACKEY( )مكاي-ف

ة، يف أنه الشخص الذي يتقن لغة ثانية بدرجة متكافئة مع زدوج اللغمللشخص 
لغته األصلية، ويستطيع أن يستعمل كال من اللغتني بالتأثري واملستوى نفسه يف كل 

  .1الظروف
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هذا املفهوم يشري إىل تالزم االزدواجية اللغوية وإتقان مستويات لغتني خمتلفتني 
ل االزدواجية تعرب عن حتكم يف بنية بالدرجة نفسها، ويف شىت املواقف، وهو ما جيع

ما باملستوى نفسه عن األغراض واحلاجات   .لغتني والتعبري 
كما قسما االزدواجية اللغوية إىل صنفني األول االزدواجية اللغوية املتالزمة         

وهي اليت تشمل نظاما مشرتكا من املعاين ميكن الوصول إليه من لغتني، واالزدواجية 
ركبة وهي اليت تشمل نظاما بالرغم من كونه مشرتكا يتميز برجحان كفة اللغوية امل

، االزدواجية حبسب استجابة كل شخص ، وهي إشارة إىل تصنيف2على أخرى
فصاحب االزدواجية اللغوية املتالزمة يستجيب باللغتني بالدرجة نفسها، أما 

وإمنا يستعمل لغته  صاحب االزدواجية اللغوية املركبة فال يستجيب بالطريقة نفسهما
األصلية ويفهمها ويستجيب باللغة نفسها، لكن إذا جاءته رسالة بلغة أخرى ال 
يستجيب بالدرجة نفسها بل يقوم برتمجتها إىل لغته األصلية ليفهمها مث يقوم بعملية 

  .الرتمجة إليصال رسالته بتلك اللغة
بينما  ،توازن يف نظام لغتنياالزدواجية اللغوية املتالزمة تشري إىل التحكم امل       

االزدواجية اللغوية املركبة تعرب عن التحكم يف اللغة األصلية بدرجة أكرب حيث يظهر 
فال ميكنه فهم ما يقال بنظام اللغة الثانية إال بعد  ،ذلك من خالل رد فعل املتكلم

  . تفكيكه عرب نظام اللغة األصلية مث بعدها يعرب باللغة الثانية
تمع  كما         أن االزدواجية اللغوية هي خاصية أو صفة نطلقها على وضع ا

ككل، فعندما نتحدث عن ازدواجية اللغة، فإننا نتعامل مع األشكال اللغوية 
تمع، ومبعىن آخر فإن ازدواجية اللغة هي أحد مصطلحات علم  املوجودة يف ذلك ا

  .3اللغة االجتماعي
تمعاتتعرب االزدواجية عن تعدد املستو      حيث  ؛يات اللغوية يف جمتمع من ا

تمع، وخيتلف بدرجات  تمع الواحد نظاما مشرتكا بني أفراد ا ميكن أن جند يف ا
تمع باملدن املتامخة للشرق  متفاوتة حبسب تأثر نظام اللغة يف منطقة من مناطق ا

  . أو الغرب أو اجلنوب إضافة إىل نظام يوصف بالرمسي
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ذا املفهوم تعرب عن وجود أكثر من مستويني للغة جنبا إىل االزدواجي       ة اللغوية 
تمعات، حبيث يستخدم كل مستوى من مستويات اللغة يف  جنب يف جمتمع من ا
أغراض معينة، ونالحظ أن أحد هذه املستويات اللغوية يكون عادة أعلى مركزا، 

ات الرمسية والتعليم ويسمى باللغة املعيارية أو الفصحى، وتستعمل يف املكتب
والعبادة، أما املستوى اآلخر، فهو عادة يعترب أقل رتبة، ويستعمله أفراد األسرة يف 

م اليومية   .4حيا
مفهوم ازدواجية اللغة على أنه وضع لغوي ثابت نسبيا ) فرجسون(ويعرف        

ت واليت تشمل هلجة معيارية أو هلجا( باإلضافة إىل هلجات اللغة  –يكون فيه 
نوع من اللهجات خمتلف اختالفا كبريا عن غريه من األنواع،  -)معيارية إقليمية

ومنظم أو مصنف للغاية، وعادة ما يكون هذا النوع أكثر تعقيدا من الناحية 
النحوية والصرفية والرتاكيب الصوتية، وعادة ما يكون أعلى من غريه؛ هذا : اللغوية

تمع، ويكون مصدر  النوع يكون عادة لغة ألدب مكتوب حيظى باحرتام أفراد ا
تمع الذي توجد فيه ازدواجية  هذا األدب إما عصور سابقة وإما جمتمع آخر غري ا

، )املدارس واملعاهد( اللغة؛ هذا النوع من اللغة يتم تعلمه عن طريق التعليم الرمسي 
اللهجة  ويستخدم للعديد من أغراض الكتابة والتحدث الرمسية، ولكن هذا النوع من

تمع لغرض احملادثة الرمسية   . 5ال يستخدمه أي قطاع من قطاعات ا
يذهب إىل أن االزدواجية ترتبط بانتشار أنظمة لغوية كثرية جنبا ) فرجسون(      

إىل جنب منها ما يتصف بالثبات النسيب جيمع بني نظام هلجة معيارية تعترب مرجعا 
ظمتها بالتمايز النحوي والصريف وأنظمة هلجات معيارية توصف مستويات أن

تمع  والصويت ينتشر هذا املستوى يف الكتابات األدبية اليت حتظى بالشيوع يف ا
والتقدير من طرف مكوناته، فهو بذلك نظام حمكم يف بنيانه راق يف تأدياته عن 

  .سابقيه منقول عن جمتمعات مل تشهد االزدواجية وميكن ومسه بالرمسي كذلك
ا ليست مقتصرة فقط على وجود ) فيشمن(عرف كما ي        ازدواجية اللغة على أ

ا تشمل اللهجات  تمع إحدامها فصيحة واألخرى عامية، ويرى أ هلجتني يف ا
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واألساليب املختلفة للهجة الواحدة وحىت اللغات املختلفة، فطرفا ازدواجية اللغة يف 
 أو لغتني أو خالفهما، ولكن ال يهم إن كانتا هلجتني أو أسلوبني) فيشمن(مفهوم 

املهم هو أن خيدم أحد هذه األشكال الوظائف العليا بينما خيدم الشكل اآلخر 
  . 6الوظائف الدنيا

يف مفهوم ازدواجية اللغة فلم تعد عنده مقتصرة على وجود ) فيشمن(توسع      
ىل هلجتني نظام إحدامها أعلى من نظام األخرى يف حنوه وصرفه وصوته بل ذهب إ

املختلفة للهجة  داءاتأبعد من ذلك جلعل االزدواجية تظل حتت معانيها األ
املختلفة للغات املتمايزة ليؤكد على أن جوهر االزدواجية  داءاتالواحدة، وكذا األ

هو ارتباط مستوى من األنظمة بتأدية الوظائف ضمن املقامات العليا بينما يرتبط 
  .الدنيا. املقاماتمستوى منها بتأدية الوظائف ضمن حيز 

إىل مفهوم موسع الزدواجية اللغة يضم اللغات واللهجات ) فاسولد(يشري      
واألساليب املختلفة ما دام هناك توزيع وظيفي هلذه األشكال، بل يسميه االزدواجية 

تمع اللغوية املوسعة، معربا فيه عن حجز األج واليت ال (زاء اللغوية العليا يف ا
أوال ولكنه يتعلمها الحقا وبطريقة واعية، ويتم هذا التعلم عن طريق  يتعلمها الفرد
ا أكثر حتفظا، وحجز األجزاء اللغوية ) التعليم الرمسي ألوضاع يدركها الفرد على أ

مهما كانت درجة الرتابط بني هذه )  واليت يتم تعلمها أوال وبطريقة ال واعية( الدنيا 
اية باالختالف األجزاء الدنيا واألجزاء العليا ب دءا من االختالف يف األسلوب و

التام كما يف اللغات املنفصلة؛ هذه األجزاء اللغوية الدنيا حتجز األوضاع اليت يعتربها 
  .7األفراد أقل رمسية وأكثر ألفة

وهو مفهوم أكثر اتساعا حىت إنه ) فاسولد(مفهوم جديد لالزدواجية جاء به      
ملوسعة للتعبري عن هذا املفهوم الذي يريد به جتاور استعمل مصطلح االزدواجية ا

اللهجات واللغات وكذا األساليب املختلفة، فكل ما هو متاح للفرد من مستويات 
لغوية سواء كانت لغات أو هلجات أو أساليب يدركها الفرد بال وعي كلها تعرب عن 
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اليت يدركها طرف من أطراف االزدواجية بينما يعرب الطرف الثاين عن املستويات 
  .الفرد بطرق واعية

ختتلف مفاهيم االزدواجية اللغوية وتتعدد، فمن تعبريها عن جتاور اللغة         
الفصيحة واللهجة إىل تعبريها عن  اللهجات وجتاورها إىل تعبريها عن جتاور اللغة 

ة العامية واللغة الرمسية إىل أن أصبحت مرتبطة بتجاور واللغات واألساليب املختلف
  .اليت تدرك إدراكا بوعي واليت تدرك إدراكا بدون وعي

  :المفهوم واألنواع) Diglossie( الثنائية اللغوية 
تمع يف         ا ظاهرة لغوية تعين استعمال الفرد أو ا إن مفهوم الثنائية يشري إىل أ

ئية ، وهذا دليل على تقارب مفهوم الثنا8منطقة معينة للغتني خمتلفتني يف آن واحد
مع مفهوم االزدواجية حيث تشري االزدواجية فيما تناولناه سابقا إىل جتاور مستويني 

  .خمتلفني يف جمتمع معني
كما جيمع اللسانيون على أن الثنائية اللغوية تعرب عن الوضع اللغوي لشخص        

 ما أو جلماعة بشرية معينة تتقن لغتني، كما تعرب عن تلك احلالة اليت يستخدم فيها
املتكلمون بالتناوب وحسب البيئة والظروف اللغوية لغتني خمتلفتني، فالفرد ثنائي 

، وبذلك تعرب 9اللغة بذلك هو فرد ميتلك عدة لغات تكون مكتسبة كلها كلغات أم
الثنائية عن حتكم الفرد أو مجاعة أفراد يف مستويني لغويني، واستعماهلما لكل نظام 

يفهم من الفرد الثنائي اللغة ذاك الفرد الذي حسب االقتضاء بالدرجة نفسها، ل
ا كلغات أم    .ميتلك لغتني أو أكثر لكن ما مييز هذا االمتالك هو اكتسا

  :أنواع الثنائية اللغوية
وفيها تنجز  الثنائية اللغوية على صعيد الوطن: الثنائية اللغوية أنواع منها      

ا  ثنائية اللغة بقدر ما تؤمن خدمتها الدولة أعماهلا بأكثر من لغة وتكون مؤسسا
وفيها  الثنائية اللغوية اإلقليمية أو المحليةبالذات بأكثر من لغة واحدة، وكذلك 

تكون لغة أخرى غري اللغة القومية رمسية أو حمكية ليس على صعيد الدولة، إمنا فقط 
باألقليات على امتداد منطقة جغرافية حمددة، باإلضافة إىل الثنائية اللغوية اخلاصة 
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دف سياستها اللغوية إىل استيعاب األقليات العرقية يف الثقافة  العرقية يف بلدان 
القومية، كما هو احلال يف غالبية بلدان أمريكا الالتينية، فاألقليات وإن تكن تتكلم 
ا تستمر يف أغلب األحيان يف استخدام لغتها يف البيت ويف  اللغة القومية إال أ

ا ، وهي ثنائية تعتمد لغة معينة كوسيلة والثنائية اللغوية المؤسسية، إطار جتمعا
ا أن تصبح لغة مشرتكة للتجارة أو للتعليم أو  لبعض النشاطات حبيث يكون بإمكا
لإلدارة أو للممارسة الدينية، وتتخذ اللغة غالبا شكل لغة حرة كما كان احلال 

يف تاريخ أوروبا خالل مدة زمنية  بالنسبة للغة الالتينية اليت احتلت هذه املرتبة
طويلة، وتشكل حاليا اللغات االجنليزية والروسية، والفرنسية اليت تدرس كلغة ثانية 
على حنو واسع جدا يف العامل لغة حرة للتعليم العلمي والتقين وللتجارة والقانون يف 

  10.بلدان خمتلفة
ها املرتبط باإلقليم واحمللية، ومنها تتنوع الثنائية اللغوية منها املرتبط بالوطن ومن      

املرتبط باألقليات العرقية ومنها الثنائية اللغوية املؤسسية وسنتناول مفهوم كل نوع 
  :يتكاآلعلى حدى وهي  

  :   الثنائية اللغوية على صعيد الوطن
تعرب عن اعتماد الدولة ملستويات خمتلفة يف التعبري ويتجلى ذلك يف اعتماد         
ا والتواصل بينها، وبني مؤسسا ا للغتني خمتلفتني أو أكثر يف تأمني خدما

  .مؤسسات أخرى، وكذا يف صياغة قوانينها، وضبط نظامها والتواصل بني عماهلا
  :الثنائية اللغوية اإلقليمية أو المحلية 

تعرب الثنائية اللغوية اإلقليمية أو احمللية عن وجود مستوى لغوي آخر عدا      
ى الرمسي منتشر يف جمال إقليمي من الدولة خيالف املستوى اللغوي املعتمد يف املستو 

الدولة بشكل رمسي خمتلف يف بنيته الصوتية والنحوية والصرفية عن املستوى الذي 
  .تعتمده الدولة

  :الثنائية اللغوية الخاصة باألقليات العرقية
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ة عن احلالة اليت تسعى فيها الدول تعرب الثنائية اللغوية اخلاصة باألقليات العرقي       
تمع بينما  إىل استيعاب األعراق املختلفة باعتماد لغة قومية يعتمدها مجيع أفراد ا
حتافظ األقليات العرقية على لغتها األصلية من خالل التواصل داخل البيت أو 

ا، وبالتايل فهي جتمع بني مستوى النظام اللغوي القوم ي ضمن التجمعات اخلاصة 
ا   .والنظام التواصلي العرقي اخلاص 

  :الثنائية اللغوية المؤسسية 
تعرب الثنائية اللغوية املؤسسية عن اعتماد مستوى لغوي معني يف بعض         

النشاطات حبيث يصبح هذا املستوى اللغوي معتمدا يف التجارة والتعليم واإلدارة  
ات كلغات ثانية ختتص بقطاع كما هو احلال يف بعض الدول اليت تعتمد بعض اللغ

  .معني كالتعليم التقين والعلمي وهكذا دواليك
  :الثنائية اللغوية المدرسية أو التربوية

، وهي الثنائية اللغوية المدرسية أو التربوية من ضمن أنواع الثنائية اللغوية       
املدرسية باللغة ثنائية تتنوع من الناحية العملية من تدريس لغة ثانية إىل تعليم املواد 

الثانية، وإىل استيعاب ثقافة اللغة الثانية وقيمها، وترتبط الثنائية املدرسية بالربنامج 
الرتبوي الرمسي الذي يتم وضعه مبوجب سياسة الدولة الرتبوية اليت تسعى عرب هذا 
الربنامج، وبواسطة التعليم إىل تعميم استخدام اللغة الثانية إضافة إىل اللغة 

  .11ةالقومي
الثنائية اللغوية املدرسية أو الرتبوية تعرب عن اعتماد اللغة الثانية وتدريسها كما       

تدرس اللغة األصلية إىل جانب اعتمادها يف تدريس بعض املواد املدرسية، وهو ما 
يقود إىل اكتشاف ثقافة اللغة الثانية والتفاعل معها من معينها، والتفاعل مع قيمها 

جانب اللغة القومية وثقافتها وقيمها األصيلة، كما ختتص الثنائية  وخصوصيتها إىل
اللغوية املدرسية بالربنامج الرتبوي الذي تتم صياغته بناء على خصوصية سياسة 
الدولة والتخطيط الرتبوي املستند إليها ألن جوهره اعتماد اللغة الثانية جنبا إىل 

  . جنب مع اللغة القومية
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  :مؤقتةالثنائية اللغوية ال
الثنائية اللغوية المؤسسية الثنائية اللغوية املؤقتة نوع من الثنائية اللغوية وهو         
وهي ثنائية تكون فيها لغة املستعمر القدمي لغة رمسية، وقد اعتمدت هذه  المؤقتة

  12.الثنائية اللغوية بالتأكيد كصيغة انتقالية حنو إقرار اللغة القومية لغة رمسية وحيدة
الثنائية اللغوية املؤسسية املؤقتة تتقدم فيها لغة املستعمر لتحل حمل اللغة       

  .األصلية فتصبح رمسية بينما يبقى نظام اللغة األصلية على األلسن
  التداخل اللغوي أثر من آثار االزدواجية اللغوية

  :مفهوم التداخل اللغوي 
غة اليت يتعلمها املرء، أو إبدال وهو مصطلح يشري إىل تأثري اللغة األم على الل       

والعنصر يعين صوتا أو   ،عنصر من عناصر اللغة األم بعنصر من عناصر اللغة الثانية
 مغة األيبدو التداخل اللغوي يف تسلط نظام اللأو بعبارة أخرى،  .كلمة أو تركيبا

استبدال عنصر  حيث يتجلى ذلك من خالل ،على نظام اللغة اليت يتعلمها الفرد
  .علمة بعنصر آخر من عناصر نظام اللغة األمتوي من اللغة امللغ

 :أصناف التداخل اللغوي
  : التداخل السلبي

فيستبدل  ،اللغة الثانيةل عندما حياول املتعلم أن يتكلم حيدث هذا التداخ         
بصورة ال شعورية عناصر من لغته األم املتأصلة يف نفسه بعناصر من اللغة الثانية، 

  .13ب هذا النوع يف كثري من الصعوبات اليت يواجهها الطالبفيتسب
  :التداخل اإليجابي

حيدث هذا التداخل عندما حياول الطالب فهم ما يسمع من اللغة الثانية،       
وكلما ازداد التشابه بني لغة الطالب األم واللغة الثانية اليت يتعلمها أصبح فهم اللغة 

لدى الناطقني باللغات الالتينية حيث يستطيع   الثانية أيسر، وهذا ما نالحظه
ا،  الطالب األسبان فهم ما يسمعونه من اللغة اإليطالية أو الفرنسية اليت يتعلمو
ة لكلمة يف لغته األم،  ولكن عندما يريد الطالب أن يستخدم كلمة فرنسية مشا
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ستعماهلا يف فإنه قد يقع يف اخلطأ، فهناك فرق كبري بني تعلم كلمة وبني كيفية ا
الكالم، وعندما يتعلم الفرد لغة ثانية، فإنه مييل إىل إخضاعها إىل أمناط لغته 

  .14األم
التداخل اإلجيايب تداخل حيدث حلظة وجود تشابه بني نظام اللغة األم ف       

ونظام اللغة الثانية لكن الفرق يبقى قائما بني استعمال كلمة من اللغة الثانية مكان  
  .لغة األم ألن تعلم العناصر اللغوية ليس كتعلم استعمال هذه العناصركلمة من ال

  :مستويات التداخل اللغوي
تتعدد مستويات التداخل اللغوي؛ فمنها املستوى الصويت والنحوي واملفردايت 

  :والداليل والكتايب
   :المستوى الصوتي 

علم تبدو واضحة وهو التداخل الذي يؤدي إىل ظهور هلجة أجنبية يف كالم املت     
  .15يف اختالف النرب والقافية والتنغيم وأصوات الكالم

يبدو املستوى الصويت للتداخل يف بروز اخلصائص الصوتية للغة ثانية يف النظام      
  . التواصلي للمتكلم، فنجد التمايز يف النرب والتنغيم ويف تأدية األصوات

  :  المستوى النحوي
ة األم على حنو اللغة الثانية إىل وقوع املتعلم يف أخطاء يؤدي تأثري حنو اللغ       

ويف استخدام الضمائر، ويف استعمال ) أي ترتيب أجزاء اجلملة(تتعلق بنظم الكالم
مثل اإلثبات، ( وأزمنة األفعال وحكم الكالم ) مثل أل التعريف( عناصر التخصيص

  16).والنفي، واالستفهام، والتعجب 
نحوي للتداخل يف تسلط اخلصائص النحوية لنظام اللغة يتجلى املستوى ال      

األم على النظام النحوي للغة الثانية وفيه يبدو عدم التحكم يف استعمال الضمائر، 
تباك يف توظيف أزمنة األفعال وهكذا ر واال ،وعدم التمييز بني املذكر واملؤنث

  .دواليك
   :المستوى المفرداتي
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 هذا املستوى إىل اقرتاض كلمات من اللغة حيث يؤدي التداخل اللغوي يف     
ا، وإذا كانت الكلمة مستخدمة يف اللغتني  األم ودجمها يف اللغة الثانية عند الكالم 
ولكن مبعنيني خمتلفني، فقد يستخدمها املتعلم مبعناها يف لغته األم وهو يتحدث 

  .17باللغة الثانية
حلظة استعارة املتكلم ملفردة من  التداخل اللغوي يف مستواه املفردايت حيصل     

نظام لغته األم ليوظفها يف نظام اللغة الثانية لكن ال يوظف املعىن الذي تقتضيه 
  .اللغة الثانية، وإمنا يوظف املعىن الذي استقاه من اللغة األم

   :المستوى الداللي
 وذلك عندما تضم اللغتان األوىل والثانية كلمة واحدة، ولكنها تستعمل      

مبعنيني خمتلفني، فإن متعلم اللغة الثانية قد مييل إىل فهم تلك الكلمة مبعناها يف لغته 
بالفرنسية تعين تأجري   )Location( األوىل، واألمثلة كثرية يف هذا الباب، فكلمة 

، والبون الداليل شاسع بينهما، ويسمي الفرنسيون هذا النوع )موقع(ويف اإلجنليزية 
  .18ة شكال املتباينة مضمونا باألخوات املزيفاتمن الكلمات املتشا

التداخل يف مستواه الداليل يشري إىل اعتماد املتعلم للغة الثانية على مفردة من       
املفردات املشرتكة بني لغته األم واللغة الثانية لكن مبعنيني خمتلفني، فيميل إىل إسقاط 

  .ي يقتضيه نظام اللغة الثانيةاملفهوم املستقى من نظام لغته على املفهوم الذ
  :المستوى الكتابي

هذا املستوى حيدث عندما يقع املتعلم يف أخطاء يف الكتابة بسبب التداخل        
األوىل عندما يلفظ احلرف بصورة خمتلفة يف لغته أو هلجته األم، فيميل : يف حالتني

بالتاء تالتة، والثانية؛  إىل كتابته طبقا للفظه، كما يكتب التلميذ املغريب مثال ثالثة
عندما تشرتك اللغتان األوىل والثانية يف استخدام نظام كتايب واحد، كما هو احلال 
يف األوردية والعربية، إذ مييل الطالب الباكستاين الذي يتعلم العربية إىل كتابة 
الكلمات العربية كما يكتبها باألوردية، وقد يرتكب اخلطأ بسبب ذلك إذا كانت  

  .19تلك الكلمات خمتلفة بالعربية عنها باألوردية كتابة
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التداخل يف مستواه الكتايب تداخل حيصل حلظة تشابه نظام الكتابة يف اللغة      
الثانية واللغة األم حيث مييل املتعلم إىل كتابة نظام اللغة الثانية وفق ما يتلفظ به من 

  .أصوات يف نظام لغته األم
  اقع اللغوي الجزائري   االزدواجية اللغوية في الو 

االزدواجية اللغوية يف الواقع اللغوي يف اجلزائر متثل حتديا كبريا ألن اخلريطة       
التعبريية توضح بأن درجة استعمال اللغات يف اجلزائر ليس متماثال، فالدارجات 

موعات اللغوية املختلفة يمن على السوق الشفوية، وحتقق تواصال بني ا ، اجلزائرية 
فالعربية الفصيحة واللغة الفرنسية ال تستعملهما إال أقلية من املثقفني، واألمازيغية 
ا املختلفة اليت تتفاهم مع  أمازيغيات وهي شتات هلا مناطقها النافذة، وتأديا

  .20بعضها البعض
، فالعربية الفصيحة الواقع اللغوي اجلزائري واقع ثري ثراء اللهجات والدوارج       
عماهلا يف مقامات معينة معظمها رمسي بينما الفرنسية تنازعها ذلك تحصر اسلغة ين

الدور يف مقامات أخرى، واألمر نفسه بالنسبة لألمازيغية، فهي منتشرة يف الواقع 
اللغوي اجلزائري بتأديات خمتلفة تارة ومتقاربة أخرى إضافة إىل الدوارج العربية 

ا من شرق اجلزائر إىل غر اا، وتأديا       .ومن مشاهلا إىل جنو
بل  ،ال تقف االزدواجية اللغوية يف اجلزائر بني اللغة القومية واللغة األجنبية     

فا كبريا عن اللغة األم من حيث تلف اختاليغية باعتبارها ختتتعداها إىل اللغة األماز 
ا وتراكيبها وحنوها؛ فمنطقة األهقار وآزجر تتميز خبصوصيتها اللغوية، فالطفل  أصوا
التارقي ينشأ يف بيئة لغوية خمتلطة بدءا من اللغة العامية انتقاال إىل العربية الفصيحة 

ألمر نفسه بالنسبة إىل اليت تعترب بالنسبة إليه اللغة الثانية بعد اكتسابه لغة األم، وا
منطقة القبائل حيث تسود القبائلية خمتلطة مع الفرنسية يف تزاحم مع العربية 

  .الفصيحة
ميكن تلخيص الوضع اللغوي اجلزائري يف ثالث صور تتجلى فيها اللهجات      

  21:واللغات والدوارج يف الواقع اللغوي اجلزائري وهي 
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العاميات أو الدارجات العربية، وهي : اللغات ذات االنتشار الواسع :األولى
  .متنوعة، ولكنها حتتكم إىل قواسم مشرتكة 

ا:  الثانية ا وهلجا   .اللغات احمللية األمازيغية مبختلف تأديا
  .اللغات الكالسيكية العربية الفصيحة واللغة الفرنسية : الثالثة
ل اجلزائري مزودا هذه األمناط الواصفة للوضع اللغوي اجلزائري جتعل الطف      

بنسق لغوي خليط من عربية دارجة أو أمازيغية، فإذا انتقل إىل احلضانة، فإنه يواجه 
بلغة فرنسية خملوطة بعامية أو أمازيغية، مث ينتقل إىل املدرسة ليجد لغة جديدة، وهي 
العربية الفصحى، وقد يوظف املعلم العامية يف تلقني دروسه، وتراه يواجه 

أو الثالثية مما قد يشكل له عقدة يف منوه اللغوي واملعريف   )Diglossie(االزدواجية
والفكري، ورمبا خيلق له اضطرابات نفسية، ومن هنا يرى بعض املربني بأنه جيب 
تاليف إدخال مناذج لغوية متباينة يف هذه السن أي تاليف تدريس لغات أخرى 

  .22ليست من ذات املكتوب يف املرحلة األوىل
ضع اللغوي يف اجلزائر وضع يتسم بالتنوع وهو تنوع يلقي بظالله على الو       

ي العربية الدارجة واألمازيغية اكتساب الطفل اجلزائري للغة فتتنازع نظامه اللغو 
مل  الفرنسية واللغة العربية الفصحى مما يؤثر سلبا على النمو اللغوي للمتعلم ماو 

تت والتفكك يف اكتساب نظام لغوي ينظر لألمر جبدية حتد من استشراء هذا التش
  .متوازن

هناك خطاطة سوسيولسانية افرتاضية للوجه االجتماعي للغات باجلزائر،         
حيث نالحظ أن استعمال الفرنسية ميس أكثر املقامات، وتأيت الدارجات يف املرتبة 

منها الثانية والعربية الفصحى يف املرتبة الثالثة، وأما احملليات، فلكل واحدة 
أوضاعها، فنجد القبائلية هلا وضع متميز عن األخريات رغم أن جماهلا حمدود، 
وبعض احملليات تقريبا ال يذكر استعماهلا مثل الشلحية اليت توظف يف بعض 
األماكن القريبة من وجدة وهلا شساعة كبرية يف اململكة املغربية، ومن خالل هذا 
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األمازيغية تستعمل يف مقام ال تستعمل جند وضعيتنا توسم بازدواجية لغوية حيث 
  .23فيه العربية الفصحى، وكذا الفرنسية 

الواقع اللغوي اجلزائري تتسلط على مقاماته الكربى اللغة الفرنسية حسب ما     
ا األخرى الدراجات بينما  توصل إليه الدكتور صاحل بلعيد بل وتغلب على مقاما

املتبقية، فلكل مستوى لغوي مقاماته اليت حتظى اللغة العربية الفصحى باملقامات 
  .يستعمل فيها بدرجات خمتلفة

وأثبت األكادمييون بعد دراسات معمقة أن الدارجات رغم كثرة استعماهلا إال       
أن توجيهها ال تأثري له يف الوضع اللغوي كما هو احلال يف اللغة الفرنسية، وهي 

افية والتعميم الفائق هلا على حساب اللغة األجنبية، ولكن حبكم عوامل سوسيوثق
تمع  اللغة الرمسية واأللسن الوطنية، أضحت الفرنسية بذلك مستعملة، وهلا أثر يف ا
وتتسع بشكل دائم وخاصة يف السنوات األخرية مما جعل العربية وهي لغة اهلوية 

نفتاح واالنتماء والتواصل على مستوى الفرد واجلماعة تذبح قربانا أمامها وأمام اال
والعوملة، وكذا حصل لألمازيغية فذحبت قربانا على هيكل القومية العربية، وهي اللغة 

  .24األصل للجزائر قاطبة، فأصبحت لغة جهوية
يثبت األكادمييون أن نظام اللغة الفرنسية يزحف على حساب نظام اللغة       

تمع وذلك يعود إىل ظروف ت ارخيية ولدت هذا العربية والدوارج اليت متثل عمق ا
الواقع حىت إن نظام اللغة األجنبية ألقى بظالله على األمازيغيات اليت متثل أصالة 

تمع اجلزائري   .ا
الطفل اجلزائري نفسه نتيجة هلذه السياسة مقذوفا يف متاهات البحث " جيد        

فة ، وذلك يف ظل تنازع أنظمة اللغة العربية والعاميات املختل25"عن هوية أخرى
وكذا العربية الفصحى ونظام اللغة الثانية وهو ما يلقي بظالله على استيعاب نظام 

  .لغوي معني دون صعوبات حمتملة وحتديات متوقعة
الوضع اللغوي يفرض على القائمني على شؤون الرتبية والتعليم التفكري  هذا       

ة ومتنوعة ومعززة يف يف ختطيط لغوي يعيد االعتبار لتعددية لسانية تراكمية متوازن
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أمازيغي حيظى بالدعم على مستوى رمسي، ذلك /املدرسة، وتنوع لغوي عريب
التخطيط اللغوي الذي يسلم بأن الطفل اجلزائري يف أية منطقة كانت، هو إما 

عربية : عربية فصحى، أو ثنائي اللغة+ عربية دارجة : أحادي اللغة وثنائي التأدية
عربية (عربية دارجة+ أمازيغية : ة أو ثنائي اللغة فرنسي+ دارجة، عربية فصحى 

فرنسية، بل يقود )+ عربية فصحى(عربية دارجة + أو ثالثي اللغة أمازيغية ) فصحى
هذا الواقع القائمني على شؤون الرتبية والتعليم إىل الوقوف على حقيقة األمازيغية، 

م متعددي اللغات مبن فيهم األميون، أل ن التعدد يعود للكالم وهي حقيقة تؤكد بأ
دون املؤهالت اللغوية واخلصائص الفكرية، واالزدواجية ثابتة مع الطفل قبل سن 

  . 26التمدرس حبكم السوق اللغوية اليت ميكن أن نسميها بالسوق اللغوية الليربالية
الواقع اللغوي اجلزائري املختلط حيتم ضرورة إعادة تنظيم الواقع اللغوي        

ن يكون ذلك إال باعتماد ختطيط لغوي ينظر إىل التعدد اللغوي اجلزائري ول
واللهجي يف اجلزائر نظرة تنوع وثراء تنصف اللهجات واألمازيغيات واللغة العربية 
الفصحى وتضع اللغة الفرنسية يف مقامها كلغة أجنبية ينبغي تعلمها لكن ليس على 

فة اجلزائرية وصمام أمان حساب الثراء اللغوي اجلزائري الذي يعترب محال الثقا
  .أصالتها

فعالية التخطيط اللغوي في مواجهة االزدواجية اللغوية في الواقع اللغوي 
  :الجزائري

  :مفهوم التخطيط اللغوي.أ
هو جمموعة من التدابري احملددة اليت تتخذ من أجل تنفيذ هدف معني، وهذا      

ية نريد الوصول إليها، أوهلما هدف أو غا: يعين أن مفهوم اخلطة حيدده عنصران
وثانيهما وضع تدابري حمددة ووسائل مرسومة من أجل بلوغ هذا اهلدف، فالتخطيط 
حماولة علمية جتريبية لالرتفاع بالواقع الذي يعيش فيه الفرد لتحقيق أهداف معينة يف 

  . 27فرتة زمنية حمددة
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ا املخصصون يشري مفهوم التخطيط إىل مجلة من اخلطوات املدروسة اليت يقوم     
ايتها إىل  بغية حتقيق أهداف مرسومة وهي نتاج خربة وجتربة علمية عميقة تقود يف 

  .غاية أمسى وهي حتقيق ما مت ختطيط الوصول إليه بصورة حمكمة وفعالة
تمع، ومدى تأثر كل منهما باآلخر،        التخطيط اللغوي يدرس عالقة اللغة با

اللغة األم، وهيمنة اللغة األجنبية، واالزدواجية اللغوية، ويأيت يف العادة لعالج مقام 
والتعدد اللغوي، ولوضع سياسة لغوية تقوم على مسطرة تراتب اللغات يف الواقع، 
سواء بالقوة أو بالفعل، حيث يهتم بإنزال اللغات حماهلا املناسبة بناء على النصوص 

لتنقية اللغوية، وترقية اللغة، القانونية، وللتخطيط اللغوي صور تطبيقات تتمثل يف ا
ووضع املصطلحات، ونشر اللغة يف الداخل واخلارج، وبذا يكون التخطيط اللغوي 
تدبري للتحول اللغوي الذي حيتاج إىل تشخيص املشكل، وحتديد املتطلبات، بل هو 
القرار الذي يتخذه جمتمع ما لتحقيق أهداف وأغراض تتعلق باللغة اليت يستخدمها، 

  .28لك القرار كل ما يتعلق بعملية اللغة ودعمها وتعميمهاوحيقق ذ
يهتم التخطيط اللغوي بقضايا لغوية متعددة منها التحديات اليت تعيشها اللغة      

األم جراء هيمن اللغة الثانية، والتعدد اللغوي وتأثرياته على اكتساب نظام لغوي 
ء آراء تسهم يف ترقية نظام اللغة، معني، واالزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية، وإبدا

وحتد من الشوائب والرتسبات اليت طالت نظام اللغة نتيجة التلوث والتهجني 
  .اللغوي، فيهتم حبصر الصعوبات وتشخيص املشكالت واقرتاح البدائل لتجاوزها

التخطيط اللغوي احملكم مثرته جعل اللغة القومية لغة للتدريس وهو ما ترتمجه      
العاملية، فال صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية ، وال صغر  التجارب

حجم بعض الدول األوروبية وال فقر بعض دول آسيا وال شح الرتاثيات يف اللغة 
الرتكية، وال موت اللغة العربية على مدى عشرين قرنا حال دون أن تكون اللغة 

  .29القومية هي لغة تدريس العلوم
جوهر عناية التخطيط اللغوي هو إنصاف اللغة القومية واحلد من حتديات         

اللغات األجنبية والدوارج لنظامها وهو ما جتسده جتارب الدول يف تعزيز أنظمة 
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ا وإحيائها وجعلها لغة العلم والتواصل لغة اإلبداع ولغة التدريس والدليل على  لغا
لغة العربية اليت مت إحياؤها بعد موت لتصبح ذلك لغة الصني واليابان وأكرب دليل ال

  .لغة العلم واإلبداع والتواصل
  :مجاالت تخطيط السياسة اللغوية.ب

جماالت ختطيط السياسة اللغوية، ميكن حتديدها يف حمددات ست،           
  30:وهي
تعميم استعمال اللغة القومية يف أرجاء الوطن، ويف خمتلف جماالت التواصل؛  :أوال

  .أساسا لوحدة األمة الفكرية والسياسيةلتكون 
نشر اللغة القومية يف العامل لتشكل رافدا تسهم بواسطته الثقافة القومية يف  :ثانيا

  .جمرى احلضارة العاملية
تعليم اللغات األجنبية يف مدارس األمة، ومعاهدها لتزودها بأدوات تعارف  :ثالثا

  .واتصال وتعاون مع األمم األخرى
  .م الرتمجة من اللغة القومية وإليها، لتمتني التبادل املعريف بني الشعوبتنظي: رابعا

حتديد العالقة بني اللغة القومية وغريها من اللغات الوطنية واحمللية لضمان  :خامسا
  .وحدة األمة الفكرية والسياسية، وحتقيق احملافظة على تراثها الشعيب وتنميته

ء املصطلحات العلمية والتكنولوجية منها أو توحيد املصطلحات التقنية سوا: سادسا
  .احلضارية واالجتماعية

جماالت ختطيط السياسة اللغوية تبدأ بتعميم اللغة القومية على مجيع الوطن      
يف انتشار اللغة القومية يف العامل لتسهم يف صناعة  اإلسهامبأحنائه املختلفة، مث 

قافات العاملية إضافة إىل تعليم اللغات احلضارة والتأريخ للثقافة القومية ضمن الث
األجنبية لتعزيز التفاعل بني األمم والتفاعل بني الثقافات، وتفعيل الرتمجة من وإىل 
اللغة القومية لرتسيخ التبادل املعريف بني الشعوب، واألهم من ذلك إبراز نقاط 

مازيغيات بشكل التماس بني اللغة القومية واللغات الوطنية واحملليات والدوارج واأل
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يصون األمن الفكري والسياسي للمجتمع، ويضمن للرتاث الشعيب واملوروث الثقايف 
  .التنمية والتفاعل مع سائر املوروثات الثقافية ليصبح رافدا من روافد الثقافة العاملية

  :التخطيط اللغوي يف مواجهة االزدواجية اللغوية يف الواقع اللغوي اجلزائري
خطيط اللغوي فعاال يف مواجهة ازدواجية اللغة ينبغي أن يرتكز على ليكون الت      

خطة تربوية، حيث تنزل اللغة العربية منزلتها من مقام اللغات األخرى ومقام اللغات 
األجنبية، وهذا يستدعي من الرتبويني والباحثني تقدمي دراسات تربوية حول مقام 

وحق كل لغة يف االستعمال ويف احمليط العربية كلغة رمسية ومقام اللغات األجنبية، 
ويف اإلعالم، وهذا ما يسمى بالتخطيط الرتبوي حيث تنزل كل لغة املنزلة املوضوعة 

  .31هلا
التخطيط اللغوي الفعال هو التخطيط الذي ينزل اللغات منازهلا فال اللغة األم       

ة األم بل اللغة الثانية تزحف على اللغة الثانية وال اللغة الثانية تتسلط على نظام اللغ
هلا مقام ينبغي أن حتظى به كما أن اللغة الرمسية ينبغي هلا أن حتتل املقام الذي 
تمع املقوي  تستحقه،كما أن الدوارج واألمازيغيات هلا مقامها املعزز هلوية ا

  .لوحدته
التخطيط اللغوي إذا عضده تشريع لغوي سيضمن فعاليته وخباصة إذا اتسم     
  32:ريع اللغوي بالسمات اآلتيةالتش
  .االلتزام باللغة العربية يف التدريس وتعريب التعليم يف اجلامعات :أوال
جعل النجاح يف امتحان اللغة العربية شرط للتعيني يف مؤسسات الدولة  :ثانيا

  .والقبول للدراسات العليا بامتحان الكفاءة األجنبية
  .ت ووسائل اإلعالمسالمة ما يكتب وينشر يف املطبوعا :ثالثا
أن حترر بالعربية الوثائق واملذكرات واملكاتبات، وغريها من احملررات اليت تقدم  :رابعا

  .إىل الدوائر الرمسية وغري الرمسية
استعماهلا يف كتابة الالفتات واإلعالنات وأمساء الشركات واحملال التجارية  :خامسا

  .ية واملواصفاتواملكاتب، وبراءات االخرتاع والعالمات التجار 
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استعمال املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية العربية يف ما يؤلف،  :سادسا
الت   .ويكتب من حبوث ومقاالت، وينشر يف الصحف وا

التخطيط اللغوي الفعال ختطيط يلتزم بتعزيز اللغة العربية يف التدريس وتفعيل       
لعربية يف التعيني والنجاح يف التعريب، كما أن االعتماد على عالمات اللغة ا

تمع،  الدراسات العليا من شأنه أن يعزز دور اللغة العربية ويرسخ مكانتها يف ا
ا تعزيز  والتأكيد على السالمة اللغوية يف املنشورات واملطبوعات إجراءات من شأ

اورة والدوارج واألمازيغيات، كما  أن نظام اللغة العربية وصيانة أنظمة اللغات ا
التأكيد على ضرورة حترير البحوث واملذكرات بالعربية وكذا املقررات الرمسية سيؤدي 
إىل تعزيز نظام العربية، وكذا حث الشركات وأصحاب احملال على اعتماد نظام 
العربية يف الالفتات واإلعالنات وأمساء احملال إضافة إىل اعتماد املصطلحات العلمية 

  .للغة العربية سيحد من االزدواجية اللغوية والتقنية احلضارية بنظام ا
  33:كما ميكن حتقيق ختطيط لغوي فعال وفق معامل تقوم على         
 .دراسة الواقع اللغوي دراسة موضوعية  - 1
التخطيط لألجيال القادمة، وعلى املدى الطويل، وهلذا ميكن تصور  - 2

 .مالمح رجل الغد؛ ما هي هوية هذا الرجل، وما هو انتماؤه
 .اة التغريات املتسارعة ورياح العوملةمراع - 3
ا مواطنة وهوية لسانية - 4  .الرتكيز على اللغة األم على أ
 .االنفتاح على العامل بتنوع لغاته - 5
 .ترمجة التخطيط إىل برامج ومشروعات - 6

التخطيط الفعال ينبغي أن مير عرب دراسة دقيقة للواقع اللغوي اجلزائري دراسة 
وتصفه وصفا موضوعيا، وكذا مراعاة التغريات  تراعي خصوصية الواقع اللغوي

ا على الواقع الاملتسارعة ل لغوي اجلزائري، وذلك يف ظل لمجتمع وتأثريا
االنفتاح على لغات العامل وتعلمها كلغات أجنبية، إضافة إىل التأكيد على دور 
تمع، واألعمق من كل ذلك جتسيد التخطيط يف  اللغة األم يف صيانة هوية ا
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ف قريبة املدى وأخرى بعيدة املدى تتسم بالواقعية وتراعي اج بأهدبرام
تمع   .خصوصية ا

  سبل تجاوز االزدواجية والثنائية اللغوية في الواقع اللغوي الجزائري.ج
  ضرورة العمل على ترتيب األولويات والبحث عما جيمع بأخذ ما هو

 .مشرتك بعني االعتبار وبتجاوز العقد 
 والثنائية قد حيد من ترسباته مراعاة عملية إصالح  إن جتاوز االزدواجية

اللسان باعتماد أبعاد اهلوية اجلزائرية الثالثة األمازيغية والبعد اإلسالمي 
 .والبعد العريب

  جيب التسليم بأن الوجود الثقايف العلمي نثبته بعربيتنا ووجودنا الفين
 والفكري والتخصصي منارسه بلغتنا القومية

 إىل فعل األجداد يف قبول العربية طوعا فال ميكن أن  ضرورة االحتكام
نسائل األجداد عن فعلهم النبيل يف اختيار العربية وعملهم على نشرها 

 .وجتديدهم يف قواعدها
  إن العربية أخت املازيغية فال صراع بينهما؛ فقد عاشت العربية إىل جنب

ما تكامال األمازيغية لقرون ومل حيصل ذلك الصراع ، بل كان ما بينه
وتبادال يف األدوار والوظائف فبينهما قرابة جغرافية وقرابة نطقية وقرابة 
اجتماعية وقرابة يف عدد احلروف، وقلة احلركات يف اللغتني، واملنت اللغوي 
بني اللغتني ثالثي، واستعمال اهلمزات يف األفعال، وقرابة يف أزمنة األفعال 

، وقرابة يف الوحدات اللغوية مامضارع وماض، وقرابة النفي بينهأمر و 
 .اإلفرادية وعلى مستوى األساليب، وقرابة يف النسب احلامي

 وبإمكانية نقل العلم   ،جيب التسليم باستحالة نقل األمة بأمجعها إىل العلم
 .كله إىل األمة إذا أتيح هلا باللغة القومية

 لضرورة إن استعمال اللغة العربية ليس معناه شل اللغات األجنبية بل ا
املعاصرة تتطلب امتالك لغات معاصرة، فهي مطلب حضاري لكل 
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مثقف، فتقدمي اللغات األجنبية على العربية جتعل املتعلم يتصور قصور 
لغته القومية، فريى بأن مستقبله مرهون بالتحكم يف اللغات األخرى 

 .وإمهال لغته
 ية والتخلص من نشر الوعي بأمهية اللغة األم يف الوحدة والتنمية االقتصاد

 .التبعية للمستعمر
  العمل على تعلم اللغات األجنبية وتعليمها واإلفادة منها خلدمة لغتنا ال

 .خلدمتها هي
 :خاتمة

إن سن قوانني وتشريعات تدعو إىل ترقية استعمال اللغة العربية، ووضع          
واجية اللغوية خطط حملية وقومية واسرتاتيجية عربية لرتقيتها كفيل مبواجهة االزد

وحتدي الثنائية، كما أن التخطيط أصبح ضرورة ألن املعطيات املعاصرة أصبحت 
تفرضه، كما تفرضه هيمنة لغات العوملة حفاظا على اللغات الوطنية، كما أن 
االزدواجية اللغوية ميكن توجيهها إذا واجهناها بتخطيط تربوي حمكم يراعي التعايش 

ويستفيد من اللغات األجنبية،كما أن تفعيل احللول اليت  اللغوي ويعزز اللغة القومية
تصل إليها امللتقيات واأليام الدراسية على أرض الواقع كفيل بإحكام السيطرة على 
اآلثار السلبية لالزدواجية والثنائية اللغوية، وربط األحباث اجلامعية باملشكالت 

ما على التحصيل العلمي اللغوية وحتديات االزدواجية والثنائية اللغوية ومضاع فا
  .هة االزدواجية والثنائية اللغويةوالرقي املعريف والثقايف جزء كبري من اسرتاتيجية مواج

  
:هوامش  

                                         
إبراهيم بن محد القعيد، حممد عاطف : مكاي، التعليم وثنائية اللغة، تر -ميجل سيجوان، وليم ف - 1

  1م، ص1994جماهد،عمادة شئون اجلامعات، اململكة العربية السعودية، 
  9نفسه، ص  - 2
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  دد اللغــوي بين المقدس والمدنســـالتع
 

  حبيب مصباحي
  الجزائر/  جامعة سعيدة
  
  
  

يبحث هذا المقال في مسألة هامة تتعلق باألثر البالغ الذي يحدثه التعدد اللغوي على [       
مستوى التواصل االجتماعي، هذه الظاهرة التي غزت المجتمع العربي ونظر إليها كل دارس من 

  .نة، لكنها ال تخرج في األخير عن كونها سلبية أو إيجابيةزاوية معي
ونقوم الدراسة على تعريف بالتعدد اللغوي ونشأته ومستوياته، كما تقدم رأيا حول المقدس 

أو ما يمكن أن تكون عليه حفاظا على كيان  والمدنس في هذه الظاهرة، والوجه المأمول فيها
  .]األمة واستقرها الفكري

  

  
  : تمهيــــد
ذلك أن آفاق ، تشكل اللغة التواصلية ظاهرة اجتماعية وصوتية بامتياز        

على املستويني الرمسي ، التواصل الواسع عامليا  تقتضي التحكم يف التعدد اللساين
وحتافظ على سياستها ، وتصون هويتها، هذا إذا كان دولة تبتغي النجاح، والشعيب

، للغات جمرد وسائل مناسبة لالتصال فحسبوأمنها اللغوي، وبالتايل ال تعد ا
كل ذلك حتكما ،  يزا للتواصل مع اآلخر وحماولة إثبات الذاتلكنها تعترب سبيال مم

خصوصا يف ظل متطلبات ، يف أدبيات احلوار والتواصل املباشر وغري املباشر
 الشابكة العنكبوتية ومقتضيات مواقع التواصل االجتماعي حاليا ،مما حييل حتما إىل

م يف  م وجتار التمكني من تدارك تطلعات اآلخرين عامليا واالستفادة من نتاجا
ذلك أن اللغات يف مستوى معني تعد نواقل للقيم ولألشكال  ، صوره اإلجيابية طبعا

وعليه يقتضي املساق اعتماد ، الثقافات ونظم التطور االجتماعي احلاصل
، ر ضرورة احملافظة على اهلوية الوطنيةاسرتاتيجية لغوية حكيمة تأخذ بعني االعتبا
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إىل جانب العمل على تعزيز االنفتاح على اللغات ، وتكريس دسرتة اللغة الرمسية
     . ومبا ال يتعارض مع إرادة الشعب وسيادته، األخرى إذا اقتضت الضرورات ذلك
  :     التعدد اللغوي بين النشأة والماهية

) اجلامعة(التحكم يف اللغة األم  مبدئيا ضرورةتشرتط شكول االتصال احلديثة      
تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال اللغة في (على أساس أن القدرة اللغوية 

، سياق اجتماعي قصد أداة نوايا تواصلية معينة حسب مقام وأدوار محددة
وهي كذلك كفاية فهم وإنتاج اللغة في وضعيات تواصلية من أجل التواصل 

، متكنا من التحكم يف عدة لغات تصري خادمة ومغنية للغة األم ذلك 1)باللغة
مجموع القدرات التي يستطيع ( تصري القدرة على التواصل مبثابة وبالتايل

فإنها ال تقوم ، بواسطتها شخص أن يدخل في سيرورة تواصلية مع اآلخرين
 بل، أي القدرة على تكوين جمل صحيحة لغويا، على القدرة اللسانية وحدها

تأخذ بعين االعتبار قدرات لسانية تتدخل في سيرورة التواصل وترتبط 
وحمصلة ذلك أن  2)...باستعمال اللغة أكثر مما ترتبط بنسق نحوي شكلي 

القدرة النحوية املرتبطة أصال بوجوب : يتحكم الفرد يف قدرتني  أساسيتني مها 
متلك القدرة  إىل جانب اقتداره أيضا على، معرفة الشخص للبنيات اللغوية

واليت تؤهله ، ومبوجب ذلك تتحقق لدية الكفاية التواصلية، السوسيولسانية
.                                                                                                       لالستفادة من اآلخر

اياته التنوع بغية مع     ، رفة القيمة وتقييم الذات الفاعلةوالواقع أن التعدد يعين يف 
نظرا حلاجته امللحة ، ليصري مقام اللغة التواصلية حاصال معرفة افرد ودرجة تكوينه

وعليه تتعدد ، إشارية وشفاهية ،كتابية  للتحكم يف أمناط تواصل عرب مستويات لغوية
ت نظام إنساني من المعامال(فهي بذلك ، مدلوالت اللغة حبكم وظائفها املختلفة

وهي قدرة مشتركة ، الصوتية المنطوقة التي تمكن األفراد من التواصل بينهم
وبالنظر إىل ذلك تصبح اللغة . 3) بين أفراد البشر يتم تحسينها بواسطة اللسان

ومبوجب تلك ، عادة لسانية متكن األفراد من التواصل مع بقية اجلماعات اللغوية
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فهي بالتأكيد ظاهرة صوتية ، راك اجتماعيالعالقة نلفي اللغة وثيقة االرتباط بأي ح
فهي ، شفرة مشتركة بين األفراد(كما أن اللغة وفقا هلذه املقاربة تصري ،  واجتماعية

شبه سمفونية يعزف فيها األفراد بواسطة الكالم على أدوات مختلفة تلتقي  
فاللغة بذلك لغات للسان وللكالم ن مكتوبة  4) كلها بالتقيد بقواعد الشفرة

، فاللغة وجدت بوجود اإلنسان... ولغة أوىل وثانية، طوقة وأجنبية وقومية ووطنيةومن
م وأحباثهم  –مما جعل املختصني يعمدون  إىل حاجة الطفل املبكرة  - عرب دراسا

ا يعرب عن حاجاته وبطريقته اخلاصة ،كما يتمكن أيضا االقتدار على  المتالك لغة 
ي ووفقا للمستويني العقلي والعمري لديه حبيث التواصل مع حميطه الداخلي واخلارج

،  على أن الطفل يشرع يف تعلم لغة ثانية منذ سن احلضانة"  تيتون "أكد البحث 
ذلك مشريا إىل أن ما تنماز به أعصاب الدماغ يف "  بنفيلد "كما عزز الباحث 

ا مرحلة الطفولة تساعد بشكل قوي على التمرن املبكر على أصوات لغوية استعداد
وهو ما ينتظر الطفل بال شك يف ، لقابلية امتالك ناصية التعدد اللغوي عند الضرورة

حبيث يتمكن من املزاوجة بني ، وحسب احمليط الذي يعيش فيه، حياته املستقبلية
.                                  بغية التحكم يف مقتضيات تلك االزدواجية املأمولة، النموين الذهين واللغوي

ومبجيء اإلسالم تعزز مقام اللغات خاصة اللغة العربية باعتبارها لغة النص      
، ولغة السنة واملصاحل املرسلة للناس مجيعا، ولغة اإلعجاز من مجيع وجوهه، الوحي

فهي ، خاصة يف جانبها اللغوي، فال زالت مظاهر اإلعجاز ماثلة يف القرآن الكرمي
الفصاحة والبيان وفطاحل اللغة وللبشرية قاطبة إىل أن بذلك متثل حتديا إهليا ألهل 

ومن تعلم لغة قوم أمن ، يرث اهللا األرض ومن عليها ن وفوق كل ذي علم عليم
بل يعد ذلك ، فال تعارض لدى الدين اجلديد مع تعلم اللغات األخرى، شرهم

                                                                                                                          . سالحا وسبيال للسيادة واحملافظة على اهلوية القومية والوطنية 
ولعل كثريا من مظاهر التوتر والصراع يف العامل بني الغرب والعرب ذات أصل     

لكنها تبدو مبطنة تارة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وأخرى بتكريس ، لغوي
كل ذلك حرصا على تغييب . اط من التحاف والتعاون املزعومدميقراطية وثالثة بأمنال
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يف  –حسب زعمهم  –حتكما ، احلرف العريب واستبداله بغريه من احلروف واللغات
مما حدا ، أن التكنولوجيا وحمسان االتصال والبحث ال تتأتى إال بغري اللغة العربية

رر من أن تقدم علة خطط واسرتاتيجيات لغوية ببعض الدول اآلملة يف النجاح والتح
، وتفسح بذلك أفقا لغويا متعددا. حكيمة ترسم معامل أمنها السياسي واللغوي معا

دف ، تراهن من خالله على حتسني آليات التواصل مع اآلخر يف الداخل واخلارج
 ومبا ال، التوصل واالطالع على آخر مستجدات التكنولوجيا احلديثة يف العامل

يتعارض مع املبادئ والقيم والتقاليد واألعراف والقوانني الناظمة للخط السياسي 
، شريطة احملافظة على رمسية وأولية اللغة اجلامعة واللغة االختيار والتوجه، لألمة

. وتعميمها يف خمتلف القطاعات وبقوة القانون امللزم لألفراد واملؤسسات واإلدارات
وال ، فال تواصل وال حوار وال تعلم وإبداع، رب اللغةعلى أساس أن كل شيء مير ع

ضمن سياستها  –إنتاج  إال باللغة، فاألمم اليت حترتم نفسها وتقيم لغتها تعمل 
ويرسم ، وحيصن حاضرها، مبا حيافظ على تراثها، على تعزيز أمنها اللغوي –اللغوية 

          . معامل مستقبلها يف خارطة الراهن الدويل
ام هذه املعضالت احليوية احلساسة ترتسم مالمح اللغات األول واللغات وأم     
مما جيعل أفق التعدد يتماهى يف رسم عالقات االتصال عرب الوسائط ، الثواين

وما أكثرها وأخطرها اليوم يف ظل  –وحبذر وحتفظ شديدين  –االتصالية املتعددة 
على األفراد  –التكنولوجيا عرب تلك  –تطور وسائل االتصال املستغلة يف التجسس 

                                                                                              . واحلكومات واجلماعات البشرية 
فإن " اليونسكو " وعمال بأحد شعارات املنظمة األممية للرتبية والعلوم والثقافة     

فهي بذلك أي ، ة ورموزا للرتاث الثقايف املادي والالمادياللغات تعترب نواقل للمعرف
فهي باألساس تعد يف ، اللغة وسيلة اتصال  وتواصل بني الذات واآلخر ال غاية

ا ظاهرة صوتية واجتماعية معا فال ميكن االستغناء عليها يف جمال بناء ، أحد مدلوال
حيا على ذلك التنوع كما تعد اللغة أيضا شاهدا ،  أفق تنموي للمعارف وتعلمها

تمعات البشرية                                                                                              . الرهيب يف خمتلف النشاطات اإلبداعية لدى ا
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، من األدوات احملققة للتنشئة االجتماعية –وبامتياز  –كما أن اللغة تعد      
ومبوجبها تنعكس جممل ، تلف أشكال االتصال بني بين البشروالداعمة ملخ

فاللغة بذلك تأصيل لتجارب . املمارسات الثقافية واالجتماعية والسلوكية أيضا
كما تفضي يف ذات الوقت إىل حتقيق كافة ،  املاضي وتعزيز للهويات والثقافات

طريقها تتعزز  وعن. وحتمل أحالم املستقبل واملأمول املستشرف، التطلعات واآلمال
خمتلف أشكال التبادل والعطاء وحيصل التشاكل بني الفردي واجلماعي داخل البيئة 

كما متثل اللغة . وعرب صنوف االتصال مع اآلخر بال شك، االجتماعية الواحدة
ومع كل هذا ، عامال حيويا  يف رسم مالمح اهلويات الفردية واجلماعية للناس

االنقراض العتبارات عدة منها الذايت وفيها فلغات العامل عرضة لالندثار و 
ا أحيانا، املوضوعي ا وتوظيفها أحيانا ، على أساس هجرا أو احلد من استعماال

                                                                                              . أخراة
اللغات والتعدد الغوي في جميع يشكل تعزيز تنوع ( وبالنظر على ما سبق     

، وفي وسائل اإلعالم والحياة عامة، والسيما في التعليم والثقافة، المجاالت
واإلنصاف ، شرطا البد منه لضمان المساواة في االنتفاع  بالتعليم والمعارف

ولضمان االحترام بوجه عام ، المحتمل في مشاركة الجميع في التنمية البشرية
                                                                                                                       . 5) اعةلهوية كل شخص وجم

وعلى األقل ، ومبا أن جينولوجيا اللغة العربية قدمية يف املنظورين اللسانية والتارخيي    
ا بذلك تعترب من اللغات السامية ، عربيا مما جعل العطاء اإلهلي يطاهلا ، القدميةفإ

فمهما كان فهي لغة النص الوحي املتضمن لإلعجاز ، وحيميها ويشرفها وتتشرف به
ا التكنولوجيا اإلهلية قبل البشرية ، الكوين وما حيتوي من تراكيب وتوصيفات تتعاىل 

ا دعوات السافلني واحلاقدين ا لغة ألهل الدين ولل، وترتطم  ناس أمجعني إال لكو
ولسان ، فهي بذلك أهل اجلنة ولغة احلساب والعقاب، يوم ال ينفع مال وال بنون

مهما تعالت األصوات  –فهل لغريها من اللغات ، العلم والبحث والتكنولوجيا
، تلك املواصفات واملراتب واملقام املشرف –والتوصيفات من الداخل ومن اخلارج 
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وعلميتها راجع بال شك إىل تقصري مريديها  لكن التقصري يف وظائفها وحيويتها
كما أن تعدد اللغات كان ممارسا منذ القدم عرب . واملنتسبني إليها واملدافعني عنها

وبشيء ، لكن راهن التعدد حاصل يف حياة الناس مجيعا، اإلنساينو  التارخيني العريب
ى الرمسي قد لكنه على املستو ، من التمايز من بيئة إىل أخرى ومن جمتمع إىل آخر

حبيث نلفي مستويني من اخلطاب أو أكثر احدمها ، ال يكون أحيانا مصرحا به
لذلك يكتسي ، استهالكي وثانيهما استعمايل وبينهما الكثري من التناقض والتضاد

يف الكثري من  –حتت ضغط اإلكراهات الداخلية واخلارجية  - الراهن اللغوي 
ومنها اجلزائر وتونس واملغرب على سبيل ، علنالبلدان العربية  طابع التعدد غري امل

مما جعل سياقات ، احلصر على سبيل تعرض البعض منها ألطول فرتة استعمارية
وجعل هلا األثر األكرب رسم ، االستعمال تسند ملكونات التعدد وظائف متنوعة

   واملؤكد أن ذلك الواقع اللغوي حيتاج إىل، التفاوتات وأشكال التمايز ويف دعمها 
وصوال إىل حتقيق احلد األدىن على ، كل اجلهود املخلصة والصادقة واملتخصصة

األقل من حتديد ووضع أسس التخطيط اللغوي الفعال وتنظيمه والتحكم يف آلياته 
دف التحكم أكثر يف نتائجه، ومتطلباته لكن ، إىل جانب ضبط توزيعه وتقنينه 

 ما ميثل ختطيطا لغويا أو اسرتاتيجية املطلوب يف هذا املساق هو أن هناك فروقا بني
وبني ما يفرض من واقع لغوي ، وما يسري وفق ما تقرر النصوص التشريعية، لغوية
االت والقطاعات يف كثري من البلدان العربية ،  فرضا كما هو احلال يف عديد ا

ذلك كالتعليم واإلعالم واالتصال على سبيل التمثيل ال احلصر، وقد عزز ،  واملغاربية
لكن أصوات ، التعدد ظهور قراءات متعددة املرجعيات واملقاصد واإليديولوجيات

النخبة خاصة من الباحثني اللسانيني ظلت خافتة هنا وهناك يف ظل خمتلف 
يف .التوترات االجتماعية والسياسية املدافعة تلك األقليات البشرية واللغوية معا 

السياسيني ومحاة اللغات واأللسن  مقابل ذلك تتعاىل أصوات املهرجني وأشباه
فالتعدد اللغوي يف أبسط مدلوالته هو امتالك الفرد أو حتكمه يف أكثر من . بالنيابة

وذلك حتسبا لتحديات العوملة ، لغة بعد التمكن املطلق من أجبديات اللغة األم
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ا وتأثريات التكنولوجيا العارمة والزائفة أحيانا عرب وسائطها املتنوعة وإغراءا
ا اجلديد ، الالمنتهية واملسوقة ألشكال وأفكار القوى االمربيالية واالستعمارية يف ثو

ومن ذلك ظهر دفق . ضد كل ما هو عريب إسالمي فكرا وخطا ولغة وعقيدة
:                                               ومن أبرزها ، اصطالحي ينهل من متوجات ذلك الصراع وتلك التوترات

       ) (Diglossie :  الثنائية اللغوية*
ا تواصل الناس يف البلد الواحد        بلغتني أو " البيئة الواحدة " ويقصد 

ة الفصحى اللغة العربي –مثال  –يتمثل األول يف  استعمال ، مبستويني خمتلفني
يف جماالت عدة  ، وذات استعمال وانتشار واسعني ورمسيني، باعتبارها رمسية وكتابية

بينما يربز املستوى الثاين ، وصياغة القوانني، كالتعليم والتكوين واإلعالم واالتصال
دف التواصل " شفاهية " يف وجود هلجات حملية  تستخدمها جمموعة من الناس 
  .   وضمن أوساط مفتوحة ومن دون ضوابط وال قيود، هاالسهل والسريع فيما بين

حبيث تشكل عقبة أمام الطفل حملاولة ، ولعل خماطر املستوى الثاين كثرية             
جراء مصادفته ملشاكل نطقية وأخرى ، تعلم أجبديات اللغة الفصحى مستقبال

نا كثريا ما كان ولعل ضعف اخلطط اللغوية أو انعدامها أحيا، ضبطية وثالثة داللية
أي ، سببا يف تردي الوضع اللغوي الفصيح لدى املتعلمني ويف مستويات متقدمة

مقابل ذلك االنتشار الرهيب وغري املربر للعاميات واللهجات ، حىت املرحلة اجلامعية
على حساب اللغة املكتوبة والرمسية ، خصوصا يف الربامج واملؤسسات التعليمية 

وتراجع وضعف املستوى ، حال إىل بعثرة املساعي واجلهودمما أ، واجلامعة كذلك
                                                                                                                . لدى األطفال والكبار على حد سواء

للغوي الرمسي يف فإن املستوى ا، فإذا مل تكن هناك سياسة لغوية جادة وعلمية    
يركب تلك املوجة ويصرف ، تراجع مطرد يوما بعد آخر، واخلطر الغريب داهم

  .األموال الطائلة لتعميقها وإجناحها 
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 ) Bilinguisme: (  االزدواجية اللغوية  *
م على وضع مصطلح موحد ملا        م وحتليال مل يتفق اللسانيون يف طروحا

حبيث يرى البعض أن املقصود بذلك هو وجود ، "وية االزدواجية اللغ" يوسم بــ
مبعىن هناك مستوى لغوي أو معيار لغوي ، مستويني لغويني يف بيئة لغوية واحدة

للبحث والعلم ن وآخر للحديث الشعيب العام وللتواصل الواسع، يف حني يرى فريق 
                                                                                                        . )قومية وأجنبية ( آخر أن املبتغى هو وجود لغتني خمتلفتني 

هو املفهوم ، ولعل أفضل  إطالق أو استعمال ميكن اعتماده لالزدواج اللغوي     
الثاين من مثل  االزدواجية احلاصلة لدى الفرد اللغتني العربية والفرنسية أو بني 

، وعليه يتعني حتديد مكانة اللغات الوطنية  الرمسية خاصة. األملانية والرتكيةاللغتني 
وذلك عمال باملتغريات واإلكراهات اليت تقتضيها العوملة وحتديات التكنولوجيا 

مع ضرورة العمل على السعي إىل احملافظة التعددية اللسانية يف شقها ، الرقمية
فمن ، على اهلوية والسيادة واالستقاللية اللغويةاإلجيايب احملافظ على اللغة اجلامعة و 

االزدواجية الخطرة هي التي نفرضها ال حسب اإلمكانات التي (دون شك فإن  
بل التي نفرضها كمبدأ ننطلق إليها من ، نتوفر عليها من المدرسين أو الكتب

 إىل –حبسب املنظور االستشرايف  –مما دفع العامل ، 6)  مسلمة نفسية ال علمية
وضع خطط لغوية ذات حكامة وعقالنية كبريتني ضمن اسرتاتيجيات لغوية حتقق 

وذلك يعد من قبيل إسهامات األمم احلية وفقا ، باألساس أمنها اللغوي السيادي
خماضا عسريا يصعب  –بوصفنا عربا  - وهكذا نعيش ، للبعاد املخطط هلا سلفا

فلم تكن ، وبرامج معقلنة التحكم يف تبعاته بسبب نقص اعتمادنا سياسات لغوية
ومل يقع اهتمام السياسيني وأصحاب ، لدينا االسرتاتيجيات احملكمة يف هذا املساق

كما يوصفها بعض اللسانيني واملشتغلني ،  أو اللغة اجلامعة، 7القرار باللغة االختيار
يرى أن االزدواجية اللغوية تتماهى يف  "  مارتيني" لكن الباحث . حبقل الديداكتيك

ن أن مزدوج اللغة ميتلك عرب املمارسة استعمال لغتني وطنيتني بنفس الكفاءة كو 
وهي نظرة تشكل استثناء ، ومن دون حرج، إن وجد ذلك النمط اللغوي املزدوج
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على اعتبار أنه يلك وسيلتني للتفكري حول ظاهرة فكرية أو ثقافية ، وليست قاعدة
                                                                                                                   . ما

لقد أكدت الكثري من الدراسات السوسيولسانية أن دوال عدة فرض عليها      
وذلك ألسباب ، كما هو احلال ضمن التعدد السياسي،  التعدد  اللغوي فرضا

غياب و  لالحتالل أو اهلجراتإما بفعل التعرض ، ختتلف من هذا البلد إىل ذاك
حبيث فرضت عليها أربع ، مثال جند مزجيا من اللغات" سنغافورة  "ففي ، االستقرار

، بفعل الوراثة] والصينية والتامولية وأخريا اإلجنليزية  –اللغة املاليزية [ هي ، لغات
] الية اإليط –الفرنسية  –اللغة األملانية [  هي ، ويف سويسرا جند ثالث لغات قومية

زيادة على ] اللغة العربية إىل جانب املازيغية والفرنسية [ وأما يف اجلزائر فنلفي 
                                                                                                            . الدوارج أو العاميات املمثلة ملختلف مناطق الوطن

االزدواجية  اللغوية " يعد املؤسس األول ملصطلح " وليام ماكيز"حثلكن البا     
وذلك بناء على دراسته املعمقة للوضع ، حبسب اعتقاد الكثري من علماء اللسان" 

، وكذلك مشلت الدراسة جانبا من جغرافية أملانيا وسويسرا، اللغوي السائد يف اليونان
، ز بني العامية بوصفها وسيلة شفاهيةحبيث توصل إىل مقاربة ميدانية أساسها التميي

مقابل اللغة الفصحى ذات القواعد ، تعتمد لغرض التواصل ومن دون ضوابط
يسم اللغة الفصحى بذات " شارل فرجسون"مما جعل الباحث ، والضوابط الكتابية

وبالتايل يعكس النمط الثاين ، بينما تعد العامية يف منظوره منطا دونيا، النمط العايل
وال " فرجسون "من الباحثني يعرتضون على تقسيم إال أن كثريا ، ه االجتماعيةمكانت

ألسباب عدة أقواها أن االزدواجية اللغوية متثل تعبريا عن ذلك التنوع ، يتفقون معه
كما ذهب باحثون آخرون إىل ،  يف البىن االجتماعية اللغوية داخل اجلامعات اللغوية

ح وحصرها يف اللغة الوسطى ذات املستويات اعتماد تقسيمات أخرى لذات املصطل
  . اللغوية اخلمسة

  .وتلك اليت تعتمد يف قراءة النص الوحي فقط، فصحى التراث -
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، وهي اليت تستعمل يف املمارسة الكتابية ،وأشكال التواصل يف فصحى العصر -
  .املواقف الرمسية 

  .رمسي  تعتمد هي األخرى يف تواصل املتعلمني بشكل، عامية المثقفين-
  .يسلكها املتعلمون كلغة حديث مبسطة ، عامية المتنورين-
باعتبارها لغة حديث تواصلي ، نلفيها يف أوساط األميني، عامية غير المتنورين-

  .فيما بينهم 
ومن ، فال شك أن هناك عالقة جدلية بني املعيار اللغوي واملعىن االجتماعي       

مما يؤدي حتما ، ية ما يسمى  بالثنائية اللغويةالطبيعي أن تفرز تلك الظواهر اللغو 
                                                                          . إىل وجود فروق جوهرية بني اللغة العربية والدوارج أو يعرف باللهجات أو العاميات

، خاصة املغاربية منهالكن املتأمل يف الوضع اللغوي لكثري من البالد العربية       
مصاحبة أحيانا لصراعات حزبية وتطاحنات ، يدرك أننا نعيش أزمة لغوية حادة

وبلغة ، وهي ردة أفعال طبيعية وضعت لتعطيل العمل باحلرف العريب، سياسية
خاصة اللغتني ، فكان أن اختلقت تلك األجواء لتزاحم اللغات األجنبية، الضاد

متفاوتة يف كثري من البلدان العربية بني اللغتني  الفرنسية واإلجنليزية بدرجات
كل ذلك على حساب اللغة األم ،  تبعا لذلك اخليار السياسي أو ذاك، األجنبيتني

وعلى الرغم من إقرار النصوص ، وحتت ذرائع متعددة، واللغة اجلامعة والرمسية
ا القطاعات وال اعتبار لسواها يف مجيع ، برمسيتها وال جمال لتعددية لغوية دو

ا مل تنل املكانة  واملؤسسات واإلدارات واهليئات والدوائر اإلعالمية واالتصالية ،إال أ
ولقد تغريت أو تراجعت معامل الكثري   ، وال االعتبار الذي ينبغي أن حتوزه، اخلاصة

                                                        . ترقيعية فاشلة قا ألطماع خارجية وسياسات داخليةمن تلك املكانة وف
  :مسببات التعدد اللغـــوي*

، ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية، جتتمع عوامل كثرية لتأصيل ذلك التعدد     
ولغة ، لغة القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، فعلى الرغم من كون اللغة العربية

كما ،  لغة اإلبداع شعرا ونثرا وفكراو ، ولغة أهل اجلنة كذلك، الرتاث والعلم والبحث
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ا جذيرة بان تستعمل يف خمتلف أشكال االتصاالت والتعامالت  إن وضع  –أ
ا يف غري منزلتها –أتباعها كل هذه الثقة واملكانة اخلاصة  ا منزلة يف بيئا ، إال أ

يف مواطن االستعمال واالتصال  –إن مل نقل أبعدت  –حبيث تراجعت كثريا 
واألخطر من هذا كله حلت حملها لغات دخيلة ، والتعليم يف كامل أطواره والتواصل

، وأحقيتها، أفسدت عليها عروبتها وأصالتها وعراقتها ورمسيتها، وليست أصيلة
:                                                                                                  وذلك للعوامل اآلتية 

  :العامل التاريخي  -أ
ذات األطماع التوسعية لقد حرصت كثري من الدوائر االستعمارية      

للغوية خدمة على دعم االزداوجية ا ،زالت وال ماضيا وحاضرا، واالستعبادية
األطماع ال ، وذلك يف كثري من البالد العربية واإلسالمية، ها ودعما وإغناء للغا

ا القدمية مسيا فال زالت حتلم بعقدة الوصاية ، تلك اليت كانت من مستعمرا
وحتت مربر تعزيز عامل الوصاية ، كل ذلك بصفة مباشرة أو غري مباشرة،  واحلماية

، وثقافيا اقتصاديا، والوالء ـ وتكثيف وتنويع أشكال التعاون املزعوم أمنيا وعسكريا
كما ،  ربية مستهدفة ومتخلى عنها أحياناوأمام هذا الوضع املرتدي صارت اللغة الع

كما يتعرض حمبوها ومستعملوها واملدافعون عنها ،  سحبت الثقة منها أحايني كثرية
، إىل شىت أنواع املضايقات واإلغراءات والتهديدات واإلمالءات واإلهانات كذلك

ال ختتلف يف مقاصدها عن دعوات اإلدماج ، فهي أهداف وأغراض قدمية حديثة
، وسجن املعربني، وامليل إىل العنف واملغالطات التارخيية والرتكيبية ، الكتاتيبوغلق 

لغة حية وكثريا  –أي اللغة العربية  –واعتبارها ، وغريها كثري من األساليب الفاضحة
ا ذلك أن الدوائر االستعمارية الغربية واللويب الصهيوين يسخر كل ، أردف التخلف 

ما ذلت لغة ( كما ندرك متاما أنه ،  املطامع واألهداف ما لديه من أجل حتقيق تلك
ومن هذا يفرض ، شعب إال ذل وال انحطت إال كان أمره في ذهاب وإدبار

ويشعرهم ، ويركبهم بها، األجنبي المستعمر لغته فرضا على األمة المستعمرة
أما األول فحبس : فيحكم عليهم أحكاما ثالثة في آن واحد ، عظمته فيها
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وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا،وأما ، نا مؤبدالغتهم سج
فلم يكتف االستعمار بذلك فحسب بل  8)الثالث فتقييد شعبهم في األغالل

داعيا إىل ضرورة ، ورصد وصرف املزيد من األموال، سعى إىل اعتماد كل الوسائط
استبداهلا على األقل و  –إدراكا ملكانتها ووظائفها  –التخلي عن اللغة العربية 

وجعل هؤالء تابعني ، بلهجات حملية ليتسىن له مبوجب ذلك التدخل وفرض سيطرته
كل ذلك جراء اإلغراءات .دودةغري احملوخدما ألغراضه منفذين ألطماعه ، له

، ومن ذلك إشاعة وجود تعقيدات وصعوبات يف قواعد اللغة العربية، واملغالطات
فجميع لغات ، توسعية مبطنة عارية من الصحة وأطماع، وتلك ادعاءات مغرضة

ا وقواعدها املميزة هلا ا وصعوبا ا ، العامل هلا مشتقا وتتضمن الكثري من تناقضا
ا من غموض وتضاد فعلى املستوى الصويت والوظيفي نلفي ، أحيانا وما يشو

ا يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، ، اهلجائيةضمن الكثري من حروفها  الصعوبات ذا
إن على ، وقواعدها اخلاصة، وبالتايل فجميع لغات العامل  هلا ظواهرها املتعددة

ولنا يف اللغتني الفرنسية ، املستوى الوظيفي أو الداليل أو الصويت وحىت املعنوي
" حرف  دجن، فعلى سبيال املثال ال احلصر، واإلجنليزية أمثلة كثرية تعزز ذلك التميز

F "سية يرسم رمسني أحدمها مركب واآلخريف اللغة الفرن]Farine-Photo [ مفرد
وتلك خاصية من خواص التميز والصعوبات لدى املتعلمني  ، لكن النطق واحد
Maitre-Mètre  [ كما أن هناك مثاال آخر حلرف "G-J  " من حيث الوضع

كما أن بعض احلروف تكتب وال تنطق يف ] Garage - Jardin  [والنطق مابني  
ولنا يف املثال املوايل يف اللغة الفرنسية ما يعكس ]  light[من مثل ، ة اإلجنليزيةاللغ

كل ذلك يدلل على أن لكل لغة ]. Long-temps[من مثل  ، ذلك اخللل
ا الصوتية  ،الكتابية والوظيفية املميزة هلا                                                                   . صعوبا

ذات ، لذلك تعالت األصوات الغربية وحىت العربية ذات القناعة الغربية      
 الهجوم على الفصحى(داعية إىل ، األحقاد الدفينة لكل ما هو عريب إسالمي

 قواعدها، و باتهام اللغة العربية أنها عسيرة معقدة، الترويج للهجات المحليةو 
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مما جعلهم يدعون جباحة إىل القفز  ،9)رة مشتتة،يتعذر استيعابهاضوابطها كثيو 
م من خالل تأجري بعض األصوات لتكريس ، على حركات اإلعراب لتحقيق مآر

وقد ، إىل  جانب الدعوة إىل إحالل العامية حمل اللغة العربية الفصحى، ذلك
 رواد عرب إسهامات الكثري ---- حدث تلك التحامالت واملغالطات منذ العام

من أمثال املستشرقني األملانيني  ، حركات االستشراق يف العامل العريب خاصة يف مصر
وما تالها من " وليام ولكوكس " واملستشرق اإلجنليزي " فولرز –ولهام سبيتا "  

ومن "  يعقوب صروف" من مثل دعوات ، أصوات عربية مأجورة لذات اهلدف
كما راهن أولئك ،  حمل اللغة العربية الفصحى شاكله من الداعني إىل إحالل العامية

أيضا على تسخري اإلعالم واملال من أجل إحالل احلرف الالتيين حمل احلرف 
وما ، تشع حقدا وعدائية وكراهية لكل ما هو عريب حتما، كخطة داعمة،  العريب

ائر واليت صرفت الدو ، اإلغراءات باملقابلو  هي يف النهاية إال مجلة من اخلدع الواهية
لكن املؤسف حقا أن تلك الدعوات املغرضة ، االمربيالية الغربية أموال طائلة ألجلها

مهللة ومنفذة طائعة خائنة ، وجدت صداها يف األوساط العربية الفردية واجلماعية
ا وكرامة وطنها غذ نلفي االستعمار الفرنسي خرج من ، هلويتها وللغتها ولسياد

لكنه ترك ،  بعض البالد العربية واملغاربية  مكرهاخاصة يف، الكثري من مستعمراته
وبالتايل يدافع عن جهل ، وحيقق أغراضه، خونة وخدما يروج ألفكاره وينفذ أهدافه

خصوصا أولئك ، ويراهن على التخلي عن لغته الوطنية والقومية ، عن لغة عدوه
" لكولون ا" والذين ال يفهمون إال لغة ، الكتاب ممن يدعون النخبة والعاملية

] Les Francophiles[ مقابل اإلخالص والوفاء لفرنسا، الذل واملسخ ويفضلون
فهو وفاء مزعوم غري معلن ] Les Francophonesالفرنكفونيني [وحىت من أولئك  

ألنهم خدموا ، فالفرنسية مدينة لهم( وبالتايل ، ملختلف الدوائر االستعمارية
هنا نقطة اإليجاب في الفرنكفونية إشعاع اللغة الفرنسية خارج حدودها ،و 

   10)؟ بالنسبة للفرنسيين، فهل نعتبر 
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  :العامل السياسي   -ب
على اعتبار ، كثريا ما نسجل ذلك التشاكل احلاصل  السياسي والتارخيي       

خصوصا يف عديد املسائل ذات العالقة بالتارخيي ، جدلية العالقة بينهما
ال ،  فغياب أو ضعف اإلرادة السياسية املمنهجة، واالستعماري كثريا ما فسح ا

، واسعا لوجود صراعات جانبية حتركها قوى غربية معادية هلا بيادقها يف الداخل
والواضح أن تلك الصراعات اللغوية ، وتكون ذات بعد سياسي أو لغوي أو مها معا

وصارخة أحايني ، أحيانا الطاحنة كثريا ما كنت  منفذا لتدخالت استعمارية عنيفة
ا إىل التوغل يف الشأن الداخلي لألمة، أخرى تمع ، مما دفع  فأفقدت ذلك ا

وبالتايل يف التحكم يف اللغة  ، فغيبت بذلك هويته ووطنيته، صوابه وسياسته وسيادته
فتعاطي ، أو التشويش عليها يعد مالذا سهال للتأثري على إدارة احلكم بسيادة كاملة

القرار ماضيا وحاضرا أحيانا مع أخطار االزدواجية اللغوية أفضى إىل وجود أصحاب 
ال للدعوة إىل ضرورة احرتام ، صراعات جانبية مفتعلة أدت يف النهاية إىل فسح ا

من منظور الدعوة إىل االستقاللية ، وحىت اإلثنية منها، األقليات العرقية أو اللغوية
واملطالبة ، للولوج إىل قابلية االستقاللية السياسية ،واحرتام الكيان اللغوي، اللغوية

مما جعل مشكلة اللغة العربية . باحلكم الذايت وفقا ملا حتقق من خطوات ومساع
واالكتفاء ، وحمدودية استعماهلا وتوظيفها، تتبدى يف ضعف مستويات أبنائها

ا ا أضحت  واألخطر من ذلك كله، باستثمار القليل القليل من تراكيبها ومفردا أ
، مما جعل اآلخر ينقض عليها، وتشهد العقوق والنكران من أبنائها، ان يف بيئتها

ا اليت ال توصف فبدا ، ويشجع على مشولية استعمال اهلجني اللغوي املعمق جلراحا
فظهر الصراع على أشده يف أوقات عصيبة ، التقصري على املستويني الشعيب والرمسي

داعيا ، من مدافع شريف وخملص عن اللغة  العربية،  واملفرنسنيومتكررة  بني املعربني
وتطبيقها وتعميمها يف ، إىل ضرورة ممارستها يف احلياة العملية واليومية واالتصالية

مقابل وجود النقيض ، من إدارات وهيئات، مجيع املؤسسات العمومية واخلاصة
اهرة با، الرافع للواء العوملة والفرنسة واملسخ                                              . خليانة والعهر السياسي والثقايفوا
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 –والذي بلغ حد اعتبارها اللغة األم  –وبذلك فاإلقرار برمسية لغة املستعمر      
كذا قناعات ذات الزيف املطلق مما جعله ، أفضى وحبسرة إىل وجود  جيل مشبع  

أو حملية تعلن الوالء لآلخر واالنفصال عن  الحقا وبال شك يشكل حركة قومية
، باسم املعارضة واملطالبة باحلكم الذايت أو االستقالل اللغوي حىت، األم والوطن

ا اجلديد وبالتايل ظلت تلك . مقابل االرمتاء يف أحضان اهليمنة االستعمارية  يف ثو
يمن على الذهنية العربية على وج لوجود ، ه العموماألفكار وملدة طويلة تراعهن و

، والتطرف املذهيب، واخلواء السياسي والفكري، مركبات نقص والكثري من العصاب
وتعمقت يف ال ، حبيث وجدت تلك األصوات طريقها  إىل امتالك القناعة الزائفة

وقد أكدت إحصاءات كثرية على تنامي هذا الشعور ، شعورها الفردي واجلمعي
نظرا ملا من عداء للنفس وللغة وللوطن على ، طرهالعدائي غري املربر، وتنوعت خما

                                                                                      . السواء
  :العامل االجتماعي- ج

تقتضي بالضرورة إجياد سبل اتصال ، إن اعتبارية اللغة نشاطا اجتماعيا      
تسهم ، بعضهم ببعض داخل البيئة االجتماعية الواحدةللتفاهم والتواصل بني الناس 

تتقاطع فيه اللغة ، مما ميثل خليطا لغويا، يف متتني الروابط بني أفراد اجلماعة اللغوية
، إىل جانب استخدام تراكيب من اللغات األجنبية، الفصحى مع بقية اللهجات

ظهور و  األوضاع يدفع إىل تأزمي ، وهو ما يؤدي حتما إىل وجود توترات وصراعات
دف االنتصار هلذا املعيار اللغوي على حساب ذلك كما هو احلال ،  اخلالفات 

وجود (على أساس أن  ، املفرنسني داخل احليز البيئي الواحدو  بني صراع املعربني
فليس هناك ، وهنا يتضح الطابع االجتماعي للغة، اللغة يشترط وجود مجتمع

، تتعامل بهو  عن جماعة إنسانية تستخدمهنظام لغوي يمكن أن يوجد منفصال 
وإنما هي وسيلة للتواصل بين أفراد الجماعة ، فاللغة ليست هدفا في ذاتها

  .                            11) اإلنسانية
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تمع تعيش ظاهرة ، فمن مفارقات ذلك الصراع      نلفي شرحية واسعة من ا
مما يفرز جمموعة من ، التوسع اللهجيو  االغرتاب اللغوي أمام زحف اللغات األجنبية

كل الظواهر االجتماعية (على أساس أن ، السلوكات الطارئة تعيش على اهلامش
 التفكيرو  تفرض بها على أفراد المجتمع ألوانا عن السلوك، لها قوة قاهرة آمرة

عليه يصبح الشذوذ اللغوي أو العصيان اللغوي جتاه اللغة الفصحى و 12)العواطفو 
ألن إغفاهلا من شأنه أن ، يتعني على املختصني معاجلتها، اجتماعية خطرية ظاهرة

ال للقابلةو  يكرس الرداءة، و يؤجج اخلالفات التبعية و  خيدم لغة املستعمر ويفتح ا
األخطر يف ذلك كله أن اللغة بدال من أن تكون مسة للتوحد ، و احلياتية معاو  الفكرية

لكن املأمول أن ، الصراعات اليت ال تنتهيو  فاتتصري أداة للخال، ودليال للسيادة
، الوحدة السياسية للجماعات( اللغة تعد من أفضل العوامل الدالة على 

فإن كانت لغتها واحدة ، فالجماعة مهما اختلفت في الدين أو الجنس أو البيئة
                                                                        . األمر الذي يثري حفيظة األصدقاء قبل األعداء طبعا 13) تظل متماسكة متحدة

  :العامل السيكولوجي - د
نظرا ملركزيته ، يعترب الباعث السيكولوجي حمركا ومتحكما فيما سبق من العوامل     

  :وقد جتلت تبعات هذا العامل يف، يف تأطري ما هو سياسي تارخيي واجتماعي أيضا
حبيث صار لدى الكثري من العرب ،  اللغة ويف النفس  والذات معافقدان الثقة يف -

يقابله مد زاخر ، باللغة العربية هزيال( فأصبح، واملسلمني، مبن فيهم اجلزائريني
 14) واالقتباس منها، والتأثر بها، قاهر من اإلعجاب باللغات األوروبية

مع الشعور ، لغة العربيةالداعي إىل هزالة ال، االستجابة للغط اإلعالمي الغريب -
زامية واالنبهارية أمام كل فكرة قادمة من الغرب                                                           . اجلارف  بالدونية واال

                                                        . سحب الثقة من الذات اللغوية والشخصية والوطنية -
                                               . انعدام االستقرار النفسي  واللغوي واحليايت أيضا-
           . مع اإلصرار على تقويض احلديث باللسان الفصيح، تعزيز التواصل بالعامية -
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والتفكك النفسي واألسري وإعالن العصيان ، وأمام هذا الرتاجع اخلطري          
واجلماعي أمام خيار تعميم استعمال اللغو العربية واإلقرار بأولويتها  الفردي

ينبغي على كل الفاعلني واملخلصني والوطنيني يف البالد اختاذ واستنفاذ  ، وأساسيتها
بغية رد ، وبرت جذوره ومكوناته، كل الوسائل والوسائط لتدارك اخلطر وحماولة إبعاده

بوصفها اللغة ، ولرمز سيادة األمة وعنوان توحدها، االعتبار للذات الوطنية واللغوية
والدعوة إىل ، كل ذلك مبوجب ختطيط حمكم  ، واللغة اجلامعة كذلك، األصل واألم

، والذي يشع وطنية وشخصية وقومية، االستخدام الواعي واملسؤول للغة الفصحى
ملفروض والواقع املتأزم وا، إذ يتعني يف مثل تلك الظروف العصيبة، وإسالمية حىت

خاصة حترك أصحاب القرار السياسي  –ومن دون إقصاء  –تضافر جهود اجلميع 
إىل جانب االستعانة بالنخب املتخصصة يف حقول شىت  ، والثقل االجتماعي

زيادة على األحزاب ، وعلم اللغة النحوي والوظيفي، كاللسانيات والديداكتيك
تمع املدين ا للصعوبات املفروضة من الداخل  حتدي، واجلمعيات الفاعلة من ممثلي ا

وعليه فعامل اإلصرار واملمارسة واإلبداع باللغة الفصحى يعد من ، كما من اخلارج
االت العلمية ، ضمن املخارج املثلى لرفع التحدي ورد االعتبار يف خمتلف ا

طبيق فلندفع باللغة إىل السيادة والريادة والتجريب والت، والبحثية والتعليمية والتكوينية
لتصري لغة البحث والعلم والتكنولوجيا واإلعالم واالتصال ، واإلنتاج واإلبداع والتنوع

واالطالع على ما جناحات ، حتقيقا ملطلب االنفتاح على العوامل املتعددة، والرتمجة
إىل  -بكل الوسائل والوسائط  -والظاهر أن كل األمم تسعى، اآلخر اليت تفيدنا

ا تمع من جهة اإلعالء من شأن لغا ، بل لغتها وصوال لتواصل فاعل بني الفرد وا
                                                                                      . وبني املعلم واملتعلم من جهة أخرى

ميكننا من تشخيص ، والشك أن حصافة هذه التيمة تقتضي منا تعامال علميا      
، لغوي الراهن بوصفه ظاهرة تستدعي التمحيص والتشريح والتقومي والعالجالوضع ال

على أن تكون وصفاته علمية ، دف الوصول إىل حتديد العالج الناجع والفعال
كل ذلك وفق ،  تأخذ يف احلسبان الراهن واملعيشي والقومي والوطين، تراثية دقيقة
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ة خمتلف اإلكراهات اليت ت ، سوقها رياح العوملة بل السلعنةمقاربة تراهن على جما
وأمام تلك الرهانات جند أنفسنا أمام حتمية ، وتؤصل للخصوصية الوطنية والقومية

تأخذ بعني االعتبار املاضي واحليين ، اعتماد سياسة لغوية حكيمة وعلمية
  .                                                                      واملستقبلي

فمن اليسري  جدا وحقا أن نتخذ من التعدد اللغوي وسيلة لتوثيق الصالت        
تمع الواحد   . بغية االندماج السريع يف تفعيل خيار تنموي فعال، بني مجيع أفراد ا

  :إيجابيات التعدد اللغــوي*
و إمنا ه، ال ميكن التسليم بأن كان أو يكون التعدد اللساين أمرا مفروضا أو إرثا     

، باألساس ظاهرة مكتسبة بفعل مقتضيات التواصل واالستفادة من نتاج اآلخر
هدفها حمو اللغة الوطنية والقومية بشىت ، مقابل اخلضوع لرجات استعمارية مدروسة

فلم ، الوسائل للتحكم يف القرارات السيادية  للدول الناطقة باللغة العربية خاصة
جة أنه ال يعري اهتماما للغة الشعب يكن أي مستعمر يف يوم ما غبيا إىل در 

تكون ، فأوىل خطوات االستهداف يف أجندته التوسعية واالستغاللية ،املستهدف
وبالتايل يصري خيار ، ألن احتواءها يسهل عليه الكثري، بالتأكيد هي اللغة اجلامعة

وقد  ،ووضع الثقة فيها، التعدد خمرجا شريطة اإلبقاء على رمسية ومكانة اللغة العربية
فال ، تصبح تلك التعددية حتمية تارخيية وضرورة من ضرورات العصر واحلياة معا

تعدد اللغوي أمام خمرج يف ظروف معينة وخاصة ومدروسة إال بقبول خيار ال
وقد يدخل ذلك يف جمال حقوق اإلنسان ، وثقافية ولكن بشروط تعدديات سياسية

ومن أمهها هل للتعددية اللغوية ، قولعل أسئلة عديدة تطرح يف هذا املسا، اللغوية
  إجيابيات ؟ وما هي ؟                                     

إال بوجود ، قد ال تتحقق خمتلف اإلجيابيات اليت تقدرها الدوائر املختصة      
  :وذلك من خالل ، اندماج خمطط له سلفا

بفكرة املشروع متلك القناعة ، السعي إىل بناء شخصية وطنية وقومية حمصنة -
  .السيادي الوطين
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ابتعادا ، وحتديد األولويات االقتصادية والثقافية، التحكم يف الدفق االقتصادي -
  .عن التبعية 

  .واالطالع على جناحات األمم املتقدمة ، تعزيز فكرة ضرورة االنفتاح على اآلخر -
والتحكم يف ، االتشجيع على تنويع اإلبداع الثقايف واملعريف والعلمي كما وكيف -

  .خمتلف اللغات
  . دعم اللغة اجلامعة بكثري من املرتادفات واملصطلحات والرتمجات والدراسات -
  .وجوب التحكم أكثر يف كلفة الرتمجات يف بعديها االقتصادي والسياسي  -
  .وخدمة اللغة الوطنية والقومية ، التحفيز على حتقيق الكفاية اللغوية -
  .مبا يتاح هلا من انفتاح على اللغات األخرى ، لغة العربيةالعمل على تطوير ال -
  .وفق تكوين رصني وعلمي ، الرفع من مستويات الفرد اللغوية واملعرفية -
املفيدة ، و إغناء األفكار وإطالع العامة على خمتلف االبتكارات احلاصلة يف العامل -

  .لألمة 
ا والدعوة إىل ، تقدير وزن ومقام اللغات الوطنية -   .وجوب االهتمام 
ال للتنافس العلمي يف جمال االبتكار والتفوق يف اللغات - وحتديد ، فسح ا

  .املهارات احملققة 
                                . وذات األمهية يف الرتمجة والبحث، حتديد اللغة العلمية -
  :سلبيات التعدد اللغــوي*

وء إىل خيار التعدد إذا مل نضمن حتقق قد ال تكون هناك جدوى  من اللج      
فتحل ، اإلجيابيات السالفة الذكر،خوفا من أن نركن لالرجتالية واالنبهارية والتسرع

يفقد الصواب ، ونصبح أمام واقع أكثر خطورة وتبعية، السلبيات مكان اإلجيابيات
ن والتوازن واحملافظة على الريادة والسيادة وهو اهلاجس الذي خييف الكثري م

حبيث تساوقت ، ولنا يف التجربة السورية األمنوذج، السياسيني والوطنيني واللسانيني
وحتقق مشروع ، ومت تعريب كافة القطاعات، اإلرادة السياسية والشعبية يف هذا البلد

اللغة العربية األصل واألم يف جماالت وقطاعات حيوية مدنية وعسكرية مبا فيها 
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وبذلك أبعد لديهم ، لقرار حكيما ومدروسا وناجحافكان ا، قطاع الطب والصيدلة
وقد جنح البلد برمته يف رفع ، خيار اللجوء إىل التعدد ما دامت هناك إرادة وقابلية

لكن حماولة القفز على ما حتقق من تلك اإلجيابيات وعدم .التحدي وحقق النجاح 
جتايل غري يفضي حتما إىل وجود سلبيات عدة للتعدد االر ، التدقيق يف نتائجها

:                                                                                             ومن ذلك نذكر ، املدروس
ال اللغوي، االستسالم الطوعي لكل ما هو غريب -   .انبهارا ومتثال ، خصوصا يف ا
زامية أمام إكراهات ا -   .للغات األجنبية الشعور املتواصل بالدونية واال
ال للهيمنة االستعمارية عرب اللغة  -   .فسح ا
  .التخلي الفردي واجلماعي عن تنزيل اللغة العربية مكانتها احلقيقية  -
 –حسبهم  –باعتبارها ، التسليم مبقولة اللغات احلية على حساب اللغة العربية -

  .لغة ميتة 
طلحات وألفاظ اللغة العربية املتنوعة االكتفاء باالستعمال النادر من تراكيب ومص -

  .والثرية 
  :التعدد  اللغـوي المقدس* 
لكن ، كثرية هي التجارب اإلنسانية والعاملية الناجحة يف جماالت حياتية متعددة     

، التعدد اللساين املأمول يبىن أساسا على حكامة لغوية خمطط هلا بعلمية مرحلية
سعيا إىل احتواء واستثمار مجيع ، ت حيوية أخرىينطلق من املدرسة وميتد إىل قطاعا
وتعزيزا ألشكال املثاقفة واالندماج واالنفتاح على ، املكونات الكربى لألمة من جهة

مما حييل حتما إىل ضرورة وضع اسرتاتيجية لغوية تأخذ يف ، اآلخر من جهة أخرى
يت تشكل بال وال، واملتطلبات كذلك، احلسبان كل الرهانات واملعطيات واإلمكانات

وبالتايل  يصبح ذلك التعدد ، شك األساس املتني لألمن اللغوي الوطين املبتغى
وبذلك ميكن ، وحيمل من القيمة والقداسة ما جيعله ناجحا وفعاال، مفصليا ومفضال

:                                                         أن تتحقق مسات القداسة يف التعدد من خالل 
  .اعتماد اسرتاتيجية لغوية علمية ومشولية  -
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العمل على أن يصري التعدد اللغوي ذا قيمة شريطة احملافظة على اخلصوصية  -
  .اللغوية اجلامعة

إشراك وإلزام كل اهليئات واملؤسسات والشخصيات واإلدارات مبسؤولية تفعيل  -
  .سياسة اللغوية املنتهجة وطنيا أو قوميا تلك ال

  .واعتماد مبدأ الرتاتبية اللغوية ، العمل على حتديد املقام اللغوي لأللسن -
  .التمييز بني األساسي والثانوي يف جمال التخطيط اللغوي  -
  .واجلعجعة اللهجية ، حماربة كل أشكال اهلجني اللغوي والفوضى اللسانية -
انية احلد منة تبعات ا -   .لرتمجات ا
  .وتقدير الكلفة اللغوية معا ، حتديد معايري الكفاية اللغوية -
  .تعزيز اهلوية الوطنية والقومية ضمن املشروع اللغوي الشمويل  -
  .حماربة كل أشكال الوالء واخلضوع واهليمنة واالنبهار لكل ما هو أجنيب  -
تمع إعالما وتكوين -   . ا واعتباراالعمل على حتصني الفرد وا
  :التعدد  اللغـوي المدنس * 

يكون التعدد اللساين منبوذا إىل حد الدناسة إذا مل حيقق احلد األدىن من اهلوية     
، ضمن منظومة لغوية ترتكز أساسا على سياسة لغوية رشيدة، الوطنية والقومية

ا مل ذلك وبالتايل قد حي، تأخذ يف احلسبان كل مكونات األمة ومقاصدها وتطلعا
  :من بينها ، التعدد مفاسد ومضار

  .غياب احلد األدىن من التخطيط اللغوي -
وإحداث فوضى لسانية تدفع إىل ، التشجيع غري املربر للغة على حساب أخرى-

  .حالة لغوية هجينة 
  .العمل على إقرار تفضيل اللغات األجنبية  على الالت الوطنية والقومية -
  .والسياسية لآلخر األجنيب ذات املنفذ اللغوي خاصة إغفال القابلية النفسية -
تشكل أرضية الستقاللية ، السعي إىل اختالق صراعات اجتماعية ولغوية وسياسية-

  .لغوية
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  .عدم وضع معايري للغة العلم والبحث والتكنولوجيا -
  .ضعف الكفاية واالهتمام بالتنمية البشرية املستدامة -
  .مل الرتمجة واالستفادة من جتارب اآلخرين إفراغ التخطيط اللغوي من عا-
  .واعتبارها مسألة عابرة وثانوية ، التهاون يف وضع حد للهيمنة اللغوية األجنبية-
واملغيب ، املبالغة يف عقد االتفاقيات والصفقات وخمتلف أشكال التعاون الدويل-

  .لألمن اللغوي 
  . والناجعة واللغة العلمية الرائدة، عدم حتديد اللغات األقطاب-
  :التعدد اللغـوي المأمــول* 

أن مجيع البلدان العربية  على ، لعل من املسلمات املتعلقة بتيمة التعدد اللغوي    
األمر الذي يستدعي ، لكن بدرجات متفاوتة، األقل تعيش تبعات هذا املوضوع

ا على التدخل العاجل إلنقاذ ما ميكن إنقاذه على اعتبار أن اللغة تعد شاهدا قوي
كما تنطوي أيضا على محل تطلعات ،  وسبيال للتنشئة االجتماعية والثقافية، اهلوية

وبالتايل فالتعدد اللساين الناجح هو الذي يأخذ بعني االعتبار ، وأحالم املستقبل
  :                                                                                            اآليت 

  .ضرورة إشراك مجيع الفاعلني يف إعداد خطط لغوية جامعة ومشولية  - 1
  .حتدي آماد ذات أبعاد متعددة لضمان جناعة خمطط األمن اللغوي  - 2
إشعارا باألمهية ، وتوجيه متعدد، استثمار كل الوسائل للقيام بإعالم واسع- 3

  .واملسؤولية 
تمعحتدي املخاطر االستعجالية احملدقة بالفرد وب - 4 جراء آثار الغزو اللغوي ، ا

  .املبطن 
تعتمد أصال على مبدأ ، وضع اسرتاتيجية مشرتكة بني مجيع القطاعات املعنية - 5

ومن ناحية أخرى تستند إىل فكرة ، التناغم واالنسجام بني الثقافة والتنمية من ناحية
  .أن اللغة  تشكل بعدا أساسيا للحياة وللوجود وللهوية معا 
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ولنا يف التجربة السورية األمنوذج ، دعم فكرة جناح اللغة اجلامعة يف الوطننشر و  - 6
  .العملي الناجح 

تمع ضمن املنظومات  - 7 تعزيز مبدأ أمهية اللغات ودورها يف تكوين الفرد وا
وعرب وسائل اإلعالم ، املتعددة، من تربوية إىل صحية وقضائية وإدارية  وتكوينية

  .واالتصال كذلك 
ويف خمتلف ، ة النظر يف معامالت اللغة العربية ضمن املناهج الرتبويةإعاد- 8

  .األطوار
مع التأكيد على ، تكريس النصوص الناظمة لتعزيز مكانة اللغة الفصحى - 9

تمع دعما للرصيد، احلاجة إىل تعدد لغوي وفقا ملقتضياته   .املعريف والفكري للفرد وا
خصوصا يف جماالت اللغة مع التأكيد على  ،تثمني اخلطط التكوينية وتقوميها -10

  .أمهيتها 
، ضمان اإلنصاف واملساواة يف االنتفاع باملعارف والتعليم وأشكال املثاقفة -11

  .وتعميقا حلماية اهلوية الفردية واجلماعية ، للمشاركة يف التنمية البشرية ودعمها
قايف عرب التعدد االستعداد األمثل للتحكم يف أدبيات احلوار والتنوع الث -12

  .اللساين 
مع الرتكيز على تعزيز ، تشجيع أصحاب املشاريع اللغوية الطموحة والفاعلة -13

استفادة منها واتقاء ، والتحفيز على تعلم اللغات األجنبية، املكانة الرمسية للغة األم
ا    .امكر أصحا

صل على أمهية مع التذكري املتوا، تعليم الناشئة أصول ومبادئ اللغة الفصحى -14
  .تعلم اللغات األجنبية حسب املستوى واحلاجة 

، تأليفا وحديثا وتعلما وتعليما –عرب النصوص القانونية  –فرض اللغة العربية  -15
  .ويف مجيع القطاعات واهليئات واملؤسسات 

حتديد عقوبات صارمة لكل من ميس مببدأ التعميم واالستعمال واالستغالل  -16
  .واحلوار 
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ومعاقبة كل مقصر يف ، إلزامية تقدمي العلوم واملعارف باللغة العربية الفصحى -17
  .ذلك 
ولو ، إحداث جوائز وحتفيزات للمبدعني واملتحدثني واملتحاورين باللغة العربية -18

  .رمزية 
  .وحتديد مقام ومكانة كل لغة على حدة ، العمل بالنظام الرتاتيب للغات -19
ليصري مسقطا يف خمتلف ، واعتباره األعلى بني املواد، ربيةرفع معامل اللغة الع -20

  .وال يقبل التعويض ، االمتحانات واملسابقات واالختبارات
  .حتديد األولوية اللغوية أثناء التقومي  -21
إعادة النظر يف مناهج وبرامج اللغات األجنبية عرب كافة األطوار التعليمية  -22

  .والتكوينية 
وتأكيدا على احرتام املرجعيات ، مة اللغوية ،تعزيزا للهوية الوطنيةاعتماد احلكا -23

  .الوطنية 
  .كل أشكال اهلجني اللغوي والفوضى اللسانية   –وبال هوادة  –حماربة  -24
العمل على تبسيط  تعليم قواعد اللغة العربية مراعاة للقدرات واملستويات  -25

  .العمرية للمتعلمني وحتبيبها إليهم 
وتيسري ومتابعة ، زيع كتيبات جمانية تتضمن القواعد األساسية للغة الفصحىتو  -26

  .وانتظام توزيعها ، سبل احلصول عليها
واملسلك الرتمجي غري ، واللغة العلمية، اإلمجاع حول خيار اللغة اجلامعة -27

  .املكلف 
الس العليا للغة العربية -28 امع اللغوية وا بداعات ذات ونشر اإل، تفعيل أدوار ا

  .الصلة 
  .العمل على ترقية وتثمني األداء اللغوي  -29
مبا يعزز مكانة ومركز اللغة األم ، حتديث الطرائق واملناهج التعليمية والتكوينية -30

.  
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العمومية منها واخلاصة ، إلزام وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية -31
  .جها واتصاهلا وإعالمها وعرض براجمها باعتماد اللغة العربية الفصحى يف إنتا

وتسخري الكفاءات املنجحة ، الدعوة إىل االهتمام بوضع املصطلح وحتديده -32
  .له 

ا يف الداخل واخلارج  -33   .العناية بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
إقرار نصوص قانونية إلشراك اجلمعيات الفاعلة يف ميدان الدفاع عن اللغة  -34

واعتبارها خادمة ال ، والتمكن فيها، والتشجيع على تعلم اللغات األجنبية، لعربيةا
 .أولية 

  : خاتمــــــــة
جتنبا للوضع اللغوي احلرج الذي تعيشه خمتلف الدول العربية واإلسالمية         

فإن ، جراء ضعف أو غياب  خطط اسرتاتيجية معقلنة يف جمال التعدد اللغوي
 فالراهن اللغوي عموما ينذر بالرتاجع، عادة النظر يف ذلكالوقت قد حان إل

 معرفياو  تراجع اللغة يعترب خسارة ال تعوض بشريار و ذلك أن اندثا، االحندارو 
الثقافة تبني أن و  ففي إحصائية أخرية ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم، تنموياو 

ماعية ملا الفردية واجل هي جديرة باحلماية، ولغة 6000لغات العلم وصلت إىل 
التساوق و  فإدراك العلم، علمية كذلكو  اجتماعية ومعرفيةحتمله من قيم ثقافية و 

التمكن يف اللغة و  إجنازاته يقتضي باألساس التحكم يف اللغاتو  اإلجيايب مع تطلعاته
                                                                                                           . أن مسألة  النجاح من عدمه مرهون بوضع خمططات حمكمة للتعدد اللغوي، و األم
وال املدرسة ، وبالتايل فتعزيز السياسة اللغوية ليس مسؤولية السلطة وحدها   

إنه الراهن الشمويل الذي تنطلي عليه الكثري ، وال الباحث اللساين ملفرده، وحدها
دد كيان األمة ومستقبلها وهويتها ووطنيتها من املخاطر وعليه فاالختيار ، اليت 

فهو ، وإشراك اجلميع وإعالمه، اللغوي املوحد أو املتعدد حباجة إىل استشارة واسعة
مع ضرورة حتديد األهداف ورسم ، ملف جدير باإلثراء والنقاش واجلدية واحلزم

، أمام مسؤولياته التارخيية واحلياتية ووضع اجلميع، املعامل وإجناح اخلطط واملشاريع
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فاملطلوب تقدير ، كما قد يصبح أخرى مضرا،  فقد يكون أحيانا التعدد مفيدا
لكونه حيتاج إىل ، املضار واملفاسد ألخذ القرار بعيدا عن االرجتالية واإلنية واآلنية

ألن املوضوع حساس ، وتشخيص دقيق ومتخصص، تعقل وترو ودراسة واستشارة
.                                                                                             وحيوي ومصريي

كما ال جيب أن يكون ،  إن قرار وإقرار التعدد ال ينبغي أن يفرض من اخلارج    
بل جيب أن ميتح من دراسة علمية وتشخيص وتشريح للحالة ، ارجتاليا انفراديا

مع ضرورة إشراك كل القطاعات املعنية أفرادا ، جتماعية خاصةاللغوية واال
مع االبتعاد عن ، واعتماد التدرج يف أخذ القرار والشروع يف املمارسة، ومجاعات

زامية اللغوية والشعور بعقدة النقص أمام اللغات األخرى وعصاب قوة ، روح اال
                                                                                                  . وللغة من خالل إعادة االعتبار للذات وللوطن، الغرب وضعف العرب

أفضل من  -بل مقابل رمسية التعدد اللغوي املفيد -فليس من القداسة للغة األم     
د ومن مثة تتعزز فكرة التعد، صون كرامة األمة واحلفاظ على هوية الشعب ووطنيته

ال السيربين، اللغوي                                                                                                        . واستخدامه وتعميم االنتفاع با
ويف األخري ينبغي إعادة النظر ملرات يف عديد االتفاقيات وخمتلف أشكال      

ألن ، ف اللغة الفصحىستهدتأحيان كثرية يف  اكول، التعاون املبطنة مع اآلخر
والذي كثريا ما يطال املعيار ، اخلطورة قد تتواجد يف ثنايا ذلك التعاون املزعوم

هي لغة ، على أن اللغات األجنبية ةصبح احلال دالتفتتعمق الفوارق و ، اللغوي حتما
زال موجهات العوملة وهي ضمن سلسلة اإلكراهات اليت ال ت، العمر والعلم ولغة الغد

خصوصا ما تبثه برامج الفضائيات  ، وتشتغل إلجناحها وتعميقها، مربجمة عليها
، فهي محالت مسعورة وموجهة ومدروسة واستهدافية، وحىت العربية منها، الغربية

اين والعادل للتكنولوجيا ودعم أشكال ، وكلها مبطنة باسم التعاون والتوزيع ا
ملا تسوق له خمتلف مواقع التواصل بل التناحر ، العرب والغربالتقارب واحلوار بني 

 التوترةوالفسبكة عرب وسائط ، االجتماعي واهلدر البشري واخللقي واألديب
                                                                      . إن صحت تلك التوصيفات، اليوتبةو



  الحبيب مصباحي. د                                          دد اللغــوي بين المقدس والمدنســـالتع
  

  

2015 ديسمبر/  الثامنالعدد                                150          مجلة إشكاالت في اللغة واألدب 
      

  :هوامش
 --------------   

مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، ، معجم علوم الرتبية: اللطيف الفارايب وآخرون عبد -1
  .44ص)10-9سلسلة علوم الرتبية (مطبعة النجاح اجلديدة  1994الرباط /1ط
  .44ص : س .م -2
  .175ص  : نفسه  -3
  .175ص : نفسه  -4
 60فاالت الذكرى من احت)  2006، 26-20(24األسبوع " التعدد اللغوي " ينظر موضوع  -5

  .1ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، ص
، 1984اجلزائر، نظرية حول سياسة التعليم والتعريب ،املؤسسة الوطنية للكتاب: عبد اهللا شريط .د -6

  .62ص
عدد السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف اجلزائر بني  واقع الت" من حماضرة بعنوان :صاحل بلعيد .د -7

جبامعة ) السوسيولسانيات وحتليل اخلطاب ( ضمن اليوم الدراسي األول ملخرب" وإشكالية اللغة األم 
  .بتصرف ، 2ص، 2015سعيدة مارس 

  . 34-33ص، 3ج، وحي القلم: مصطفى صادق الرافعي  -8
، ألدبحبوث ودراسات يف علوم اللغة وا، املهارات اللغوية وعروبة اللسان: فخر الدين قباوة .د -9
  .16ص 1999، سورية، دمشق، دار الفكر/1ط

، كتاب املؤمتر الدويل الرابع للغة العربية،  تأثريات العامية على اللغة العربية ومتعلميها: نعيمة دوران  -10
  .215ص 2015ماي  10-6:ديب من 

االت واالجتاهات، مدخل إىل علم اللغة: حممود فهمي حجازي .د -11   .16ص، ا
  .127-126ص، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: ن عبد التواب رمضا.د -12
  .257ص، يف فقه اللغة وقضايا العربية: مسيح أبو مغلي .د -13
  . 18ص، املهارات اللغوية وعروبة اللسان: فخر الدين قباوة .د -14
  
  
 



  

  

  مجلة إشكاالت
  ثامندد الــــالع

 

 

  دراسات شعریة

 



  الجــزائر – تامنغستلالمركز الجامعي اآلداب واللغات ب ن معهدتصدر ع ؛ دورية نصف سنوية محّكمةإشكاالتمجلة 

2015 ديسمبر/ ثامنالالعدد  مجلة إشكاالت في اللغة واألدب           152 
  

  *لحميد سعيد) أولئك أصحابي( جدلية الزمان والمكان في قصائد
  

  عصام شرتح.د
  سوريا/ باحث 

  
  

) ك أصحابيمن أولئ(والزمان في قصائد/ جدلية المكان(ـ ف البحث الموسوم بيهد[   
مسار االختالف بين المكان الروائي والشعري، والزمان الروائي  لحميد سعيد الوقوف على

د حميد سعيد، والدور الذي تشغله األمكنة في قصائده، وأهمية الكشف والشعري في قصائ
الزمكاني عن الكثير من المضمرات النصية التي تتمرأى خلف الدالالت السطحية في نصوصه، 
هذه النصوص التي اعتمدت المزاوجة بين الفضاء المكاني الروائي والفضاء المكاني الشعري من 

ن الشعري من جهة ثانية، دون أن ينفصل المكان والزمان رؤيويًا في جهة، والزمان الروائي والزما
مسار القصيدة، ولعل أبرز ما تطرحه الدراسة تفعيل المكان الشعري، تبعًا لمقتضيات المكان 
الروائي، والزمان الشعري، تبعًا لحراك الزمان الروائي، ألن قصائد الديوان تتمثل الشخصيات 

رة، وتتمثل مناخاتها المكانية والشعورية،وهذا ما يجعل الدراسة في البطلة في الروايات الشهي
الفضاءات المكانية والزمانية الدراسة في الفضاءات الشعرية كلها، وما يثيرها من بنى ودالالت 

 .]عميقة، ستظهرها الدراسة في حقلها البحثي،والنتائج الجديدة التي خلصت إليها
  .المرجعية الفنية –خصوصية الرؤية  -المكان الفني -يالزمن الداخل: الكلمات المفتاحية

  

  
  :مدخل

الشك يف أن للمكان والزمان أمهيتهما القصوى يف الكشف عن خصوصية 
املبدع، ورؤاه، وتطلعاته، ومؤثراته النفسية، ومنظوراته الوجودية، وعوامله اإلبداعية، 
                              

 من الكثري له صدر ،2003العام يف بغداد احتالل منذ األردن يف يقيم عراقي شاعر سعيد محيد  *
موعات  الشعرية جتربته تناولت ،)أصحايب أولئك(و )2012املوريسكي أوراق من(: أمهها الشعرية، ا

 .واألجنبية العربية اجلامعات من عدد يف أكادميية ورسائل كثرية، نقدية دراسات
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على مالمح تفكريه  حتكمه ظروف اجتماعية وبيئية، تؤثر -شاء أم أىب -فاإلنسان
ورؤاه، وتعكس الكثري من املواقف والرؤى الوجودية، فكما أن اإلنسان ال يعيش 

عزل عن خارج النطاق الزمين، فإنه، كذلك، ال يعيش خارج النطاق املكاين، أو مب
أو الواقع احمليط، وهذا الواقع أو الوسط احمليط هو الذي يفرض على املبدع  ،املكان

، واخلربة، والوعي، وهذه اخلربة هي اليت متيز املبدع عمن سواه، ومتيز منطاً من التفكري
قدية يف الولوج املبدع احلساس مقارنة بغريه، وتعد هذه اجلدلية من أهم املفاتيح الن

اكتناه الكثري من مظاهر إبداعه، ومضمراته النصية، خاصة إذا  الرحم اإلبداعي و 
كان املادي، والزمان اإلبداعي خيتلف عن أدركنا أن املكان الشعري خيتلف عن امل

الزمان املادي، أو الزمان الفيزيائي الذي يقاس  باأليام، أو الشهور أو السنني، وهذا 
يعين أن األماكن الشعرية أماكن جمازية، والزمن الشعري زمن سرمدي 

ائي(مطلق مفتوح، وشتان مابني الزمن اإلبداعي والزمن املادي، واملكان ) ال
ميز الناقد قصي احلسني بني بداعي أو الفين، واملكان الفيزيائي، أو املادي، وقد اإل

الواقعي والزمن الفين من خالل التمييز بني الشعر التقليدي والشعر اإلبداعي،  الزمن
الشعر (الشعر التقليدي و:(أود التمييز بين نوعين من الشعر :"إذ يقول
تابة اإلبداعية بشكل عام، هي مظهر اإلبداعي أو قل الك فالشعر). اإلبداعي

جوهري أبدي متصل بعمق الحياة الحضارية عند األمم والشعوب كافة، بينما 
يقيم نظام الكتابة التقليدية، والشعر التقليدي بخاصة، في الزمن المتقطع 

المستمر من جهة، والزمن / فالتضاد بين الزمن السائل. العابر والمؤقت
و المعادل الحقيقي للمعادل الفني الذي يتمثل في المتقطع من جهة أخرى، ه

عملية التضاد بين الشعر اإلبداعي الدائم  السيولة في النفس اإلنسانية، 
  . )1("والشعر التقليدي الوقتي الذي يعيش على ضفاف اآلن

ا، ووعي مقصدي دقيق بالعملية اإلبداعية،  وهذا القول يشي  مبقبولية ال بأس 
إن :"املكانية، قائالً / عبد الرمحن بدوي  يف فلسفة العالقة الزمانية وقد بالغ الدكتور

السؤال عن حقيقة الزمن قديم  قدم التفلسف، بل قدم اإلنسان الواعي لذاته، 
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لشعور اإلنسان بتأثير الزمان عليه تأثيرًا هائًال، وصعوبة فهم حقيقته إلى أقصى 
ائم مان نفسه، من حيث إنه ددرجة، ذلك أن إشكال الزمان قائم في طبيعة الز 

إن األجزاء التي يتألف منها الزمان؛ أحدها كان ... السيالن،وكما الحظ أرسطو
ولم يكن موجودًا، والثاني لم يأِت بعد، والثالث ال يمكن اإلمساك به، فأجزاؤه 

يبدو من المستحيل أن يشارك في  أعدام ثالثة، وما يتألف من أعدام
  . )2("الوجود

 –ديد الزمان بأبعاده العدمية الثالثة، فيه مغاالة شديدة، فالزمان واحلق إن حت
يكتسب حركته وموجوديته من تأثريه املكاين وهيمنته الوجودية على  -مبنظورنا

، وال يتغري، فالذي يتغري هو  اخلالئق، وهو املنتصر على املوجودات، ألنه يغريِّ
الزمان فهو الدورة الزمنية املمتدة اليت املواضع، واألماكن، واخلالئق، واملوجودات، أما 

اخلالئق، وهي مستمرة استمرار ، تستطيل يف عاملنا الوجودي، منذ القدمي وإىل اآلن
أن الحقيقة القصوى :" )لكسندرصمويل أ(وهلذا، يرى والوجود، وحركة الكون،

كان التي تتولد عنها سائر األشياء هي الحقيقة الزمانية المكانية، والحق أنه إذا  
في اإلمكان  التفرقة بين المكان والزمان فما ذلك إال بطريقة أولية قبلية سابقة 
على التجربة، وأما الواقع العيني نفسه، فإنه يشهد بأنه ال انفصال للمكان عن 

  .)3("الزمان أو للمكان على الزمان
  وتأسيساً على هذا، يرى الناقد حافظ حممد مجال الدين أن املكان حقيقة بدون
كيفية، وما مينح املكان هذه الكيفية هو الزمان، تفعيًال إلكساب املكان ما ميكن 
أن نسميه بعبقرية أو مجاليات املكان، أو جتليات املكان، ويف املقابل ال قيمة للزمن 
الذي يظل مفرغاً من زمنيته أحداثاً وساعات وعداً، بال مكان جتري فيه األحداث؛ 

     دقات قلب املرء قائلة له[ تشكيل خارطة حياتنا،ما دامتيف مبا يشعرنا بقيمة الزمن
، وهذا يعين أن املكان والزمان وحدة متكاملة ال انفصال )4(]"إن احلياة دقائق وثواين

متنح العالقة الزماكانية فاعليتها يف الكشف  فيها، وهذه الوحدة التكاملية هي ما
الوجودية اليت تضمرها املتون النصي عن كثري من املواقف، والرؤى، واملؤثرات 
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الشعرية، خاصة تلك املتون اليت حتفل بالكثري من املسميات املكانية، واملؤثرات 
رقام وأزمنة، وال نبالغ الوجودية، والتغريات الزمنية من أحداث، ومواقف، وتواريخ وأ

إن الزمن الشعري يف القصيدة هو الزمن الفين الذي ميتد إىل زمن : يف قولنا
داع،وهو زمن مستمر المتناٍه على اإلطالق، وكذلك فإن املكان الشعري هو اإلب

املكان الشاعري الذي ميتد طيفه وأثره فوق حيز املكان الفيزيائي الذي سرعان ما 
يتالشى طيفه بعد انتهاء صريورة العمل الفين، وما  أدىل به الناقد قصي احلسني 

فمما ال شك فيه أن استمرار حدث ما " :على درجة كبرية من الدقة واألمهية قائالً 
في الشعور هو من بين  أهم الطرق التي نخبر بها الزمن، حيث تشكل فترة 
االستمرار هذه، الوجه الكمي له، أما تلك الحدة التي يقبض بها الحدث عن 

وإذا كانت الصورة الفنية التي يبدعها . الشعور، فهي تشكل الوجه الكيفي له
ببرهة اإلدراك الحسي الحادة للحدث، فمن الممكن تالياً  الفنان، تمسك بقوة

أن نخبر عن بضع لحظات فقط تم شحنها بالقيمة إلى حد أنها تبدو وقد 
  .)5("احتوت خبرة حياة بأكملها

حلميد ) أولئك أصحايب(وما من شك يف أن الزمن اإلبداعي يف قصائد جمموعة 
ات احملاَورة يف قصائد محيد سعيد، سعيد، خيتلف عن املنظور املعتاد تبعًا للشخصي

وهذا ما ينطبق على األمكنة، فاألمكنة يف هذه القصائد أمكنة مفتوحة، ومتنوعة، 
بتنوع الفضاءات املكانية الروائية املستحضرة، وهذا ما جيعل  البحث يف املساحات 

ما حبثًا يف جوهر املنت الشعري، بل البحث يف كل ، املكانية، والفضاءات الزمانية
  .  يثري الرؤية الشعرية من قريب أو بعيد
  :أوالً خصوصية المكان الروائي

مستحضرة ) أولئك أصحايب(كما هو معلوم للقارئ أن الفضاء املكاين لقصائد 
لألجواء الروائية احمليطة بالشخصيات البطلة اليت دارت حوهلا أحداث الرواية، وهذا 

 بني الفضاء املكاين الروائي والفضاء املكاين مثة تداخالً :  يعين أن مثة تالمحاً أو لنقل
الشعري، وهذا التداخل، هو الذي مينح  قصائده تعدد الرؤى والدالالت، واملؤثرات 
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أو الزماين، وهذا ما يرتد أثره على / اليت تفرزها قصائده على مستوى البعد املكاين
، على املستويات  خمتلف الرؤى، واملثريات، والدالالت اليت تفرزها حركة قصائده

ا، وفضاءها الوجودي منذ حلظة  ذا املعىن، فإن القصيدة ختط زما كلها، و
يبدأ تشكل القصيدة :" تشكلها، وهذا ما صرح به الشاعر محيد سعيد قائالً 

عندي، باقتناص فكرتها من خالل التأمل، والتعايش معها طويًال، في استذكار 
المعرفية، وتتشكل القصيدة قبل كتابتها، وحوار متمثًال  تجربتي اإلنسانية، و 

ومن أصعب مراحل هذا التشكل هو البداية، حيث أشتغل على وحدة الفكرة 
أعمل بدأب، وليس من اعتباط في أي . والعبارة،حيث تحل الفكرة في العبارة

. مرحلة من مراحل تشكله وكتابتها، فأالحقها بالوعي ذاته، وبالخبرة والموهبة
وعي المبدع ، تجابة اإلبداع للتشكل بالوعي والخبرةوالموهبة هي اس

  .)6("وخبرته
، وحسب الفضاء املكاين  ضاء املكاين فضاء متنوّع، حسب كل روايةومبا أن الف 

احمليط بالشخصية، وحسب املنحى الزمين الذي متر به الشخصية البطلة من مواقف 
واألزمنة مكثفة،  عبة،وأحداث متثل ذورة التوتر الدرامي، فإن هذه األمكنة متش

وممتدة،تبعاً حلراك الشخصيات، وتفاعل الرؤى املكثفة، اليت تبثها هذه الشخصيات، 
حلميد ) اءجتليات امل( لرتقى حيزّا من التفاعل، والتالحم، واالنسجام، ففي قصيدة

موبي " بطل رواية " إيهاب" تتمثل شخصية القبطان :"سعيد على سبيل املثال
تمثل أحداثها صراعًا تراجيديًا، بين حوت وإنسان، " و ،"فللهيرمان مل" ديك

وهذا الصراع يعبر عن الوضع البشري وعالقته بالوجود والحياة، متحوًال إلى 
إن هذه الرواية جسدت ، وبرى بعض النقاد، رمزية فيها الكثير من التعقيد

ر، الرواية المؤث وأسلوب، سياسيا واجتماعيًا، آنذاك، المشروع األمريكي
وقرئت في ما يعد سياحة  شد انتباه القارئ باهتمام بالغ، المشوق،، المقنع

  .)7( ".إبداعية فكرية
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ميثل حمور ارتكاز احلدث ) جتليات البحر(وبتقديرنا، إن الفضاء املكاين لقصيدة  
هي الشخصية البؤرية ) إيهاب(الروائي، بل حمور ارتكاز احلدث الشعري، فشخصية

يدور يف الرواية، يقوم على الفضاء املكاين  فإن معظم ما، وهلذايف تفعيل املكان، 
البحري، وهي متثل بيئة الشاعر، ومكمن حراك األحداث وتفعيل الشخصية 

  : الروائية، كما يف قوله
  ..في ما مضى"

  كانْت األساطيُر تنزُل حيُث َنزلتَ 
  ..لقد شاخْت األساطيُر وانطفأت قناديلها

  إليَك سطوتك اآلفلْه ؟َأيُّ أسطورٍة سُتعيُد 
  في ما انتهيت إليهْ .. ال غرابةَ 

  سيأتي.. وأغرُب مما انتهيت إليه
  بال بحر ؟.. فمن ستكون 

  ..ال رفاٌق .. ال ُسُفٌن 
  وال عائلهْ 

  ..بأّنَك بالقرب من باب بيتكَ .. لو حلمتَ 
  ..بأّنَك بالُقرِب من باب بيتكَ .. ُكنَت تشكُّ 

  ..ال َأَحٌد في الجواِر 
  .)8("غاَب الحوارْ .. َأَسرتَك المياهُ البعيدةُ  ُمذ

إن إبراز الفضاء املكاين للشخصية البطلة شخصية إيهاب، هذه الشخصية 
واالنتصار على احلوت، لدليل على أن ، املرتبطة، بالبحر، والتشبث به حىت النهاية

إن : قولوال نبالغ إذ ن، احلراك املكاين له أثره، ودوره الفعال يف توجيه األحداث
يف الرواية ) شخصية إيهاب(لرئيس يف تفعيل الشخصية البطلة املكان العنصر ا

والقصيدة معاً، هذه الشخصية من خالل متثل دورها الفين، والبحر هو احمليط 
املكاين الذي جيسد وجود الشخصية وتفعيلها، والشاعر هنا حيكي على لسان 
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، والوحدة، وحالة اخلواء بعد أن حنينه للبحر، إذ يشعر بالفقد ،)إيهاب(شخصية
ترك البحر، وخسر الرفاق، واملغامرات املشوقة يف عامل البحار الشاسع، وما عاد 
يؤنس روحه، سوى املياه وأمواجها الصاخبة وركوبه مجاحها الزائد، وهذا يعين أن 

وإمنا الشجن الروحي بكل ما حيمله من ، البحر ال ميثل له احليز املكاين فحسب
ودالالت، وأحاسيس ومؤثرات تنقل املكان من حيزه املادي إىل فضائه رؤى، 

ليجعل البحر سكن الشاعر وبيته الذي ، الروحي؛  وهنا، اختتم الشاعر قصيدته
يأوي إليه إبرازًا لدور البحر، بوصفه فضاًء مكانيًا حلالة  األنس الروحي والنبض 

  : الشعوري الدافق الذي يعتصر كيانه، كما يف قوله
  إيهابْ  " 

  ..يتبعني الماءُ 
  ..ُكْن َحِذراً منكَ 

  تأتي إليه الرياُح الرخيّةُ .. وليكْن البحُر بيتكَ 
  )9("من كلِّ فجٍّ عميقْ 

إن املاء والبحر غدا اهلاجس املكاين، الذي الزم الشخصية الروائية املستحضرة 
وحيد، يف عامله الوجودي، لدرجة أن البحر غدا سكنه الروحي اآلمن، وملجأه ال

الذي يأوي إليه، ومن هنا، جسد الشاعر رؤاه املكانية، بإحساس مجايل، يشي 
بعمق الرؤية، وتفعيل الشخصية الروائية مبا يثري الرؤية الشعرية،اليت تعزز املشهد 

 يعتمد ال الشعري املكان"املكاين بكل خصوصيته، ومكنونه الداخلي،وهذا دليل أن 
 حنو على اللغة بواسطة املكان يشكل الذي اخليال حيكمه وإمنا وحدها، اللغة على

  .)10("الواقع هذا مع يتناقض قد ما إىل الواقع قشرة يتجاوز
يتخذ  )اد يعود للبحرالصي(د يف قصيدته الشعرية املوسومة بوالشاعر محيد سعي

ستحضرة،وهي شخصية الصياد حمرق  الفضاء املكاين للشخصية امل) البحر(املكان 
حيث جتري  ،"آلرنست مهنغواي" الشيخ والبحر "بطل رواية"غوسانتيا"العجوز

أحداث الرواية كلها يف عوامل البحار والصيد، والشاعر حيدد الفضاء املكاين البحر 
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بكل فضائه املفتوح، وأفقه املمتد، ليعكس من خالل الرواية حماولة الصياد 
ة من اصطياد مسكة اجلسورة الناجحة بعد ىسلسلة حماوالت فاشل) سانتياغو(العجوز

القرش الكبرية، وجناحه يف ركوب البحار لدرجة لقب شيخ البحار،وظل 
ة، خاصة بعدما تقدم به العمر، ) سانتياغو(الشيخ ا رمزًا  للجسارة، والقوة، وا

ا املمتدة،إذ يقول   :"وأصبح حين إىل عوامل البحار، وفضاءا
  ..ُكلُّ سنيني

  عّنيتسأُل .. تقُف اآلن على الساحلِ 
  ..كانت تتبعني حيُث أكونُ .. ودالفيٌن طيٍّبةٌ 

  ..ُتشارُكني أسئلتي
  ..تبحُث عّني 

  سألوا صاحبة الحانِة عّني.. الصيادون رفاقي
  ..َأتفادى ما كنُت أرى

  ..الطيِّبُة الهادئة.. ُتقِبُل سيِّدُة اإلقيانوس
  ..الفضِّيةُ 

  )11("فأفارُقها في الصحوِ .. تدُخُل في ُحُلمي
هر احلنني إىل املكان، تبدو بارزة يف القصيدة يف استحضارها لألمكنة إن مظا

وإىل ، ، اليت بدت مشتاقة إىل البحر)سانتياغو(الروائية، و هذا ما عكسته شخصية 
، الطيبة اهلادئة، وإىل رفاقه )سيدة األقيانوس(عوامله املاضية إىل مسكة القرش

ق املمتدة، يف فضاء الرواية،وهنا، يبدو الصيادين، وإىل دالفني املاء، وإىل كل اآلفا
الشاعر متفاعًال مع املكان، بوصفه منبع حراك الشخصية ونقطة متركز احلدث 

 أو الطبيعي، المكان على قاصرة" تعد لم "الروائي، وهذا يعين أن دراسة املكان 
 المكان ألن معين؛ أدبي جنس على أو معينة، بحدود المحدودة األركان على

 الكونية، العناصر في الممثلة والميتافيزيقية، والداللية الفنية كيالتهتش اتسعت
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 من جوهري جزء األدبية المكانية أن كما .األدبية األجناس معظم في وذلك
  )12("األدبية الصورة أجزاء
مبقدار جتاوزه جغرافيته، ء املكاين فضاء ممتد أو مفتوح، و وهذا يعين أن الفضا 

ذا املعىن،  يتجاوز مبقدار ما ينفتح على أ مكنة فنية، أو أمكنة جمازية متخيلة، و
املكان الروائي ليدخل فضاء املكان الشعري، ) أولئك أصحايب(املكان يف قصائد

فاملكان يف هذه القصائد مكان شعري أو مكان أديب حتياه الشخصيات الروائية 
صمت " رواية تتمثل) *صمت البحر(  البطلة، وكأنه واقع أو حقيقة، ففي قصيدة

وحتكي هذه ". وهو إسم مستعار للرسام والكاتب جان بريلري" فريكور" ـل" البحر
الرواية قصة ضباط أملان  يف ظل االحتالل النازي، قام الضباط بالسكن يف بيت 

مع مرور فقابل الشيخ والفتاة الضباط بالصمت، و ، ريفي مع فتاة وأبيها الشيخ عنوة
م ري مرغوبني، وقرروا االنفصال عن احلكم النازي والرحيل؛  غ الزمن أدرك الضباط أ

ومن املالحظ أن الرواية تضج باألمكنة، والرتسيم الفين أو اجلمايل هلا، لدرجة أن 
حراكها التعروي الكاشف لألنظمة الرجعية  ، ومكمناملكان يشكل خلفية الرؤية

البيئي الذي  لوسطاملستغلة، اليت تضج بأشكال تعروية صارخة، وبؤر انفعالية ل
اية الرواية تعيشه شخصية الضباط أو القصيدة، جتيء األمكنة ، البطلة، ويف 
 االحتالل النازي(ل دمة الرافضة جلميع أشكال االحتالمتحركة باألحداث احملت

  : ، يقول الشاعر)لفرنسا واالحتالل األمريكي للعراق
  جاءَ .. بين صحٍو وغيبوبةٍ "

  ..باب الصباحِ  الفضاُء الرماديُّ أغلقَ 
  من أيَن جاَء؟

  ..الطريق إليه َيُمرُّ قريباً من الشجِر المستباحِ 
  من ايَن جاَء ؟

  ُيَجمُِّع أوراقَهُ .. رآهُ 
  )13("ويمسُح عنها الدماءْ 
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إن الشاعر مكانياً يعرب عن واقعه املرير،  هذا الواقع االغرتايب الذي عاشه، داجماً 
نه العراق وواقع الشخصية الروائية، ضمن فاعلية مشاعره االغرتابية املريرة عن وط

حيرك  الشاعرحمركة لألنساق، وكاشفة منحاها الشعوري، والالفت أن ، رؤيوية
الفضاء املكاين، وكأنه يصور جزئيات املكان تصويرًا فوتوغرافيًا دقيقًا، حيتفي به 

، "الدماء - احالشجر املستب -الفضاء املكاين -الطريق:" باألجزاء املكانية التالية
خادمة جمرى األحداث ) أولئك أصحايب(وهكذا؛ جاءت األمكنة يف قصائد 

الروائية وسريورة الرؤى الشعرية اليت تبثها القصيدة، ليكون املكان الروائي واملكان 
الشعري عنصرين مؤثرين يف تفعيل الرؤيتني الروائية والشعرية، وهذا ما حيسب 

ا وليدة الرؤية الشعرية ال الرؤية اليت للشخصية الروائية يف السياق ال شعري، وكأ
ذا املعىن. تثريها الرواية  عملية منه تنهل الذي األمثل الفضاء هو املكان" أصبح و

ا الشاعر لدى اإلبداع  وبني بينه التجادل عملية عرب وذلك وشعورها، تصورا
 واحلضارية تارخييةال دالالته واستنطاق املكان إىل االجنذاب أن" كما )14("الذات
  .)15("التكيف عن الباحثة وأحاسيسه مشاعره عن وينافح الشاعر، رؤية يعمق

، أن املكان الشعري يتمثل )أولئك أصحايب( ولعل ما مييز الفضاء املكاين يف قصائد
املكان الروائي الذي حييط بالشخصيات البطلة، وجمرى األحداث، وتكثيفها 

اعًال بني املكان الشعري واملكان الروائي يف قصائد هذه الرؤيوي، هلذا، نلحظ مثة تف
موعة، األمر الذي ينعكس على شعرية الرؤية املبثوثة، ويعمق مدلوهلا النصي  ا

 .   العميق
  : خصوصية المكان الشعري -2
اخلصوصية ال يف القصيدة، وهذه  شك يف أن للمكان الشعري خصوصيتهال

ؤيوي واجلمايل الذي تثريه فضاءات األمكنة يف الفضاء الر  تكتسبها إال من خالل
سياقها، ومدى ارتباطها باألحداث، وتفعيلها هلا، إن سلبًا أو إجياباً؛ فاألمكنة 
تكتسب أمهيتها من أثرها الروحي أو النفسي على ذات الشاعر، ومدى التأثري 

أو  ومستوى وعيه، وإدراكه للحدث،، الذي يتخذه املكان يف شخصية املبدع
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ا اخلاص يف النص الشعري، نظراً ال ذكرى املرتبطة به، فاألماكن هلا شجو
وهلذا قد يكرر الشاعر بعض األماكن، واملسميات،  النعكاسها على ذات الشاعر،

نظراً إىل ما حتمله تلك األمكنة من شحنات عاطفية، وخلجات نفسية، وما تكرار 
 إىل داللته تعود قد والتكراربعض األماكن، إال لدالالت غائرة يف باطن الشعور، 

 حينما الشاعر أن كما .املكان إىل وحنني عشق من خياجلها وما الشاعر، نفسية
 نفسية لداللة ذلك، شابه ما أو أماكن أو أمساء تكون قد بعينها، ألفاظاً  يكرر"

 مركز يكون قد أو الشعورية، النفسية الداللة تلك بؤرة التكرار يكون شعورية،
  . (16)"ثقلها
والشاعر محيد سعيد يكرر بعض القصص أو الروايات اليت يكون مصدرها  

، ويتعلق بأبطال البحار، ممن تروقه من شخصيات تتصف بالعزمية )البحر(البيئي 
ازفة  وقوة املواجهة، وهذا يعين أن الطبيعة املائية من مغرياته املكانية، وحبه ا

ملائية، رغبة يف إبراز شجنها الروحي على واملغامرة، وهلذا، يكرر الشاعر املفردات ا
ازفة يف كسر الواقع االغرتايب املرير الذي عاشه : ذاته، وبتقديرنا إن الولع يف ا

ا وأبطال  اعر يف عذاباته الوجودية هو الذيالش دفعه إىل حب البحار ومتعلقا
ا األفذاذ، كما يف قصيدة صمت البحر (، و)الشيخ والبحر(، و)جتليات املاء( روايا

، وهذه القصائد مستوحاة من أجواء الروايات اليت يكون البحر فضاءها )ثانية
املكاين، وأبطاهلا هم من قهروا البحار، وركبوا األمواج، ومن هذا املنطلق، فإن  
متعلقاته املكانية متعلقات وجودية، تؤكد انتماءه، وشعرية إحساسه باألمكنة، ففي 

ضر فيها شخصية زوربا الروائية، يعرب فيها عن التصاقه اليت استح) زوربا(قصيدته 
ا، من سفن،، باألجواء املائية وميناء،  وولعه الدائم يف حتريك األمكنة املائية ومتعلقا

  :      كما يف قوله  واملدى البحري، وضفاف،
 ..على ضفاف األبيض المتوسط"  

  ..اقتربْت سفينُتُه من الميناءِ 
  تندفُع الطيور البيُض نحو القادمين.. في هذا المدى البحريِّ 
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  ..كأنّها انتظرتهُ 
  حتى يستعيد قراءة األحجار واألشجارِ 

  ..ما أبقى على األبواب من أسراره
  ما كان من وجعٍ 

  !وقد طردته مملكُة الغناْء؟..أيرقُص مّرًة أخرى
  واختاَر منفى ال تمرُّ به النساءْ 
  ..على ضفاف األبيض المتوسط

  )17("بمأزِق َخِطرٍ اقترنت خطاُه 
مبا حيتويه من دالالت ورؤى، يزيد من حراك  إن استشعار الفضاء املكاين،

أو مالمح  ، فالشاعر، يسرد الصفات،)الشخصية الزورباوية( ملستحضرةالشخصية ا
الشخصية الروائية  من حبها للرقص، والغناء، وولعها بالنساء، يف جو توصيفي، 

املائية بوصفها الطقس، الروحي والفضاء الرؤيوي  يركز الشاعر فيه على األمكنة
الذي جيد الشاعر ذاته، يف ليل اغرتابه؛ وكأن الضفاف واملوانئ تذكره بالرجوع 

وهذه االنسيابية يف قصائده،مردها  نه اجلميل، ورحالته إىل إسبانيا،والعودة إىل زم
ورية أو هذه احلركة، واإلحساس بالفضاءات املكانية من جهة،والشخصيات احمل

أن املكان وجود ال حتده حدود املادة وال يتقيد :"البطلة يف قصائده؛ وهذا دليل 
ا وأبعادها الطبيعية، كما أنه ليس جمرد موضوٍع شعريٍّ أو ألفاٍظ ُتسَتحضر يف  بسما
قوام النص للداللة املباشرة على املادة، وإمنا هو وجود خالق يفرزه الشعور ويشكل 

ضوره اجلمايل يف النص الشعري، وهو يف حضوره ذاك ميثل بنية فنية اخليال مالمح ح
جوهرية هلا أثرها البارز يف ختليق فضاء اإلبداع الشعري وإحكام نسيج النص 

اه البد أن حيتفي ومن هنا، نلحظ أن اإلبداع الشعري  أياً كان مستو  .)18("وتشكيله
ذات الشعرية يف تفاعلها مع الفضاء النفسي  لل باملكان، بوصفه احليز الروحي أو

تبعًا لزاوية ، الواقع احمليط، وهلذا، فإن األجواء املكانية يف أولئك أصحايب متنوعة
يف القصائد وحراك الشخصيات البطلة يف حتريك الرؤية واحلدث ، الرؤية املبثوثة
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وهلذا، فإن املكان الشعري يف هذه القصائد هو منزلق أو متغاير  واملوقف الشعري،
ا، ففي قصيدة بع الشخصية املستحضرة واحلدث الشعري أو ايت مل (لروائي امللتصق 

، يستحضر املكان بوصفه حمور التمهيد للحدث الروائي )ثانية.. تشرق الشمس
  :ونقطة متفصل الرؤية الشعرية، كما يف قوله

  غيُر بعيًد عن توليدو"
  كان الصيُف القشتاليُّ يلمُّ بقاياهُ 

  ويدعونا لنراِفقهُ 
.   .   .   .   .   .  
.   .   .   .   .   .  

  في النزل الريفيِّ تعارفنا
  ..رساٌم بوليفٌي ومصارُع ثيراٍن معتزلٌ 

  وأنا وامرأٌة سمراءْ 
  ..تقولُ 

  رأيتَك من قبُل بمقهى في الدار البيضاءْ 
  ..وُتشيُر إلى طاوَلٍة في أقصى الصالةِ 

  اءْ ليكتَب في كلِّ مس.. كان هنا يجلُس همنغواي
  ..صفحاتٍ 

  يتخيَّلها.. تـََتَشكَُّل فيها قاراتٌ 
  ..حاناٌت وفنادقُ .. مدٌن صاخبٌة 

  ..غاباٌت وجباٌل وموانئُ .. أنهارٌ 
  .)19("نساءْ .. بحارّوَن 

إن األجواء املكانية متهد للحدث الروائي، فالشاعر يف البداية ركز عني الرؤية 
، ومركز ثقلها، وهذا يعين أن تأثر على املكان الروائي، بوصفه حمرق الرؤية النصية

الشاعر باملكان هذا بدافع رحالته اإلسبانية،  وقد سبقنا إىل هذا املنظور محدي 
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قد يكون تعاطف الشاعر حميد سعيد مع أجواء هذه  :"قولخملف احلديثي، إذ ي
بعض األماكن اليت جرت فيها الرواية بتأثير تجربته اإلسبانية، وقد زار وعرف 

مزرعته القريبة من  بل لقد تعرف على مصارع الثريان وزاره يف، روايةأحداث ال
إن الشخص في النص الشعري الباحث عن ذاته من خالل الشخص  .طليطلة

في الرواية متمثًال سلوكه وتصرفاته وردود فعله، وكالهما يحاوالن تأمل 
لكن جاءت تصرفات الشخصيات الروائية في ، واكتشاف الذات اإلنسانية

  . )20("قصيدة مسبوكة ومتماسكةال
واملالحظ أن الشاعر جيسد املسميات أو مظاهر البيئة املكانية  كما  هي يف 
الواقع الروائي، وهذا يعين أن متثله  للواقع املكاين هو متثل واقعي ال خيايل أو 

ار، :" إنه نابع من إحساسه وحراكه الفين، كما يف املسميات املكانية، مصطنع أ
وهذا يعين أن " نساء، مدن صاخبة، قارات،مقهى، جبال، موانئ، حبارون، غابات،

أن "وهذا يدلنا  احتفاءه املكاين  هو نابع من عمق الرؤية الروائية والشعرية يف آن،
للمكان في التصوير الشعري أثره في تشكيل جمالية النص وبنائه، بحيث 

ال تنفصل عراه  أصبح العمل الشعري بفضل عنصر المكان كًال متماسكاً 
التصويرية؛ وقد جاء تقديم المكان عبر تقانات التجسيم، والتجسي، والتناهي، 

المكان في توجيه مسار النص   وثنائية الداخل والخارج لتكشف عن فاعلية
اإلبداعي، وقد أخضع الشاعَر المكان لها فتسنى له من خالل ذلك صبغه 

  .)21("بصبغة النفس وانفعاالتها
طبق على املكان الشعري يف قصائد أولئك أصحايب، إنه املكان وهذا ما ين

هي ما ، واملكان الفين من جهة ثانية، وهذه املزاوجة بني املكانني، الواقعي من جهة
ختلق منبع اإلثارة يف قصائده، ومنبع حراك الدالالت، وتأسيسًا على هذا نصل إىل 

  : حراكها املعريف، وفق ما يليالنتائج التالية اليت تشكل مفصل الرؤية البحثية يف
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مكان فني، ) أولئك أصحابي(إن المكان  في قصائد    - 1
، يؤسسه الشاعر لمساعدة الشخصيات البطلة على القيام بدورها

وبث رؤاها الوجودية بكل ما تحمله من مؤثرات وأدوار،  لكن هذا ال 
في التمهيد  ينفي المكان الجغرافي أو الفيزيائي لبعض األماكن

ولهذا، تبدو األمكنة مزيجاً من . دث الشعري والروائي في آن معاً للح
، وال تغيب األماكن العراقية عن فضاءات )والفني/ الواقعي( المكانين

، وكأن األمكنة الروائية .قصائده المتمثلة لألمكنة واألحداث  الروائية
أمكنة شعرية واقعية بزي عراقي، ونبض وإحساس اغترابي جريح أو 

 .يكسوها الشجن والحرقة واالغتراب - لديه–أي أن األمكنة .منكسر
مكان فضائي إن المكان في قصائد أولئك أصحابي   - 2

يشغل الشخصية البطلة،ألداء دورها الوجودي  وجودي متحول،
وهذا ، المقاوم من جهة، والكاشف عن التحول الزمني من جهة ثانية

المواقف واألحداث يدلل ارتباط األمكنة بالمساحة الزمنية، وتنقالت 
المحيطة بالشخصيات الروائية البطلة، وكأن ما تشير إليه األمكنة 

ت، وهذا مرتبط بزمانيتها، ومرتبط باألحداث التي تثيرها الشخصيا
، منعكسًا وجوديًا للمنعكسات الزمنية يجعل المتغيرات المكانية

 .عاً ومحرق دالالتها، ومتحوالتها في الرواية وفضاء القصيدة في آن م
إن ثمة جماليات مكانية نلحظها في القدرة التصويرية، أو   - 3

التجسيدية التي تتخذها األماكن، وكأن ثمة متحوالت جمالية، 
تتخذها األماكن في حراكها الشعري المضاف على حراكها المكاني، 

متحولة بتحول الرؤية، والموقف،  -لديه - مما يدل على أن األمكنة 
 .وائي في آنوالحدثين  الشعري والر 

إن رغبة الشاعر الجامحة في تكريس األمكنة المتحولة، أو   - 4
، دفعته إلى أنسنة )أولئك أصحابي(األمكنة المتحايثة في قصائد 
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المكان، ليكون المتحدث عن واقع شخصياته البطلة من جهة، وواقع 
الشاعر االغترابي من جهة ثانية؛وهذا يعني أن للمكان أثره في شعرية 

وموقفها الشعوري، فال ينفصل المكان عن زخم الرؤية  القصيدة،
في (ولهذا، أتت األمكنة .وحركة المشاعر على اإلطالق في قصائده

متحولة تبعًا لتحوالت النفس واإلحساس الشعوري ) أولئك أصحابي
إزاء الشخصيات المستحضرة، فأصبحت األماكن جزءًا من شعرية 

صدر مهم من مصادر غناها وهذا م. قصائده، ومحموالتها الداللية
 .المعرفي والوجودي في آن

تشكل جزءًا من ) أولئك أصحابي(إن األمكنة في قصائد  - 5
حيوية الصورة، وحركية المشهد الشعري والروائي في آن، ولهذا، فإن 
األمكنة لديه هي جزء من حركية األحداث، لدرجة أنها تشكل 

لروائي والحدث الخلفية لسيرورة األحداث وتتابعها ضمن الحدث ا
الشعري، وهذا ما يمنح  األمكنة طابع التغير، واالختالف، وطابع 

هذا، احتفت قصائده  والكثافة الداللية، وتأسيسًا علىالتنوع، 
بالتناغم والحراك الفني بين حركية األحداث واألمكنة وجريان األزمنة، 

وشعرية ، وهذه الحركية هي التي جسدت شعرية الحدث الروائي
 .كنة في السياق الشعرياألم

  :خصوصية الزمان الروائي -3
الشك يف أن للزمن خصوصيته ضمن النطاق الفين أو األديب، وهذه اخلصوصية 

ينقسم  :"هي اليت متيز الزمان اإلبداعي عن الزمان الفيزيائي، يقول الناقد حممد عياد
وفقه الزمن في العرف الفلسفي إلى زمن موضوعي فيزيائي، وهو الذي تسير 

نواميس الكون جميعها، وإلى زمن ذاتي، ويصطلح عليه بالزمنية، وتعني في 
الزمن منظوراً إليه من خالل عالقة انتساب، فتحدث عن زمنية  - بعدها الجامع
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أن "أيضًا ويرى . )22("الوعي، ويقصد بها الزمن متشكًال وفق منظومة الوعي،
الزمن ليس شيئًا موجودًا، أو هو محايث لألشياء كما لو كان وجوده ضرورة 
موضوعية، وليست األشياء مشروطة في وجودها بالزمن، وإنما الزمن هو 
الشكل الحدثي الباطني لألشياء، والمستقل عنها، وهو الذي ينظم في وعينا 

لشكل الصريح الباطني تشكل األشياء وتمثيلها، وبخالف المكان الذي هو ا
للحدث الخارجي فإن الزمن هو الشرط الخالق لوجود الحقيقة المطلقة 

يكون بلوغ  والمنظم لكل القوانين الكونية الخفية، وبغير الوعي به ال
  . )23("الحقيقة

وهذا القول التجريدي املنظور من خالله للزمن بعيد كل البعد عن خصوصية 
متناٍه، على  ي زمن توالدي متغري، وهو زمن الالزمن يف اإلبداع، إذ إن الزمن الشعر 

اإلطالق، وهذا ما جيعل الطيف اجلمايل للكثري من الشعر القدمي حاضرًا بقوة يف 
ا، يقول الناقد قصي حسني إذا  "أزمنتنا الراهنة أكثر بكثري من النصوص احلداثية ذا

لى كان الشاعر يمتلك حرية التعبير اللغوي، فإن الزمن الشعري يفرض ع
صاحب التجربة تجاوز الخاطرة الفكرية والطابع معًا، من دون االنتقاص من 

محاولة عطاءات غنية بالصور، والرموز، و  مراجعة الماضي التراثي، وما فيه من
إخضاعه في زمنه المبدع، لتولد زمن الشاعر، وترقيه نحو المعنى الفريد في 

  .)24("ذاته مستقبالً 
عر يف زمنه الشعري خيلق متعة الزمن الدميومي أو ووفق هذا التصور، فإن الشا

ذا املقرتب  اية، و الزمن السرمدي الذي يبقى طيفه مستمراً  غري منقطع إىل ما ال 
حلميد سعيد، هذه القصائد اليت ) أولئك أصحايب(الرؤيوي ندخل رحاب قصائد

الشاعر ولَّد انفتحت على رؤى زمنية إبداعية غري منقضية، مصدرها الزمن الروائي، ف
ا الوجودية الزمن احلركي الذي حيكي واقع الشخصيات الروائية البطلة، متتبعًا حيثيا
: جنايف احلقيقة، إذ نقول ومسارها الكوين، مبا تثريه من رؤى ومواقف وأحداث، وال

إن األزمنة الروائية متالمحة مع أمكنتها، واألمكنة متالمحة مع أزمنتها، وهذا احلراك 
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جحيم ( ، ففي قصيدة)والروائي/ الشعري(ائية اجلدلية يرتد أثره على السياقنييف الثن
، حلميد سعيد، تشكل مؤولة الزمن سريورة اإلحساس بالفقد )وفردوسها.. أنَّا كارنينا

  :خاصة بعد زوال مصدر إغرائها وفتنتها،إذ يقول واألفول الزمين،
  ..َأنّا"

  ..ن مفاتنها الثريَّةِ وتقترُب التي كانت ُترينا م.. يقوُل لها
  بَأنّأ.. ما يُذكُِّرنا 

  ببطرسبرغْ .. كانْت المقهى القريبةُ من إقامتنا
  ..تترُك مقعدين

  والمرأٍة ستأتي ذاَت يومٍ .. لها
  ..َمْن سيجرُؤ أْن يُذكِّرها بماضيها

  ..ويسأَُلها
  ..حيُث ُكْنتِ .. لماذا َأْسَلمتِك ظنوُنِك السوُد الُمريبةُ 

  ..إلى العواصفِ 
  السعادِة والشقاءْ .. رافقتِك إلى النقيضين 

  كاَن المساءْ 
  ..ُمخاتالً 

  ..والقادماُت من الضواحي أو من المدِن البعيدةِ 
  ..بانتظار الليلِ 

  .)25("يـَْغُمْزَن التي باعت صفاَء الروِح بالوهم الجموحِ 
ومرارة  بالزمن،) أنَّا كرنينا(الشخصية البطلة يف الرواية الشهرية) أنّا(إن إحساس

ا األيام،  الفقد،لدليل على لواعج الزمن، وأثره املرير على روحها، فقد عصفت 
وأسلمتها إىل الوحشة، واخلواء، واملرارة، واألمل، وكأن شيئًا من صفاء روحها قد 
تالشى وفقد بريقه، وما عادت األيام جتر إليها إال احلسرات، والندامة، واألسى 
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إثَر حالة اخلواء واإلحساس بالفقد والضياع  ، بريقها)كرنينا  أنّا(، فقدتاجلارح، وهلذا
النسوة القادمات من الضواحي (اليت الزمتها، وهذا ما يظهره مشهديًا من خالل 

وما يغمزن عليها من وشايات وإشاعات عن زمنها املاضي وشبقيتها، ) البعيدة
طيلة أزمنتها  ومجوحها اجلنسي الزائد، حيث كانت مصدر فتنة الرجال،وإغوائهم

.. كانْت المقهى القريبُة من إقامتنا:(املاضية، ولعل أبرز ما يثري ذلك قوله
ولعل فداحة اإلحساس  ،)والمرأٍة ستأتي ذاَت يومٍ ..لها..تترُك مقعدين/ببطرسبرغْ 

الزمين ترتاءى أمام القارئ، من خالل تغامز النسوة عليها بعدما فقدت زهو 
راء الرجال، ومصدر إرواء شبقيتهم، وهذا اإلحساس أنوثتها،بعدما كانت مصدر إغ

ا ضمن  الزمين يتنامى تدرجيياً كلما أوغل القارئ يف تتبع جزئيات األحداث ومسارا
  :القصيدة، وهذا ما توحي به األسطر الشعرية التالية

  ..َأنّا
  سمعتِك تسأَلينْ 

  !َمْن َأنِت ؟
  ..َأسَأُل صاحبي في ليل بطرسبرغ

  بِة من إقامتنافي المقهى القري
  ..عاصفٌة من الرغباتِ .. وقْد َتِبعْتِك 

  َمْن هيَ ؟
  .. ُتِطلُّ كما الغيوم السود.. ال َأكاُد أرى سوى ِفَتنٍ 

  .)26("ِمْن َجَسٍد يغصُّ بما تبقى من وقارْ 
وما تثريه يف ) أنَّا كرنينا(إن الشاعر يسرتجع األزمنة املاضية، ويسرتجع ذكريات 

يدمج املثريات املكانية باإلحساس ، وسحر، ومجال، وهنا الرائي من جاذبية،
، )من أنت؟(الزمين،وهلذا،تبدو األمكنة متحركة كتحرك أزمنتها، وما سؤال الشاعر

املغرية، وما تفيض به من سحر، وأنوثة، ) أنا كرنينا(إال دليل على إبراز مالمح
يف املكاين، ومجال،ومن هنا، ميكن التحدث عن شعرية الزمان يف إطار التوص
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وهكذا تفيض الرواية كما القصيدة بفيوضات عاطفية مشبعة باألحاسيس اجلرحية 
اليت تشي حبالة العقم والفقد واإلحساس املرير،اليت تعانيها الشخصية البطلة من فقد 

  :ووحشة واغرتاب
  ..و بُغربتينْ " 

  ..في الروح والجسد المنافقِ 
  ُر ما يَهُب الخرابْ غي..ال ُيحيُط بمائها الُمرِّ الُمرائي

  ..تتوالُد الظلماُت في اللغة الُمريبةِ 
  ندموا.. كلُّ َمْن فُِتنوا بها

  تـََلبَّسهم ُسعارٌ .. ومن حاموا على آلالء فضتها
  كما تغدو الذئابُ .. واستباحوا ليَل فتنِتها

  ..تُفارقها حرائقها.. وبغربٍة أخرى
  .)27("ويجفوها الصحابُ 

إىل الوحشة ) أنَّا كرنينا(رقة وينابيعها اخلصيبة أدى بإن أفول سنوات الصبا املش
وما آلت إليه أحواهلا ، واالغرتاب، لقد ختلى اجلميع عنها بعدما فقدت زهو فتنتها

من شرب وتسكع وضياع، فما عادت تشد جبسدها أحداً، وأصبح كل من عرفها 
ء، وعاشت يف فقد جفاها األحبة واألصدقا، نادمًا على معرفتها يف يوم من األيام

وندامة، . وحشة خانقة  وغربة مريرة تأسى حلاهلا القلوب، وتتصدع مرارة وحسرة
، ومتثلت )الفضاء الزمين الروائي(ومن هذا املنطلق، جسدت هذه القصيدة 

بكل احرتاقها الزمين وإحساسها املرير، ) شخصية أنا كرنينا(الشخصية الروائية البطلة
يف إبراز األثر الزمين على األشياء، وما هيمنة  ومن هنا، جاءت الشخصية فاعلة

الزمن وسطوته على املوجودات إال دليل  تأزم واغرتاب وإحساس حبالة من العدمية 
يار   .  واال

مثَّ وجد ( قصيدة) زماكانياً (يات الروائية ومن القصائد اليت متثلت الشخص
مل جيد الكولونيل " يةبطل روا" الكولونيل" ، وتتمثل شخصية)الكولونيل من يكاتبه
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لغارثيا ماركيز، وحتكي قصة الكولونيل الذي شارك يف حرب األلف ": من يكاتبه
، يوم، وبعد تقاعده بدأ يراجع الربيد بشأن راتبه التقاعدي، ومضت السنون واألعوام

وهو  ينتظر الراتب التقاعدي دون أن جيد رداً على ذلك، والقصيدة هي استحضار 
ولعل أبرز املؤشرات أو املرتكزات اليت تأسست  لشخصية الرئيسة فيها،الرواية وا هلذه

إن الزمن يعد حمركها الرئيس والكاشف : وال نبالغ إذ نقول، عليها هي داللة الزمن
ا ومغزاها، وأبرز جوانب التأثري فيها، حماورة الشاعر شخصية  عن مضمو

ت األحداث من الداخل ال من الكولونيل، ومكاتبته، ليكون عنصراً فاعًال  يف جمريا
  :اخلارج، وفيها يقول

  إْذ الحَقتنا إلى النومِ "
  بعد غياٍب طويلْ .. ها أنذا التقي الكولونيل 

  ..ما لْم َأُكْن قد رأيُت من قبلُ ..أرى فيه
  ..هذا العزوُف عن البحرِ 

  ..ال الذكرياُت التي ظلَّ يفتُح فيها نوافذَ 
  يغفو يوقظُه حين.. يدخُل منها الذي كانَ 

  ..وال أحٌد من سعاة البريد يعرفُهُ 
  .)28(.."إْذ تالشى النظاُم البريديُّ 

، إن حضور شخصية الشاعر ومكاتبته لشخصيته الروائية هو ملواساة الكولونيل
على واقعه املرير وأثر الزمن عليه، وهلذا، متسك الكولونيل بالزمن متسكه باألمل يف 

ء طويل ومكابدة شاقة، مريرة، وكأن الزمن وصول راتبه التقاعدي إليه بعد عنا
بالنسبة إليه حلظات ترقب وانتظار وحتسر إىل وصول الربيد، وتقاضي راتبه املنتظر، 
ذه احلسرة واملكابدة الشاقة يتابع الشاعر إبراز األثر الزمين على ذاته وحسرته  و

  :على شخصيته البطلة ،إذ يقول
  ُكنُت بعَد الغياِب الطويلِ " 

  وأراها بالداً .. ُن ذاكرتيَأسكُ 
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  ..كوكٌب خشنٌ .. وأبحُث فيها عن األصدقاء الذين توزََّعهمْ 
  ومصائرهمْ .. عناوينهم 

  ..وكّررتُ .. مثنًى .. وكتبُت إليه
  ما جاءني منُه ردٌ 
  ..تخيَّلُتهُ بانتظاري

  وُكنُت سأسألُُه عن بالٍد َجَفتهُ 
  فبادرني بالسؤالِ 

  ..بالداً .. أأنت الذي لم يجد في البالد
  ففارقها؟

  ال.. قُلُت 
  .)29("فقد سَكَنْتني بالدي.. لْم ُأفارْق 

إن املفاعلة بني الفضاء املكاين والزماين يف هذا القول الشعري لدليل على  
تفاعل الشخصية مع املوقف الشعوري الذي تعانيه الذات الشاعرة،فكما يبحث 

قاعدي فإن الشاعر حيلم  بزمن الكولونيل عن زمن قادم حيمل معه بشائر راتبه الت
قادم حيمل معه بشائر األمل بالعودة إىل بلده العراق، وعودة أزمنته الضائعة أو زمنه 

معربًا عن إحساسه ) فقد سكنتين بالدي:(وقد جاء قوله، الوجودي القدمي
الوجودي، وحالة التوق إىل التقاط األزمنة املاضية وإحياء ذكراها كلما الحت بشائر 

مرارة دالالت عميقة معربة عن احلسرة و  من األفق البعيد، وهلذا، َحيِْمل الزمن األمل
وما مكاتبة الشاعر للكولونيل، إال ) والكولونيل/ الشاعر(الرتقب عند الشخصيتني

للتخفيف من آالمه وحرقته االغرتابية وحسرته على راتبه التقاعدي الذي مل يصل 
ي األحداث الزمنية املؤملة إثر خسارة حلمه ولن يصل إثر تعطل الربيد، وهكذا جتر 

األخري املتبقي وهو فرار ديكه إىل خارج احلدود، بعدما جهزه للمبارزة مع ديوك 
لكن  القرية، واحللم باجلائزة اليت انتظرها طويًال بعدما فقد األمل براتبه التقاعدي،
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بادية ، حلسرة واألملديكه خيب أمله وفر خارج احلدود، وهنا تزداد احلرقة واملرارة وا
  : يف هذا القول الشعري

  ..وأسأُل عن ديكهِ "
  لقد فرَّ بعد مهارشٍة خاسرهْ .. فيقولُ 

  ومضى باّتجاه الحدودْ 
  غيًر أن الجنودْ 

  ..حاولوا قنصُه فتوارى
  ربّتما سيعودْ .. ويظهُر لي في منامي كما الصقر

  والمعاش؟
  .)30("ونسيُت الوعودْ .. ذلك ما لم أعْد أتذكره 

ويظهُر لي في منامي كما :"إن اإلحساس باخليبة واحلرقة الزمنية بادية يف قوله
عودة املعاش أصبحت حالة مستحيلة كما  وكأن، "ربما سيعود والمعاش.. الصقر

هي حالة عودة الديك والفوز باجلائزة، وأخريًا يصل بشخصية الكولونيل إىل قمة 
يار، والعجز، عندما يقعي الكولونيل م ريضًا يعاين من سقم وآالم وجراح، كما اال

  : يف قوله
  ..َمَررُت به"

  واكتفى بمعاشرة السرطانْ .. َأغَلَق الباَب دون أحبِتهِ 
  ..وما عاَد يكتُب إالّ رسائل بيضاءَ 

  .)31("المرأة من شذى وضياءْ 
إن الشعور بالعجز بدا ظاهراً يف رسائله، فلم يعد يكاتب الربيد، وما عاد ينتظر 

وما عاد ، األمل،إذ سرعان  ما تالشت  خيوط األمل املعقودة بالزمن القادمبشائر 
، حيمل إال األوجاع واألسقام، وهكذا، جاء الزمن يف هذه القصيدة حمرق الدالالت

وحركة الشخصية الروائية يف السياق  الشعريةوالكود الكاشف عن مضمرات الرؤية 
ي بامتياز ال فضاء شعري خمصوص، الشعري، وكأن الفضاء الرؤيوي هلا فضاء روائ
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وهذا يدل على فاعلية متثل احلدث الروائي وجتسيده بوعي معريف وحساسية شعرية 
حيسب لفضاء الرؤية اليت متثلها القصيدة على مستوى حراك  عميقة، وهذا ما

  .الشخصية املستحضرة وحراك زمنها اإلبداعي، وحدثها الرؤيوي العميق
     :خصوصية الزمن الشعري -4

إنه ملن الطبيعي أن خيتلف الزمن اإلبداعي الروائي عن الزمن الشعري، وهذا 
فالزمن الروائي يرتبط بالشخوص،  االختالف ناجم عن طبيعة كل منهما،

واألحداث، واملواقف، والرؤى،وحركة املكان، وتنقالت الشخصيات، وما يطرأ 
الروائي، يف حني أن  عليها من أحداث ومواقف جديدة على امتداد احلدث والزمن

الزمن الشعري يرتبط باملوقف والرؤية والصورة بشكل مباشر، لتكون الصورة يف 
ا إبراز حلركة الزمن، وانعكاس لثوب املشاعر احملتدمة اليت  تعتصر   خمتلف تشكال

أن ارتباط اإلبداع بالصورة الفنية، "كيان الشاعر يف مرحلة من املراحل، وهذا يعين
الوصل بين التعبير الفني والحياة، أو بين الشكل  -شكل أو بآخرب -إنما يؤكد

والمحتوى، فيخرج الشكل تاليًا عن كونه وعاًء، ويغدو له زمنه المستمر، 
وملا   )32("فيصبح حياة تتحرك، أو تتغير بالتزامن مع تغير العالم وتحركه وتحوله

عكاس والتفاعل مع كان الشعر يف حركته التفاعلية اإلبداعية صورة من صور االن
حركة الوجود فإن ما يغنيه مجاليًا  هذه احلركة التفاعلية مع حركة الكون وجتلياته 

تكمن جماليته الحق في  - من خالل حركة التجريد الزمني –فالشعر "املختلفة،
جعله الوجود كينونة حيوية، تسعى إلى تقويم الوجود كله، بخلق قوة متعددة 

كون، فال تركن الكتابة الشعرية إلى محاكاة الجوانب فاعلة في صلب ال
   ).33("بل  تصبح محاورة للكون، وتخلق كوناً آخر بديالً عنه، الكون

وتقاس القيمة اإلبداعية حلركة الزمن الشعري من خالل فاعلية الرؤية الشعرية 
واملوقف الوجودي الذي أنتجها،فكم من النصوص الشعرية كان الزمن حمور 

أولئك ( وي، وحمرق حركتها اجلمالية،وهذا ما ينطبق على قصائدارتكازها الرؤي
تبعًا للزمن الروائي الذي متثله ، حلميد سعيد اليت متتاز حبراكها الرؤيوي) أصحايب
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، الشاعر يف قصائده، والزمن الشعري اجلديد الذي ولده يف حركة نصوصه الشعرية؛
، ومن )زمن شعري(و) وائيزمن ر :( وهذا يعين أن قصائده تتحرك بسريورة  زمنني

خالل تفاعل الزمنني تعمقت الرؤية الشعرية واملوقف الوجودي أو االجتماعي الذي  
حركته سريورة الدالالت الكاشفة عن احلدث الشعري املرتبط حبراك الشخصيات، 

 ، نأخذ قصيدة)أولئك أصحايب( وللتدليل على فاعلية الزمن الشعري يف قصائد
" مدام بوفاري" بطلة رواية " مدام بوفاي" اليت تتمثل شخصية  )قيامة مدام بوفاري(

لغوستاف فلوبري، وفيها  يستعرض الشاعر محيد سعيد  املواقف أو األدوار املنوطة 
ورغبة عاطفية حممومة،  وهلذا حتدت برغبتها ، ذه الشخصية من قوة معرفية جاحمة

لتبحث عن شريك ) وفاريب(وحتدت الزمن، وقررت ترك  زوجها ، اجلموحة الواقع
ا اجلموحة، وعندما مل جتد هذا الشريك قررت االنتحار،  هلا، مياثل طموحها ورغبا
واملالحظ أن الشاعر استدعى هذه الشخصية بأبعادها النفسية والشعورية ليحايث 
ا الوجودية وذكائها املفرط، وأبرز ما أثارته  دواخلها وبواطنها الشعورية، ونظر

لتنفتح على عوامل  حرة ، عد الزمين ورغبتها يف جتاوز واقعها وزمنها املقيدالقصيدة الب
ولعل امللمح البارز الذي أثارته تنوع  يف الرؤى واملفاهيم واملنظورات اجلديدة،

ا ورؤاها الزمنية   : كما يف قوله،  منظورا
  ..ذو خياٍل صاخبٍ " فلوبير" إنَّ السيَِّد "

  "إيما" وكاَن قْد أحبَّ 
  ا أحبَّها كلُّ الذين اقتربوا منهامثلم

  ..فأهملتهُ 
  في روايٍة عن الحفيدِة التي التقاها.. ويقوُل الِجدُّ 

  "..مدام بوفاري" .. " إيما" لم تكن 
  ..من وقارها الساحرِ " فلوبير" التي انتزعها خيال السيِّد 

  واختاَر لها قيامًة هوجاءْ 
  ثمَّ زَجَّها في ميَتٍة رعناءْ 
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  امرأةٌ من عسجٍد وعاجْ  "إيما" إنَّ 
  ..َليـَِّنةٌ 

  ترتدي عباءًة من الديباجْ .. كَأنها ُغَييمُة بيضاء من عطور الشرقِ 
  ..ُمترَفٌة كزهرة القطنِ 

    ..متى التَقيَتها
  تالعَبْت بَك الظنوُن مثلما تلعُب بالنوارس األمواجْ 

  إْن شاءتْ .. هي التي تفتُح باَب العشقِ 
  َمْن يحوُم حولها من الرجالْ .. ضوُتدني من وعود الجسد الغام

  ..حتى إذا ما احترقوا بجمرها الِخْصبِ 
  .)34("عّما يظلُّ باحثاً عنها من الرمادْ .. نأْت بنفسها 

،وهذه األوصاف )إميا)(مدام بوفاري(الوصف التجسيدي لالشاعر يغرق يف  إن 
ا يف مسار زمين يدل على سرية   ا، ، وتصرفها مع الرجال ا)إميا(تالعب  ملعجبني 

ا تدين مبفاتنها منهم حىت إذا ما اكتووا بنريان عشقها تركتهم بشوقهم  لدرجة أ
ل تتبع وتوقهم يكتوون،واملالحظ أن الشاعر عضد الزمن الشعري من خال

ا غيمة بيضاء، وهي امرأة من عسجد وعاج(، فهي)مدام بوفاري(أوصاف  ،)كأ
من الداخلي، هذا الزمن الذي ينطلق من وهذه األوصاف تولد الزمن الشعوري أو الز 

النبض الداخلي والتفاعل مع املوقف أو الرؤية أو احلدث الشعري؛ وعلى هذا 
األساس، تفاعل احلراك الرؤيوي لألوصاف مع إحساس الشاعر وتفعيله للشخصية 
ذه الشخصية احلرة املنفتحة منحها هذا  الروائية، وكأن إحساس الشاعر وجوديًا 

  :اخلصوصية، والعمق، وهذا ما نلحظه يف قولهاأللق، و 
  في ُكلِّ عاٍم يصُل الشتاءْ "

  ..إلى فراشها في أولِّ الليلِ 
  وإْذ يراها في بهائها الضاري
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  ثمَّ يغلُق األبوابْ .. يُقيُم مهرجان الدفء
  وإْذ يعوُد الصيفْ 

  غصناً يافعاً .. تطلُع من معطفها الزيتي
  فيمألُ األمداءْ 

  وفتنٍة بيضاءْ .. بنزٍق ُمكابرٍ 
  ..أّنى تكون في طريقها إلى مواسم الشذى

  .)35("يـَتَّسُع الفضاء
ب الزمن الشعري طاقته الفنية،فالشخصية الروائية البطلة  إن مجالية األوصاف 

مبا متتاز به من غنج وأوصاف مجالية تزدهي وتنتشي كما هي دورة احلياة ) إميا(
اقها اجلمايل، فالشتاء يغري ناموسه أو وفصول  السنة، وتتألق يف أوصافها وإشر 

طبيعته ليحمل إليها الدفء، واحلنو ،واألمان، والصيف يغري طبيعته اجلافة ليمنحها 
غصنًا مورقاً، تستظل به، والفضاء يتسع هلا، ومينحها الطالقة، واالمتداد، 

ا اخلصوبة واجلمال بعينه، ووفق هذا املقرتب الشعوري  يندمج واألمان،والِبشر، وكأ
الشاعر وجوديًا مع الشخصية الروائية؛ متجاوزًا زمنها إىل زمنه اإلبداعي، مؤكدًا أن 
زمن الشعر زمن إبداعي فضائي ختلقه الرؤية، والصورة، واإلحياء، وهلذا فإن لكل 

 الشعر جمالية أن" قصيدة زمنها اخلاص، ووجودها الفين املميز، وهذا دليل 
االنطالق من مجموع األنساق التاريخية، إلى إنما هي في ، زمنيته في ليست

المدوي المتعالي والمؤسس لرؤية إبداعية استبدالية،  ضرب من التحليل الزمني
وهذا القول يقودنا إىل رؤية جوهرية يف  .)36("ال تصلح بقدر ما تغير الجذر

ا، وهو ) أولئك أصحايب( قصائد ا ختلق زمنها الرؤيوي واإلبداعي اخلاص  وهي أ
الزمن الفين الذي يتأسس على حيوية املوقف، واحلدث، والرؤية، فكما أن الفضاء 

يعج باملتغريات، واملواقف، والرؤى؛ ) أولئك أصحايب(الروائي الذي تتمثله قصائد 
فإن الفضاء الشعري  يعج بالكثري من الرؤى، واألحداث، واملواقف اجلديدة، رغبة 

قها اجلديد، حىت وإن متثلت احلدث واملواقف وأف، يف حتقيق زمنها اإلبداعي اخلاص
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ا،ووفق هذا التصور، جند أن شخصية يف ) مدام بوفاري( والشخصيات الروائية ذا
تبعًا حلساسية الشاعر،وحرارة املوقف، وعمق ، القصيدة تعيش أجواء رؤيوية مضافة

الزمين أو  ودرجة التميز، اليت أضفاها على الشخصية،واملنظور، الرؤية، وبراعة التمثل
ذا املوقف أو  احليز الزمين الوجودي اجلديد الذي شغلته، وحساسية الصورة املرتبطة 
ذاك، وهلذا جند الشخصية الروائية تتحرك على أكثر من حمور أو موقف أو رؤية، 

  :       وفق منظورات جديدة ومواقف حمتدمة، كما يف قوله
  ..امرأةٌ " إيما" إنَّ  "

  عشقها الرجالْ  ُيدركها الرضا إذا
  ..وهي امرأةٌ 

  ..وتموُت حيَن ال ُتَحبُ .. توَلُد إْذ ٌتِحب
  ..ُتضيء في مدارج العشقِ ..وهي نجمةٌ 

  .)37("ويخبو ضوؤها في جفوة الُعّشاقْ 
، واخلصوبة، هو زمن احلب، والرغبة) إميا( إن الزمن الذي تتعايش معه شخصية

زداد إشراقًا كلما أضاء باختصار زمن جذب الرجال، ومكمن رغبتهم، فهي ت
العشاق مدارج فتنتها، وفجروا ينابيع أنوثتها، خصوبة، وفتنة، ومجاًال؛ وختبو كل 
مظاهر هذه الفتنة يف زمن ابتعاد الرجال عنها، وانصرافهم عن مظاهر هذه 

) إميا( الفتنة،وهلذا، جند روعة يف توظيف املوقف واحلدث والزمن، واألثر الذي خلفته
  :ما يف قولهيف زمنها، ك

  ..وكلُّ رجٍل البد أن يعشقها يوماً " إيما" فكلُّ امرأٍة "  
  ستنطوي السنينْ 

  ..وهي ال تكفُّ عن مدِّ الذين يقرأون عنها
  بالذي يزيُد من حرائق الخالفْ 

  بيَن واليتينْ 
  ووالية األعرافْ .. والية الخيال
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  ..كتبها الرّحالةُ الشريُف موالنا المدينيُ .. في مخطوطةٍ 
  ..قوُل فيهاي

  ..حيثما نزلُت في مشارق األرض وفي المغاربِ 
  ..َوجدتُها

  أّنى أكون في المطارات وفي محطّات القطارات وفي الموانئ
  ..تُقيُم في كل زمانٍ ..كأنها 

  .)38("سيأتي.. بانتظار رجلٍ 
تشغل زمنها الروائي والشعري، وكأن كل األحداث منصبة يف تتبع ) إميا(إن 

س وجودها يف كل زمان ومكان، فهي تقيم يف مشارق األرض حركتها، وتأسي
ا، وتستحوذ على األمكنة وأزمنتها، فأين توجه الرحالة جيدون ذكرها يف  ومغار

جيعلها متجاوزة زمنها الوجودي وزمننا، وهذا الزمن  املطارات ويف املوانئ، وهذا ما
إحساس الشاعر  الرواية، وكأنالوجودي الشعري اجلديد هو الذي أضفاه على 

باجلوهر الباطين والشعوري هلذه الشخصية هو ما منحها هذه الطاقة واحلركة  يف 
 ذاتي في اتجاه  ما عملية تكثيف لما هو أن الزمن هو:( القصيدة، وهذا دليل

    .)39()هو موضوعي، في اتجاه جوهر األشياء وجوهر أنفسنا
  :وصفوة القول 
مؤسس على إبراز ، زمن إبداعي) وفاريمدام ب(إن الزمن الشعري يف قصيدة 

يدمج احلدثني الروائي ، ، وهنا)إميا(حيوية الصورة احلركية اليت تتعلق بأوصاف 
والشعري يف إبراز مفاتنها اجلمالية، مما جيعل الزمن الروائي،منصباً على تتبع حركتها، 

ا، و  تنامي بوصفها مفصل الرواية، وحمرق رؤيتها، ومفصل القصيدة، ومنبع إثار
أن الزمن الشعري : أحداثها، ورؤاها، وهذا يقودنا إىل حقيقة إبداعية مهمة، وهي

تولده القصيدة، من جوهرها، وهو زمن داخلي يتحكم فيه الشاعر عرب الصورة 
احلركة، أو الصورة اإلحيائية املكثفة، أو احلدث املتغري، أو املشهد الشعري 

ة، وهذا ما أطلق عليه الناقد قصي حسني املتحرك،وزمن خارجي نستشفه بعد القراء



  عصام شرتح. د                  لحميد سعيد) أولئك أصحابي( جدلية الزمان والمكان في قصائد
  

 

مجلة إشكاالت في اللغة واألدب      181            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت        
   

بين عهدين أو زمنين ينبني النص، وتنمو الحركة التعبيرية :"إذ يقول زمن القارئ،
فكما يستكمل القارئ . التي تسهم في ظهور أدب القارئ وزمنه معًا في آن

عملية بناء النص الشعري ببناء عالم النص المتخيل، فإن زمن الشاعر سرعان 
وائره بالتفتح، من جديد، حين يقوم القارئ ببناء عالم النص المتخيل ما تأخذ د

جوهر  وهذا الزمن قد ميتد إىل زمن الشعر أو .)40("على أساس من قول الشاعر
زمن الشاعر يمتد إلى زمن الشعر ألنه بعد أن "الرؤية يف زمنها اإلبداعي، حيث

لي الالنهائي، محققاً يحيا زمنه المادي والروحاني نراه ليحيا قصيدته في تج
 اخلارجي الزمنني تالحم من تنشأ اليت الوحدة وهذه. )41("الوحدة الزمنية المنشودة

ا، تأثريها قوة للقصيدة يضمن ما هي،والداخلي  وهذه، ومكان زمان لكل وحماكا
  .ومكان زمان كل يف األصيل اإلبداعي واألدب الفن رسالة هي

    :خاتمة البحث
أولئك ( اسة النقدية جلدلية الزمان واملكان يف قصائدخنلص بعد هذه الدر 

  :إىل النتائج التالية) أصحايب
إن الزمن الشعري والروائي يف هذه القصائد زمن تالمحي إبداعي  - 1

ا النصية، وهلذا، فإن التفاعل بني  ال ينفصل عن جوهر الرؤية، ومستتبعا
ن الشعري، هو ما الزمن الروائي والزمن الشعري، واملكان الروائي واملكا

يضفي على قصائده، دينامية دائبة على مستوى الرؤية، وحراكها الفين، 
ا املكانية بتالحم،  فتبدو األمكنة متحركة بزمنيتها، واألزمنة متحركة حبيزا
وتفاعل فين  رؤيوي خاص، يشي باالغرتاب واإلحساس بالفقد والضياع 

د ماضية وأحالم ال ملتقطة أو األمل اخلائب، وكأن األماكن اسرتجاع لعهو 
 .وأماٍن ضائعة

إن الزمن الروائي يف قصائده متحول، وليس زمنًا ثابتاً، أو زمناً    - 2
سرمديًا عكس الزمن الشعري الذي هو زمن شعري ثابت أو سرمدي 
يتحرك حبركة األحداث والصور واملواقف الشعورية، وكأن زمن الشعر زمن 
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كلها، ومن أجل ذلك، نعد زمن الشعر   ال منتهي حيايث األزمنة اإلبداعية
يف أولئك أصحايب زمنًا توالديًا متطورًا تبعًا حلراك األحداث الروائية 

فإن احلراك ، والشخصية البطلة اليت تدور حوهلا األحداث الروائية؛ ولذلك
الشعري يف الفضاء الزماين واملكاين هو حراك حتكمه صريورة املواقف 

 .ث املتوترةوالرؤى احملتدمة واألحدا
إيقاعها على موحيات الزمن إن موحيات الزمن الروائي تفرض  - 3

يف هذه القصائد، وكأن مثة حراك شعوري تفرضه الرؤى يف  الشعري
ا، وحراكها الوجودي، ومن أجل ذلك،تتنوع الدالالت والرؤى،  جدليا

ئي ال وتربز القوى الزمنية احملركة لألمكنة لروائية والشعرية بدافع احلدث الروا
الشعري، صحيح أن قصائده هلا زمنها اإلبداعي أحيانًا لكن احلدث 

وتكون القصيدة ، الروائي والزمن الروائي يفرض نفسه على النص الشعري
 .مدونة روائية بطابع شعري

  
  :هوامش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جملة )األسطورة/ الشعر/ الزمن:( تشظي السكون يف العمل الفين -1998احلسني، قصي،  )1(

 .198، بريوت، لبنان،ص92الفكر العريب، ع
، 1مدخل إىل الفلسفة املعاصرة، وكالة املطبوعات،ط -1975بدوي، عبد الرمحن، )2(

 .198ص
 .155، ص 1ت يف الفلسفة املعاصرة، مكتبة مصر، طدراسا -1968إبراهيم، زكريا، )3(
 /52ج شعرية املكان والزمان، جملة عالمات يف النقد، -2004مجال الدين، حافظ حممد، )4(
 .55ص ،13م
 .210تشظي السكون يف العمل الفين، ص -1998احلسني، قصي، )5(
ق، ملفات حوارية يف احلداثة الشعرية، دار األمل اجلديدة، دمش -2012شرتح، عصام، )6(

 .301، ص 1ط
 .12تكامل  الرؤى، ص - 2015 احلديثي، خملف، )7(
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  جمالية التشكيل الفني في الشعر الشعبي الجزائري
  

  مساعدية نسيبة .أ
  الجزائر / خنشلة –جامعة عباس لغرور 

  
  

الثراء،وهو ما يعد جزءا من و  يملك األدب الشعبي الجزائري قدرا وافرا من التنوع[
المتناقلة ، حيةالتراث اإلنساني وذاكرته على األرض،و يضم هذا األدب مالمح الثقافة المادية والرو 

هة أو كتابة عبر األجيال،فكل شكل من أشكال هذا األدب يعد مجاال خصبا للدراسة والبحث فامش
  .الخ على السواء...لغز وشعر ، نادرة، حكاية، مثل: من

طاقات شعورية متفاوتة، و  ويعتبر الشعر الشعبي أحد فنونه  الزاخر بمضامين متعددة
أو ما ، يبلور رؤيته وتصوراتهم حول موقف أو قضية ما، م مجتمعهيعكس من خالله الشاعر آمال وآال

يعتصر قلبه من مشاعر،ليتلقف أفراد مجتمعه أشعاره فتتخذ مكانا لها في قلوبهم وعقولهم، فما خلود 
قصائد لشعراء مغمورين أو حتى تحت الثرى إال دليل على تحدي تلك األشعار لعتمة النسيان 

  ].وتعاقب األزمان
  :بالفرنسية  الملخص

La littérature populaire algérienne est d’une diversité et 
richesse fabuleuse; elle constitue une partie importante du patrimoine 
humain et son histoire car il incarne la culture matérielle et spirituelle 
transmise oralement ou par écrit à travers les générations. Toutes ces 
formes de ce genre littéraire est un champ fertile pour l'étude et la recherche 
tel que le récit, la devinette, l’anecdote, la poésie et la biographie....etc. 

La poésie populaire  est l'un des arts de la littérature riches en 
contenu divers et en charge émotionnelle   dont le poète  reflète   les 
espoirs et les tragédies de sa communauté ou  de son âme  …  Il décrit sa 
réflexion ou leur vision sur une telle question pour que la société 
reçoive ses poèmes et réserve une place dans leurs cœurs et esprits. La 
persistance des poèmes composés par des moins connus ou même défunts 
n’est qu’une preuve irréfutable de leur éternité.   
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  :تمهيد
يقوم بوصفها لتتوافق و  قانات عدة لتشكيل قصيدتهتشاعر الشعيب بيستعني ال          

، دون إسراف أو مبالغة حىت تتحقق الغاية اجلمالية والتواصلية، شعوريةمع خواجله ال
لكنها ختتلف عن لغة التخاطب اليومي و  القصيدة الشعبية تولد من أدمي اللهجة العاميةو 

فالشاعر يبث فيها روحا جديدة ويستخدم آليات تسانده يف تشكيل عواطفه وأفكاره 
ع من وسائطه التعبريية وأثار رغبة يف املزيد وكلما نو ، وتصوراته يف شكل قصيدة شعبية

  .ألطف و  من قبل القارئ أو املستمع كان أبلغ
 كيف يكون حضورها ؟ و  هي أهم التقانات اليت تشكل القصيدة الشعبية فما -
ا الشاعر الفرادة؟ -  مىت حيقق 

  

  :إجادة التصوير / 1
والكشف عن عناصرها  رة الشعريةحتتفي الدراسات الفنية بالبحث عن الصو           

ا يف اخلطاب األديبو  فالصورة هي البؤرة الفنية األساس التي " خاصة الشعري ، جتليا
رسم «، لذا حظيت بتوصيفات عدة منها 1"خيوط التشكيل الشعري تنطلق منها

أخطر أدوات الشاعر « أو هي  2 »قوامه الكلمات المشحونة باإلحساس والعاطفة
  .3»بال منازع

، ه الصورة حتيا من رحم الشاعر الذي يستعني بروافد عدة لتغذيتها من اخليالوهذ      
وهي أيضا من أهم الوسائل أو التقانات اليت يستخدمها  اخل،.... الرتاث الطبيعة،

الشاعر ويتفنن يف تشكيلها حىت تسكن عقل وفؤاد املتلقي فال تفارقه أبدا، ولذا كان 
لصورة ويدرك أمهيتها ويتسابق الشعراء فيما بينهم لزاما على الشاعر الشعيب أن يعي ا

ه يف بعض املواقع الشعرية  على إجادة التصوير ليتم بذلك أفضل التبليغ، وهذا نبين
  :4يقول الشاعر سامل الشبوكي: كاآليت

  ي الليل َماِطرْ ــــــــــــَساِفْرنَا ف       ْلَقْد    ْل اــــــــــــــنا والْجَمْل َكامِ 
ْرْق َنْسِمعْ نـَْلحِ    اتْـَزْعِزْع اْلَقْلْب والْخْواِطْر  ِاْرَعْد            ْظ لبـْ
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  م َخاِطْر ــــــــــــــــــــــــال َحْي ال ث   َسْد         ْوفْ ــــــال طريق اال ْنشُ 
  لي ِلْقَناِطْر  ــــــــَتْضِحْك ع    ِصْد    خاَِيْف انْ "نا"َخِمْمْت 

جلاهلية، يصفون لفة تصوير ملشهد الرحلة وهو أمر متبع يف القصيدة ااملقطوعة السا      
شارك القارئ الشاعر موقف العزم على الرتحال، ويعي أسبابه مث ينتقل حلهم وترحاهلم في

معه من مكان إىل آخر، وكل موضع هو فيه ميعن التأمل والتدقيق يف جزئياته لتكتمل 
مشتقة من حياة الجاهلين التي  «-الرحلة –ة الصورة عند الشاعر واملتلقي وهذه احلرك

ا راحلون وراء الغيث ومساقط لم تكن تعرف الثبات واالستقرار، فهم دائم
" الواو"نلحظ ذلك يف أداة الربط  ل هنا هو رفيق دربه ومؤنس وحشته،اَجلم، و5»الكأل

  : يف البيت األول 
  اجلمل كامل القد) و( نا               

  :مثاله ' نحن':  اجلمع املتكلم يف استعمال ضمريو 
  في ليل ماطر ) نا(سفر             

حنس " القراء" أي أن االلتحام كان عاطفيا قوي األثر عند الشاعر، ما جعلنا       
ومن مظاهر الرحلة ، بتلك املشاركة احلسية بينهما ويف كل مكان ومهما تغريت األحوال

مطار بكثرة وهدير صوت الرعد وذلك الربق أن الطريق كانت صعبة املسلك هلطول األ
الكاسر لعتمته الليل، فكلما أضاء بصحبة الرعد خلخل وجدان الشاعر وجعل القلب 

به من رهبة  يرتعش اضطرابا من اخلوف وصاحب املقطوعة استأنف الوصف رغم ما
 اليت، فالطريق وعرة ويصعب معها الوصول إىل املطلوب خاصة مع سوء األحوال اجلوية

جعلت املسلك خاويا من أي بشر عدا الشاعر فتصاعد اخلوف بداخله وتسلق إحساس 
  : الوحشة ذلك التصاعد لكنه متالك نفسه وآثر مواصلة املسري وهذا يف قوله 

  َتْضِحْك ْعِلَي ِلْقَناِطرْ         خايف اْنُصْد   "نا"َخِمْمْت 
وهذا أمر أيضا كثر تناوله يف  - اجلمل -بعدها يقوم برسم صورة حية لرفيق سفر       

  :سالم الشبوكييقول ، الشعر العريب الفصيح خاصة اجلاهلي
  يـَْعِرْف ْطُرْق اِلْمَخاِطْر            7 واْصَمد 6 َجْمِلي َفهْيم زَامْ 
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  ُخْطَواْت رِْجِلْيَه ِمتَْتْد                              اْعُروَقاْت َهاْبَطْة اْتَشاِطْر 
ُلْو ِهْنَداْس ْتَشاِطرْ                               8َالَحْس باْسَردْ  ال اْغَلطْ    اْمِثيـْ

  :يقول يف آخر املقطوعة 
  ِاْلَحْق نَجْعْها راح وابْعَد                               اْوِجْدنَاْه في سُوْح َماِطرْ 

  9ونَا ْمَع الرِْيْم فَاِطرْ   اْخَذا بْكرتوا بـَْرْك واَسِنْد                                
مبعىن أن الشاعر بعد هذه الرحلة الشاقة الطويلة استقر به املقام جبانب مالكَة قلبه، 
ا أقصوصة حتكي  فيطيب اللقاء وحيلو احلديث بعد كل ما واجهه مع رفيقه اجلمل وكأ

  .طن احملبوبة وما لقياه يف سفرمهاسفر رجل ومجله حبثا عن مو 
ونه من أهم ألقصوصة وصلتنا وكأننا نتابع شريط تلفزي متوسلة اخليال، كهذه ا       

فالخيال هو الذي يخترق عتمة األشياء أو غلظتها « عناصر اإلبداع الشعري
ويعتجنها ويلوكها ليصوغ منها شيئا  لبذروها،وضرورتها وجمودها على ماهيته ثابتة 

بل إن الخيال  اد اإلبداع،تحقق به أهداف اإلنسان ومطالبه، فهو إذن مه جديدا
أيضا بمثابة استحضار للغياب أي جعل الغائب حاضرا، وهو منتج اللغة وكل 

  .10»أدوات االتصال اإلنساني 
وألمهية عنصر اخليال كثرت الدراسات املنظرة واملطبقة الباحثة عنه على اعتباره حمور      

الفصيح رصد بعدسته مواطن  العملية اإلبداعية الشعرية، والشاعر الشعيب مثل نظريه
 الشيخ عبد القادراجلمال وتفنن يف نقلها للمتلقي مثال ذلك مقطوعة الشاعر الشعيب 

  : يقول واصفا وقع احلب يف صدره  الخالدي
  ِرْي ِلْألَْقَداْر اطْ ــــــــــــــــوكل َخْطَرْة يـَْرِمْيِنْي خَ    ْي الُقْدرَة      ـــــــــــــُكْنْت في َخْطَرْة ِوْيْن ْرَماْتنِ 

َرْة        ـــــَـــ َجاْي َسِاْري َماِلْي في االْمح َرْة َجاِبْت ِلْي الِْبَالْء واْالَْضَرارْ  اْن ِخبـْ ْر ِلْقِصيـْ   ِغيـْ
َفْرْد َنْظَرْة          َهِيْجْت ِلْي اْالَْمَحاْن الِسكْ    َرة واألْفَكاْر ــــــِشْفْت َعْذرَاء ِمْلِكْت َعْقِلْي بـْ

َرْة وْمشَى الصْ    ْي اَالْكَداْر ــــــــــــــــــــَصاْبِْني ِمْن اْلُحَرْة َمازَاْدنِ   َواْب َمَرْة        ــــــــــــــَحْيرِْتِنْي َحيـْ
َرْة والَ ْوجِ  َرا       ــــــــــــــــــــــــَماْلَقْلِبْي َجبـْ   11ْورَْة تِْزيَارْ ـــــــــــــــــــزَاْدِنْي ُحْب َذا اْلِمْسعُ    ْدْت َصبـْ

  ْي قـََباْض اَألْعَماْر ــــــــــُجاْء اْلُحْب ْبِغْدرَْة كِ  ثَاْر ُجْرْح اُلِعْشَرْة بـَْعْد إْن ْحِسْبِتْه بْـُرَى         
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  :إىل أن يقول 
ْقَرا سَ  ْقِرْف تـَ   والُسَنْه وِحْرِمْة اْلَجارْ  َحاْفَظْة الُسْورَةْ        ْة اْلَهْدرَْة  ـــــــــــــاْلكَ َشاْطَرْة تـَ

َنْة الُصْورَْة ِتْضِوْي ِكهْ    ْة اَألْثَمارْ ـــــــــــــَــــ الَيـَْقْة بِالُشْهَرْة وْمَعْرْجن    َالْل َعْشَرْة     ـــــــــــزِيـْ
  ي رْبِْيْع اَألْنـَْواْر ــــــــــــــــرَْة فبَاْهَيْة  َكالنُـَوا    ْبْي ْاَلقْفَرْة     َرْة ظَ ــــــــــْمِلْيَحْة الطَْلَعْة واْلَبشْ 

َقاْر ــــــــــــَخْدَها ْحَالَوْة واْلخْ   َصاْفِيْة اْلُغَرْة         َصابـَْغْة الَساِلْف والِظْفَرةْ    ِشْم ِكاْلِمنـْ
  ْورَْة زَاْيِدْيْن تِْعَكارْ ــــــــوالْشَفاِيْف ِلْجمُ         ْع الْزَالْل َنْشَرْة  ـــــــــــــــِمْن ْجَواِهْر ُحَرْة نـَبْ 

َنوِْر ِكاْلْمَنارَةْ ـــــــــَجاْت لِْلعِرْس تِتْ    12 ْن اَألْْريَاْم ِتْخَتارْ ــــــــــــزَاْهَيْة ِتْطَرا بِيْ          َرْى وتِنـْ
املالحظ يف هذه األبيات أن امرأة واحدة فقط استطاعت قلب كيان الشاعر،         

يف جسده كاملاء داخل الينابع واجلداول ولقوة تدفقه مل يستطع إيقافه،  تشرى حبهااسف
بل أرخى له نفسه واستسلم يتذوق حالوة العشق وهذه املرأة ألبساها من الصفات ما 

اها ويسعد مبحياها، واستعان يف ذلك من املوجودات ؛أشياء يقلفا لجيعل السامع متله
تضوي، هالل ، شاطرة، ن الوصف، كالرميلكن أمعن التدقيق فيها حىت حيس، طبيعية

  ...ظيب، املنقار، املنارة  عشرة، معرجنة االمثار،
فظي واملعنوي لملمح هام يف الشعر الشعيب  يكون بعدة أشكال كال: التكرار /2

 :والشكلي وغريه من األنواع، هذا ما نلحظه يف هذه األبيات يقول شاعر جمهول 
  مومي َالِهْي ــــــــــــــــــــــــــــــوساعات في ه   ي        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعات نبدا زاه
  ال ال يِتْعَدىـــــــــــــوساعات عندي هب   ن الصواب اْلَباِهْي       و ساعات عند م

  َدةْ ــــــــــــــــــمن لْكداد نِْبِنْي سِ وساعات   اهي        ــــــــــــو ساعات نرقد َعاِلْفَراْش الب
  وساعات نـَْعِدْل في الْحُمْوْل ْاَلَمايـَْلْة          ايا اْلِمْيْل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ساعات ن

َهاْر وْالقَ ـــــوساعات نـُْغِدْي ف     الم الليل      ــــو ساعات ْنَحِوْس في ظ   ايـَْلْة ي النـْ
 ةت اليت تعرب عن صور ومراحل حياتيفالشاعر عمد إىل توظيف كثري من التشبيها

إذ هو مرة سعيد حباله مستأنس مبا ؛ شاعر وتنطبق حىت على ذات املتلقيخمتلفة، ألنا ال
يتغري الصفاء إىل كدر "  دوام الحال من المحال" لديه واللحظة اليت هو فيها، ولكن

ساعات يف مهومي َالِهْي ال نوم وال هناء مادام التفكري يف خالص  يعكر سريورة أيامه،
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، الكل عندي من الصواب الباهي ساعات: احلال يؤرقه مث ينقلب إىل حالة أخرى 
يبحث عن هذه الصورة حكمة العقل وحسن التصرف يف أمورنا احلياتية خاصها وعامها 

ساعات : بالصواب  فلم يقل اقرتنت الباهي ولفظة  وال،ويتجسد بأفعال موازية ألق
  .أصبحت أيقونة داللية الباهيأي أن ، عندي من الصواب 

اليت أدت دورا "  ساعات" استخدمها الشاعر نلفي تكرار كلمةومن التقانات اليت       
إيقاعيا ودالليا ينسجم مع حالة التذمر اليت حييياها الشاعر من تقلب صروف الدهر 

تباين احلالة الشعورية للشاعر ورسم صورة لوضعه  "ساعات "وتأثريها عليه، كما ترصد 
  :مثال

  وساعات من ِلْكَداْد نِْبِنْي ِسَدْه             ساعات نرقد َعاِلْفَراْش اْلَباِهْي        
نرقد  :بوحة من أمره وهذا واضح من قولهفهو مرة يعيش حياة رغد ورخاء ويف حب

ويف املقابل  عيشته وتنعمه مبا لديه من خريات،هي داللة على يسر معالفراش الباهي، و
سبحان مغري األحوال فدوام احلال من  لكداد نبني سدةيتبدل الوضع فيكون من 

جهدا  مثنا وأصعبها وأرخصهايتخذ أبسط األشياء  االشاعر أصبح وضعه صعب، احملال
  :إىل صورة أخرىبني احلالة األوىل والثانية بون كبري ينتقل  للحصول على مأوى ينام فيه،

  ساعات نَايَا اْلِمْيْل               وساعات نعدل في اْلْحُمْوْل اْلَمايْـَلةْ و 
هذه الصورة عكست تسلل نوازع نفسية تسيطر على حالة الشاعر فتجعل         

خطاه غري مستقرة على أرضية صحيحة، فتكون أقواله وأفعاله متذبذبة التوجه وبالتايل 
دلول لدال واضح، فامليل هنا م اْلِمْيلْ  نايارب عن ذلك بقوله ساعات خائبة املسعى، وع

وتكون له  ،ا يفعل ويقولمب ياينا هلدفه الواضح من طريقه، فيكون واعبوأحيانا يكون م
  . )ول املايلةمنعدل يف حل(األولوية يف إصالح األمور وتصحيح مسارها، 

ه فالشاعر حبق أحسن الرسم وأخريا خيتم لوحته مبشهد رصد به كل خواجل       
فكان املشهد حاضرا أمامنا نتخيل من خالله ، باستخدام ألفاظ موحية مبرارة التجربة

شخصا له بصرية نافذة ساعدته على تلمس أي ضوء خافت يقطع جسد ظالم الليل  
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 نحوسواللفظة الدالة على ذلك ، الدامس فاستطاع بذلك التجول واالستمتاع بسريه
  :جتسيد أمر معنوي من أي لفظة أخرىىل وكانت أقرب إ

  ساعات نمشي في ظالم الليل      ْنَحِوْس في ظالم الليل       ساعات 
إال أنه يف السطر الشعري اآلخر يأخذنا إىل  ،مواتية للحالة الشعورية للشاعر ْنَحِوسْ 

ونتلمس  إنه ميناء احلزن والكآبة واهلم غرقت يف أمواجه املتالطمة سفينته ؛مرسى خمالف
  :هذا من قوله 

  ساعات نغدي في النهار والقايلة                                         
رغم سطوع  ن لشخص أن يضيع مبتغاه أو طريقه؟وهنا يتبادر السؤال كيف ميك        

الشمس لوضوحها يف كبد السماء كيف؟ خاصة وأن النور دائما يدل على الوضوح 
احلالة أصبح دون نفع بالنسبة لذلك اهلائم على وجهه نظرا لثقل والنجاح لكن يف هذه 

عناصر  «فهذه التكرارات أصبحت   ،'نغدي'اهلم وكرب احلزن املغشي على بصره فضاع 
التكرار ، ومن أمناط التكرار أيضا 13»داللية ذات رصيد نفسي هائل لدى القارئ

سب الداللة اليت يضيفها فيمهد من خالهلا الشاعر إىل إعادة حرف معني ح الحرفي
تسع (نصيب األسد  الواو وكذا النغمة املوسيقية، ويف األبيات السابقة كان للحرف

الذي يهدف إىل ربط األفكار وتسلسلها كي ال حيس القارئ بالتنافر، خاصة ) مرات
أصبح  لواووأن الشاعر يف معرض احلديث عن صورتني خمتلفتني تطبع حياة اإلنسان، فا

االتساق واالنسجام يف نفس هذا الشاعر والرتمجة اآلتية توضح تلك احلالتني من عناصر 
املتصارعتني داخل املرء واليت تنقلنا من أسوء إىل أحسن وأحيانا من أحسن إىل أسوء 

  :ساعات وساعات مثال 
  +ساعات نبدا زاهي                           
  -                                                   الهي وساعات في همومي  

        
+                                                              ساعات نايا الميل                                                               
  -         وساعات نعدل فيي لحمول المايلة      
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مرة حلو ومرة مر "تبعا للظروف كما يقال يف املثل الشعيب  احلالة الشعوريةتتغري بذلك و 
  "  حتى يتعدى العمر

  السلب أحيانا معىن اإليجاب و حنمل مرة معىن ساعات
  +=      ساعات
  -=     ساعات 

  :واجلدول اآليت يوضح منط التكرارات املعتمدة يف أبيات الشاعر  
  

  وظيفتها  عدد المرات  نوعها  التكرارات 
  صوتية/ داللية   10  كلمات  ساعات 
  صوتية/ داللية   2  كلمات  عندي 

  صوتية/ داللية   2  كلمات  باه
  صوتية/ داللية   9  حرف  و

  صوتية/ داللية   4  حرف  يف 
  .وكل هاته التكرارات عملت على رفد الداللة وتقويتها 

 : تخير األلفاظ/ 3
وحية جزلة تيار ألفاظ ميعتمد الشاعر الشعيب يف نظم القصيدة الشعبية على اخ     

وكذا التنويع يف احلقول الداللية وتوسيع مداركه مبختلف املعارف  الداللة قوية التأثري،
فعملية اختيار األلفاظ تشي القصيدة باحلركية ، ليكون له بذلك معجم شعري غين

ئمة على أنه قا« فينظر إىل املعجم ، والدميومة اإلحيائية فال تنقطع أواصرها مع املتلقي
وكلما ترددت  تردد بنسب مختلفة أثناء نص معين،من الكلمات المنعزلة التي ت

أو بتركيب يؤدي معناها كونت حقال أو  ض الكلمات بنفسها أو بمرادفاتها،بع
  . 14»حقوال داللية

  : الشيخ بن لحرشيقول 
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ْــــ من اْرَجح       ِلْهَبال  ا من ااكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْفِطْين اْتكَ  َزانه يرى أْهَوال ِجْمله ـــــــــــــــــــ   ِميـْ
  ه اهللا سبحانه المولىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنَـْز َعِطيْ      اْل      ـــــــــــــــــــــــــْي ميزان كل حَ العقل في باَلِ و 
ْفَعه الِحْيلة ــــــــــــــــــــــــــــــــومن زَعْم يت     طان بالمَجال    ــــــــــــــــــالعقل من درَْكِه سلو    كسر ماتـَنـْ
  امق َروِح ال اْمَواِلْي ــــــــــــــــــــــــــــــــومن َسِعْفَها ح       ين مايْنَال  ـــــمن احْمق في الدنيا مسكو 

  ذي بال اجْمِيْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاْجَبه في حِقْه ه  ُلْوْم       ِدْيْق َمعْ ــــــــــنبهك بن لحرش الأنِْه صْ 
  واحد اْلَجِلْيْل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ْيُدْوْم إال اهللا ال   ن دهر فات ْسُمْوْم      ذي اْحَواْل الدنيا م
  ي الميز لْلْهِبيل ــــــــــــــــــــــــــأش جاب العاقل ف    لَقيـُْوم     ْعَصى ا ِليْ ــــــــــــــأش جاب الَنِاْقي لِ 

  أش جاب الشمس الَضاِوْي ْلِدْمْس الِْليْل     لي كان َمْهُمْوْم      ــــــــــــــواش جاب الَفارِْح ل
  15 ي الِجْهْد كي الِفْيلْ ـــــْة فاله َحاْل الِنْملَ   لي يُكْون َمْعُدْوْم       ــــــــــــأش جاب الطَاِيْق ل

  :ترتدد يف القصيدة اآلتية عدة حقول داللية 
  لط          الطبيعة   الدين  اإلنسان                 حقل        الجماد
م               

ميزان                                   
كنز                                              

  فطني
  لعقلا

  سلطان
  حامقأ

  مسكني
  حامق
  صديق
  فارح
  مهوم
  طايق
  معدوم
  هبال

  اهللا
  سبحانه
  املوىل
  الدنيا
  الشايف
  عصى

  شمسلا
  الليل
  ا      النملة
  ا       الفيل
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املستشف من القصيدة أن الشاعر قام بتخري ألفاظه بشكل يناسب املقام أال وهو 
أعطى مارآه ضرورة ملحة لألخذ بالعربة واالنتباه فيسلم النصح واإلرشاد لبين البشر ف

ويثمر مسعاه والشاعر يعترب ما قام به من نصح وإرشاد نابع من قلب طيب نبيل يريد 
  نـَْبِهْك ِبْن َلْحِرْش ِالَنِْه ْصِدْيْق َمْعُلْومْ  اخلري للجميع ؛   

  ْجَبْه ِفْي َحِقْه َهِذْي ْبالَ ْجِمْيلْ وا                                                        
  :و كذا ملا بدأ نظمه بقوله 

  آْفِطْيْن اْتَكاَكا بـَْرْك ِمْن اِلْهَباْل                                        
فالرسالة موجهة للمتلقي يريد الشاعر إصالح حاله وهي حممله بكثري من      

الرسالة هنا ال صرف لها إال إقامة عالقة « و لتغد، التوجيهات والتصويبات السلوكية
بل لنأنس إلى ما حولنا  ، أو تثبتها أو تقطعها، ال نتكلم هنا لنقول رسالة،اتصال

إضافة إىل أن الشاعر  ،16»هنا نتأنس العالم  أنس به، وهنا ال نبحث عن حقيقة،وي
ريبة منه وإليه، الشعيب خيرج قصيدته من أدمي ألفاظ شديدة االلتصاق بالفرد فتكون ق

هلا فتحقق  ،ل املبدع الشعيبولكنها خمتلفة عن لغة اخلطاب اليومي يف طريقة تشكي
من الشعراء من تكون ألفاظه وعباراته حادة و« وظائف يف وقت واحد بذلك عدة 

، يبقى أثرها طويال على النفس بسبب الشحنة الشعرية –لو جاز التعبير  –المذاق 
بسبب امتيازها الحاد عن ، تي غذاها بها الشاعر من ناحيتهأو الشعورية القوية ال

  .17»ألفاظ الشعراء اآلخرين وعباراتهم من ناحية ثانية 
وكلما كان ، ما يعين أن لكل شاعر معجم خاص به ويتفرد به عن غريه من الشعراء     

 فهو قد يستعمل كل قيل اللغة من« مميزا مبمكنات تعبريية وعاطفية حقق القراءة 
وآنا من  اإليجاز،البساطة الكاملة إلى البالغة المعقدة فيذكي حرارته آنا من خالل 

 ،18»عن طريق التكرار ورا عن طريق حذف التفصيالت وطوراوط خالل اإلطناب،
سيطبع  النصال يعين بالضرورة أن بالذكر أن استخدام الشاعر أللفاظ بسيطة  راجلديو 
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ظ في بساطتها أو جاللها هي المحك ولكن فليست األلفا« ،بالسطحية والتفاهة
  .19»ألفاظه أو العاطفة التي يتبعها الشاعر عليها هي التي تحدد قيمتها 

  :  حيزية البن قيطوننستدل على هذا يف مرثية 
  اْح ـــــطَلقت مْمُشوْط طَاْح         ِبْرواَيِح كي فَ 

  ْريَاَ ــــــــــــــــــــــــــنـُْونِْيْن ب   اجب فوق اْللَماْح       ح
  ْحزِين في ِقْرطَاْس   اْص       ـــــعينيك فْرْد ْرصَ 

  ْربَِياـــفي ْيِدْيْن الحَ      اْس    ـــــــــــــــــــــــــــــسُوِرْي قْـيَ 
  اْح ــــــــــــوقْـُرْنِفْل ِوضَ   ْصَباْح       ـــــــــَخِدْك وْرْد ال
  َوايَا  ــــــــــــــــــــــمثل الضُ  اَْح        ــــــــــــــــــــالدم عليه س

  ْك ْلَعاجْ ـــــوالْمْضحِ       ل الَعاْج   ـــــــــــوالُفْم مث 
  20 ْعَسْل الْشَهايَا  عاْج       ـــــــــــرِيْقِك شي اْلنَ 

ب من يقف عندها حسا مجاليا خيوله و         كأن الشاعر أمام حديقة نظرة غناء 
ا املوضوع لق ى األلوان فيزين  ول الشعر ويقطف من تلك احلديقة أمجل األزهار وأ

فكانت حيزية بن قيطون آية من آيات خلق اهللا حبسب متثالثها يف   – حيزية –الشعري 
هناك « القصيدة وكل هذا بألفاظ بسيطة تتكئ على طاقات تعبريية مجة خاصة وأن 

فرد ، ممشوط طاح:مثل  21»طاب لغويوسياقا عاما وراء أي خ بنية نفسية
  .... قرنفل وضاح، نونين بريا، رصاص

 :  شعرية السرد/ 4
لكن هذا ال مينع من وجود تقاطعات  املعروف أن الشعر شعر والنثر نثر           

ن التكثيف يف الصياغة بينهما تتشكل يف نص ما، واملشهد الشعري يهتم بكثري م
، تتم له الفاعلية إال من خالل الكثافة واالبتعاد عن التثبيتوكأن املشهد ال  التعبريية،

      ألن من خواص املشهد أن يستنجد باإلطار الذي يضمن التنظيم لعناصر 
إضافة إىل هذا فأداة التعبري يف الشعر الشعيب هي اللهجة العامية اليت  ،22املشهدين 

لكنها صادقة وجميلة إال و  لى شفافية وفعالية وحرفه وحيوية،تنطوي بطبيعتها ع«
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لى التعبير في مستوى إذا كانت متصلة بمنشئها محتفظة برفاهيتها وقدرتها ع
وهي رغم عدم تمسكها بالقواعد النحوية التي ال تخلو من أوجه  بالغي رفيع،

بيد أن  يف فن التأليف املوسيقي والرسم، ويقيم له التناسق املطلوب ،23» البالغة
، 24املشهد الشعري قد ينساق هو اآلخر وراء ما يشبه االسرتسال الذي يعرفه النثر 

ا تقنية السرد الشعري الشاعرومن األشعار الشعبية اليت استخدم فيها أص علي  حا
  : يقول  25 عناد

  وْف ــــباسم اهللا ْبِدْيْت باْسِمْك يا َجَباْر                ونْحِكي في حكايتي ورواح تشُ 
  ثاِبْت هذا القول ما ُهْوِشْي َمْحُذْوْف      اْر           ــــــــنقولكم عن حالتي ومابَِيا صَ 

ما فيها خاصة  املتلقي الستقبال حكايته شعرا وأن يستشعر علي عناد يهيءهنا         
ا حقيقة وهذا يف قوله    : وأ

  ثابت هذا القول ماهوشي محذوف
  :ية نستتبع اآلن احلكا

  وياِخْي الَحاجة الكاتبة تهدف ْهُدْوفْ      عة في السوق طاح ِبَي سمسار     يـُْوْم جم
  قلت ِارَِيْح َخاْطِرْي ِاْنِجيْب المصروف    ْمار       ـــــــــــــــــأيام ِاْلَذْهِبْت ِشِيْرِتْي وْشرِْيْت ح

  ح ازُْوفْ ــــــــــــــــــــــــــليلة في ديَجْمِبْر والري       اْر    ــــــــــُنْضْت ْعَقاْب الليل من قبل االْفجَ 
  ْل َمْرُفوْف ـــــــــــــــــــــطَاْح على رَكِبْيْه مْتَكسِ  َداْر         ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِرْت عليه ْحَالْسَته ُقَداْم ال

  ْمش اُشوفْ ــــــــــاثـَْرنِْيَتْه في الليل ما اَنجِ  ْد َلْشَفاْر         ــــــــــــــــــــــــــــــاْعِمْش من عينيه وْمَهمِ 
  ن بكرْي َمْعُرْوف ــــــــــَعَضاْض وزَْعَباْط م ط ْشَخاْر         ـــــــــــــــــــــــــــعنده صنعة َخايـَْبة يلقو 

أن يكون له وسيلة عسى  ،حلد اآلن هو يصف احلمار والصدفة اليت جعلته يشرتيه      
ه مع ما بقي من القصة ولكن يبدو أن األمور ستنحو منحى آخر نتعرف علي ،للراحة
  : يقول

  روفـــــــــــــــــــــــــواَِكْل ثلث معيز وجدية وخ      داع وغدار   ــــــــــــــــــــــــــــــمن َنْسْل اَُمالِْيه خ
  ِجْت َاْوَطى من ُسْرِتْي وين ُهَوا اْلُجْوفْ       ا َسَتاْر    ــــــــــــــــــــــزعبط عني ابْزُوْز اْسِتْر ي
  ْت َمْعُرْوفـــــــــــــــــــــــوثَاٍرت أم العايلة َعْملِ     ي ِلْسِبْيطَاْر      ـــــــونا ُضْوِلْي الجيران ِاُدون
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  26 ِهْي مْغُرْوفــــِتْي  ِوجْ ورحت ِبْسَخانْ   ثَناْش نحمد في القهار        اْوَقْضْت مع ل
  :عرضنا ما كان من احلمار اآلن سنواصل مع ما سيكون مع صاحبه 

  ه ْطُروف ــــــفيه انـَْبرْد خاطري انخلي   َرِشْم باِلْمسَماْر    عندي مطرق زين مْ و 
َلْه بي تـْ   لَياْس ماَعْنِدْيْش الُرْوْف قاطع منه ا      اْر ــــــــــــــــــــــــــدي لِْيسَ َساِمْيَتْه وَمْديـْ

َلْه حاِلْه َمْكُشْوْف   ْطِرْق َحاْر     ــــــــطاح على ركبيه جاه اَلم   من الُلْورَْه تْـَوِلْهتـْ
  روفــاسمي عين والْم باين زوز ح  واحد من الُشَعاْر       ناظم ها لالبـَْياتْ 

  وف ـــــــــــــــــــــِرْن الَدْايَره الوالية سالَمقْ   ثمانية رقم الدار      الُسْكَنْه الَحَماِدْيْن 
  27 ونحكي في حكايتي ورواح تشوف ر      ك يا جباـــــــــــباسم اهللا بديت باسم

  احلمار و الشاعر والسمسار   :هذه األبيات تدور حول ثالث شخصيات
  .شخصيات رئيسة                   احلمار       / الشاعر 

  الزوجة                             شخصيات ثانوية  –ريان اجل/ السمسار 
  : فيما يأيت ثالثة الو ميكن حصر الربامج السردية 

 .الشاعر اشرتى احلمار من السمسار/ 1
  ) الُدَماْر ( الشاعر يعود باحلمار للدار ويلقى معه الصعاب / 2
 .الشاعر ينهى عذابه مع احلمار / 3

  م ∩ذ/ م Uذ /م ∩فنستنتج  ذ
  :أما النموذج العاملي

  
    المرسل إليه                                                  المرسل                

   لمتلقيا                      الموضوع                   الشاعر                   
                            الراحة                                                   

             
                                                   المعارض                                                            المساعد           

   سمسارال+ الحمار                                                   الزوجة+ الجيران    
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  : البنية العميقة 
: قطوعة الشعريةتفتيت الوحدة املعنوية األساسية يف امل ونستشفها عن طريق      

  :احلصول على املال
  اجلمود/ احلركة /    أ

  استسالم/ اخلداع / ب
 الفائدة / اخلسارة / ج

كل صنف من هذه األصناف حيوي على أصناف داللية دنيا تولد مع بعضها و      
  وحدات داللية ثانوية  البعض

  2و ف1ف : السمات املميزة لـ /صور التعارض الداليل 
  احلمار                2ف / الشاعر                        1ف 

  2ف         1ف       
  انساا        انسان
  عاقل        عاقل

  آمر  
  راكب  

  مستفيد

  حيوان  
  غريزي  
  مأمور  
  كوبمر   

  خا         خاسر
  

  :رسم املعىن عرب املربع السيميائي
  خسارة         ربح                                                                
  خداع                                                         غفلة               

  
  ال ربح                                                 الخسارة                      
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 الساسي حماديهذا مثال آخر لتوضيح كيفية اشتغال السرد يف الشعر، نظم الشاعر و 
  : قصيدة يقول فيها 

َوِصْيكْ  َيا تْـَعاَلى َنْحِكْي لِْيْك                     وأْصغضاِنْي نـْ   ياالِلْي َجاْي ْجِدْيِد ِلِدنـْ
  رُْد بَاِلْك ِمْن بِْنِيْة َحْوى رَاَها ْخطَْر ْعِلْيكْ                                 

َلَوىْ    28رُْد بَاِلْك ِمْن بِْنِيْة َحْوى                                 رَاَها ِكْي اْلَلْفَعْة تِتـْ
تمع بطرحه للموضوع         وحتديد الشاعر هنا أخذ دور السارد الناصح للفرد وا

آلليات نمو النص وتناسله المحكومة بسيرورة «عالقاته اليت جندها متفاوتة تبعا 
مالبسات هذه العالقة  ميكن أن نرصدو ،29»ذب واإلبعاد واالشتباه واالختالفالج

باإلضافة إىل ، كيلها لثنائية احلياة واملوت املتحكمة يف النسق الداليل ككلمن خالل تش
 القات وقيم  مقابلة للقطب األول،ثل املرأة بكل ما حتمله من عهذا يظهر قطب ثاين مي

ائية حول عنصري الثن« ما اجلديل تتكون البنية الدالليةوبالتحام القطبني وارتباطه
اللذين يرتبطان بين عناصر النسق المكونة للداللة  التضاد،/ التشابه: الضدية
  .   30»الكلية 
ا خطر حسب تصور  المرأةمن نلفي هذا يف تنبيه الرجل و          على أساس أ
ومرة يأمر بالسعي احلثيث للفوز باملرأة الصاحلة وترك النموذج السيئ، وللتأكيد ، الشاعر

  : أكثر نقرأ حركة األسطر الشعرية دالليا يف القصيدة 
                  

    
طر الثاين منتهيا إىل ميتد الشطر األول من اليمني إىل نصف الصفحة مث بياض ليبدأ الش

  :آخر الصفحة فيصبح لدينا 
  الشطر األول                         جهة ميني الصفحة 
  الشطر الثاين                         جهة يسار الصفحة 

  )شقاء / هناء ( اليمني                           الرجل وحياته مع املرأة 
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  )سيئة/ صاحلة ( املرأة                   اليسار    
  : مثال ذلك و 

  َعْة اِلْمِلَويةْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراها كي الْلفَ      لْولَِيْه     اُ ـــــــــــــرد بالك من هَ 
  ْك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَثَمْة تْـَبِيْن لِيْ         اَها ْمَريَْة ـــــَجِرْب ِجْيْب ْمعَ 
  في َداِرْك َما ْتَخِلْي َحَيْة َالبَُد تْـَعرِْيكْ  ْك        ـــــــــــــــــــــــــــــــتْبَدا تـَْنِهْب ِفيْ 

َغِشْش َمْخنُ          رُْد بَاِلْك ِمْن َهاْلَمْخُلْوَقْة    ْوَقْة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفْيَسْع تِتـْ
ْرِبْش آش تـَْعِطيْ        ْوَقْة   ــــــُـــ تـَْبَدا تِْتَالَجى َمْسح   ْك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْـبـَ

  َخَفاءْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهاِذْي وِصْيْة ِفْي الْ     ْن الْنَساء       ـــــــــــــــــرُْد بَاِلْك مِ 
       31 كْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهللا الَ ِاَورِيْ     ْب ْلْلبَالء      ــــــــــــــــــــرَاُهْم ْسَبايِ 
نستعني لبيان  ،وضوعومن خالل ما سبق من عالقات داللية بني الذات وامل        

شعبيا  ثوابت موجودة في كل نص « مبخطط التحليل العاملي لغرمياس باعتباره  ذلك
  :32 »شعرا غنائيا كان أم نصا فلسفيا كان أم عالميا،

  
  المرسل إليه                                                لمرسلا        
  ) الرجل ( وضوع                      المتلقي الشاعر                     الم       

  الحياة الزوجية                                 
  

  المساعد                                      المعارض              
        العجولة ، المتكبرة، القناعة               المرأة الثرثارة، حسن االختيار، الصبر

العوامل باعتبارها فهذا املخطط جيسد مبدأ القوة والضعف من خالل تلك         
دف إىل تغلب العقل على اجلر  ،متحاورة أطرافا فاعلة ي وراء املظاهر ورسالة الشاعر 

نفهم من هذا أن استخدام هذه التقنية يف الشعر الشعيب تعمل على  اخلادعة الزائلة،
م أواصر البناء الدرامي مع يوحتك ،لشعريوتفعيل حركة املشهد ا ،اتيمجتسيد الت

  .عنصري الصورة واملوضوع 
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 : لتناصا/5
ملا له من دور يف ، شكل هذا املصطلح حمورا هاما يف الدراسات النقدية املعاصرة        

ومها ، إبراز النصوص املستدعاة يف النص حيز التطبيق بوعي من املبدع أو دون وعي منه
كن أن ال نلفي حضورا أو تداخل عمل األديب مع أعمال بلغت درجة اإلبداع ال مي

أخرى سابقة له أو متزامنة معه، وعمل السبق والريادة كان من نصيب الناقدة جوليا  
يف إطالق تسمية التناص، وكان ذلك مبتابعتها ألحباث الروسي   J.Kristevaكرسيتفا 

ت هلا ما بني عامي حول احلوارية يف جمموعة مقاال M.Bakhtine ميخائيل باختني
ا يف جمليت  1966/1967 ليشرع بعد ذلك يف االهتمام  ،tel quel وcritique ونشر

، ريفايرت، تودورف ميشال روالن بارت،: باحثني على رأسهم  به أكثر فأكثر من قبل
  .جريار جينات 

شكل  مدلوالت خطابية مغايرة، إلىيميل المدلول الشعري « تقول كريستيفا        
هكذا يتم خلق فضاء  خطابات عديدة داخل القول الشعري،مكن معه قراءة ي

هذا الفضاء النصي نسميه فضاء  ،نصي متعدد حول المدلول الشعري الملموس
وحددته  ضرورة لتحديد النص األديب –التناص  -وقد جعلته، 33» متداخال نصيا

، تداخل النصيال اللغوي، االختراق اإلنتاجية،« :انطالقا من أربع مسات هي
ليات النصية ، أما جريار جينات ميز بني مخسة أمناط من املتعا34»الموضوع المتحرك

التعالق و، Paratesctualiteالمحيط النصي و، Intertesctualitالتناص  :هي
  الميتانص و،  Architesyualiteمعمارية النص و،  Hypertesctualitéالنصي 

 Metatesctualité35     
ني يعدون التناص حضور نصوص غائبة يف ما وجب ذكره هنا أن جل الباحث        

ص فهم كيفية اشتغال تلك النصوص يف النهو النص احلاضر، وما يهم الناقد أو القارئ 
وهذا يتطلب معرفة واسعة من املتلقي لألعمال األدبية حىت  ،ذلك املطبق عليه وبيان آلية
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ذا املظهر ومن إال لن يستطيو  يتمكن من رصد التناص، ع ذلك والشعر الشعيب حافل 
  : ابن قيطونأمثلة القول 

ْرْد ْرصَ    َحْرِبْي ِفْي ِقْرطَاسْ     اْص      ـــــــــــــــــــــعينك فـَ
  36 ِفْي ْيِدْيْن اْلَحْربَِيةْ         اْس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُسْوِرْي قْـيَ 

  : ئ القيسامر يتناص مع قول 
ْقَدِحْي    َناِك إال لِتـْ   37 ِبَسْهَمْيِك في َأْعَشاِر قـَْلِب َمْقَتلِ         وَماَذرََفْت َعيـْ

  38:  الساسي حمادييقول الشاعر الشعيب 
ُرْوْح َمَرْة تْـَواِلْي         لََياْم َمَرْة تـْ

  ِمْحَتاْر َحاِيْر بَاِلْي                                   
  َشْي بِْيِدْيْن اِلْكرِْيْم اْلَعاِلْي ُكْل   
ْر لَِلْه اْنَصِلْي                                              و    تْـَعاْونـُْو بِالَصبـْ

  ُكْل َشْي يِْبِدْه َدارَْلْه ْمَكاتِْيْب 
  و ِلْفَالْك َمَرْة ْتِجْيْك َمَرْة ْتَخِلْي                                           

َها ْنِصْيْب    َخاِطْيْك ال َعْندِْكْش ِفيـْ
َنا                                                  ُهَو ْرِحْيْم َقاِدْر ِاُجْوْد ْعِليـْ

  وَأْفَالْك رَِبْي الَنِصْر ِيْسِعْد َحِاْلي 
 َأنَّ  تـَْعَلمْ  َ◌َلمْ أ﴿: ة آيات قرآنية، منها قوله تعاىلحيث جند هذه املعاين يف عد         

قوله ، و39 ﴾َنِصيرٍ  َوالَ  َوِليٍّ  ِمن الّلهِ  ُدونِ  مِّن َلُكم َوَما َواَألْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  الّلهَ 
، أيضا 40.﴾َبِصيًرا َخِبيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  ِإنَّهُ  َويـَْقِدرُ  َيَشاء ِلَمن الرِّْزقَ  يـَْبُسطُ  رَبَّكَ  ِإنَّ ﴿ أيضا
، مث يقوم بتفنيد ادعاءات 41﴾رزق من يشاء وهو القوى العزيزاهللا لطيف بعباده ي﴿ 

  :اإلنسان القانط واجلاحد لنعمة ربه عندما يقول 
َنا    َساَعاْت بَا ْر ِاَرِضيـْ   42 َحَشاْه َكاْن اهللا َمَدْه ْشِحْيحْ     ْب اْلِخيـْ

 أَْيِديِهمْ  غُلَّتْ  َمْغُلوَلةٌ  الّلهِ  َيدُ  اْليَـُهودُ  َوقَاَلتِ ﴿ : هذا ما جنده له معىن يف قوله و        
ُهم َكِثيًرا َولََيزِيَدنَّ  َيَشاء َكْيفَ  يُنِفقُ  َمْبُسوطََتانِ  َيَداهُ  َبلْ  قَاُلواْ  ِبَما َولُِعُنواْ    .43﴾... مِّنـْ
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  :يقول أيضا الساسي و         
  44تـَرِْكْيبْ ِاْلَخاْلِقْك في َأْحِسْن      ْن اْلَمَعاِصْي ِذِلْي   يا نـَْفْس تـُْوِبْي مِ 

نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ ﴿  :نلمحه يف قول العزيز احلكيم    .45﴾ تَـْقوِيمٍ  َأْحَسنِ  ِفي اْإلِ
َنا    ِخْلقَ لي هو الِ    46 اتْـوَِكْل ْعِلْيْه وِشْد ِفْيْه ْصِحْيحْ    ْناَ قَاِدْر اِْكِفيـْ

  .47﴾ كيالتوكل على اهللا وكفى باهللا و ﴿ و :ول مع التنزيل احلكيميتوافق هذا الق
  : الحاج محمد سفيانيقول الشاعر 

  َرِب اْلَجِلْيْل َشْأنَْه ْعِظْيْم اْكَباهْ    ْلَحاِصْي ْعَدْدَاها    ُسْبَحاْن َخاِلْق اْلُكْوْن اِ 
  48 َأْو ُهَما أْسَباْب ُكْونِْه ِكَما تْـَراهْ    اْلَها     ـــــــــــَحْرِفْيْن رَاْدُهْم َكاْف َأْو نـُْوْن اقْـبَ 

 أَبـَْلُغوا َقدْ  َأن لِيَـْعَلمَ  ﴿يف قول العلي القدير" التدبير في ملكوت اهللا"يتشارك هذا املعىن 
ا ويف البيت الثاين أيض ،49﴾ َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَأْحَصى َلَدْيِهمْ  ِبَما َوَأَحاطَ  رَبِِّهمْ  ِرَساَالتِ 

َأرَاَد َشْيًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا ﴿:تناص مع القرآن الكرمي يف قوله
  :بالتناص اقتطعت منها بعض األبياتولشاعر قصائد كثرية غنية    50﴾فـََيُكونُ 

ْر حاْل َأمْ   َواْلَها      ـــــــــــــــــــــــــــِلحْ فـََعاْل ُكْل َقْدرَة قَاِدْر    َرْه ال َمِاْيخَفاهْ ــــــــْخِبيـْ
  واْبُحْوْر فَاْيَضْة ِمْن ُكْثرِْة ِلْمَياهْ     ا    ْل َأْوتَاْدهَ اــــــــــــــــــْجبَ َدَحا اَألْرْض ْرَحا لِ 

  51ْوْع اْسَماهــــــــــــــــوِاْبَال رَْكاِيْز َمْرفُ    ْس َأْو َمَداْرَها     اِلْكَواِكْب اْلُنْجوْم الَشمْ 
أكثر من القرآن الكرمي  نلفى أن كل شطر من هذه األبيات يتناص مع آية أو       

له من منهله العزيز مبعىن له ثقافة  ليتضح منها مدى تشبع الشاعر بتعاليم الدين وكذا 
 52﴾ريدُ ا يُ لمَ  الٌ عَّ فَـ دينية واضحة كل الوضوح، البيت األول يتناص مع قول احلق﴿ 

: البيت الثاين 53﴾السََّماءِإنَّ اللََّه َال َيْخَفَى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اَألْرِض َوَال ِفي وأيضا ﴿
 َوالشَّْمسُ البيت الثالث يقول تعاىل ﴿ 54﴾ َواْألَْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها يقول تعاىل﴿

  .55﴾اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تـَْقِديرُ  َذِلكَ  لََّها ِلُمْستَـَقرٍّ  َتْجِري
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  :خاتمة
لتباين الشعراء الشعبني بعد استجالء بعض فنيات الشعر الشعيب اجلزائري املتنوعة        

م البيئية والثقافية والسياسية و غريها من املرجعيات املسامهة يف ..و..واختالف مناخا
  : تشكيل عاملهم الشعري إال أن هناك مسات جتمع فيما بينهم من أمهها 

  عشق الكلمة ما مينح القصائد تأثريات خمتلفة   -
  املشاركة العاطفية بني الشاعر وجمتمعه   -
  التنويع يف الصور الشعرية   -
  لتمسك بالتقاليد الفنية القدمية مع جماراة الساحة األدبية احلديثة  -
  الهتمام باملتلقي   -
  نويع مضامني القصيدة الشعبيةت  -

هذه مجلة من مجاليات القصيدة الشعبية املتشعبة واملتنوعة تبعا ملعطيات يتم 
  .استقصائها من النص نفسه

  

  :هوامش
                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة نقدية  –حلداثة العربية قراءة يف التجربة الشعرية شعراء ا –حممد صابر عبيد، السرية الذاتية  - 1
 . 44ص ، ، الشارقة1999اإلعالم و  إصدارات دائرة الثقافة

، 1982دار الرشد للنشر والتوزيع،، الصورة الشعرية،تر أمحد نصيف اجلنايب وآخرون ،سيدي لويس-2
  .32ص، بغداد

، الت التسيجتطور الشعر العريب احلديث يف العراق،اجتاهات الرؤيا ومجا، علي عباس علوان - 3
 .41،بغداد،ص1975منشورات وزارة اإلعالم،

 .25ص ، ،اجلزائر1988، سامل الشبوكي، املواهب الفطرية لألشعار الشعبية - 4
 .223ص ، 31ط ، مصر ،دار املعارف ،العصر اجلاهلي ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف -5
 .القول  هذا يدل على انه أشار على صاحبه بصحةو  صوت البقرة: زام - 6
  .حتمل الصحاب : اصمد - 7
 .البلل الناتج عن املطر: الْسَردْ - 8
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  .26ص ، املصدر السابق، سامل الشبوكي – 9
 يناير، اهلئية املصرية للكتاب،، 4و 3،ع10م ، انطولوجيا اإلبداع الفين، فصولصالح قنصوة -10

 . 43ص القاهرة،، القاهرة، ، 2002
، تح حممد بن عمرو الزهوين، ديوان،مجع حممد احلبيب حشالف الشيخ عبد القادر اخلالدي، - 11

 .107ص ، ،اجلزائر2003، اإلشهارو  املؤسسة الوطنية للنشر
 .108ص ، املصدر نفسه - 12
مصادرها عند حيدر و  دراسة يف بنية اللغة الشعرية"تبسيط اخلطاب الشعري  ،زياد الزعيب -13

  .17ص ، ،األردن1996، 2،ع 14جملد ، جملة أحباث الريموك، "حممود
، 1992، 3ط ، املركز الثقايف العريب) اسرتاتيجية التناص( حتليل اخلطاب الشعري ،حممد مفتاح-14
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  المـــــديح الديني في الشعــــــر الشعـــــبي الجزائري في تبسة
  )أحمد بن سعد أنموذجا(

  
  حميدة سعاد. أ

  -ميلة -المركز الجامعي 
  
  

يتناول المقال موضوعا تراثيا، سنحاول من خالله أن نسلط الضوء بالدراسة والتحليل [       
 لشعر الشعبي، بحيث تنكشف فيه عاطفةلشعر المديح الديني الذي يعتبر من أبرز أغراض ا

  .سلمو  نبيه محمد صلى اهللا عليهو  جل،الشاعر الدينية تجاه خالقه عز و 
من هذا المنطلق تهدف دراستنا إلى الكشف عن ظواهر المقدس في الشعر الشعبي و      

، بحيث تعد مثل هذه الموروثات جديرة "أحمد بن سعد  "ذلك من خالل الشاعرو  الجزائري
صوفية ساهمت إلى حد كبير في بلورة المخيال الشعبي و  دراسة لما تحتويه من رؤى دينيةبال

الحفاظ على مقومات الشخصية  عمق روحي أسهم فيلما تمثله من ، و للمجتمع الجزائري
 .]الوطنية

الشعر الشعبي، المديح الديني، النبوي، الشفاعة، المقدس، الصحابة، :الكلمات المفتاحية 
  .التوسل

 :  
 

  
  

  :تمهيد
يعترب شعر املديح الديين من األغراض الشعرية اليت طرقها الكثري من الشعراء يف      

استطاعت ، و الشعبيةو  مبختلف األنواع الشعرية الفصيحة، و األمكنةو  خمتلف األزمنة
خصائص ،و اليت و  أن تؤمن متلقني من خمتلف املذاقات نظرا ملا حتتويه من مميزات

  .األدب و  ذلك املزج بني املقدسيعترب أمهها هو 
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باخلصوص يف الشعر الشعيب له مكانته يف و  غرض املديح: لعل هذا الغرض أيو     
تمع اجلزائري املسلم باعتباره من أبرز الظواهر الشعرية اليت أبدع فيها الشاعر  ا

تصر هو ال يقو  حبه لرسوله،و  عّرب من خالهلا عن متسكه بدينهو  الشعيب اجلزائري
 ؛ مشاهلاموجودة يف كل املناطق اجلزائرية بل هو ظاهرةى منطقة بعينها من اجلزائر، عل
ا ؛ شرقهاو  او  جنو منطقة تبسة هي إحدى تلك و  لكن بنسب تتفاوتو  غر

كتب فيه البعض من شعرائها  أمثال سعد والد و  املناطق اليت عرفت هذا الغرض
فظها الناس يف منطقة بئر العاتر أشعارمها معروفة  حيو  كذا علي بن مسعودو  الشاعر

والشاعر أمحد بن سعد أكثر من ، حممد رواق يف منطقة نقرينو  على  اخلصوص
ال  مل تستثمر أشعارهمو  لكن كلهم ظلوا مغيبني غري معروفنيو  خاض يف هذا ا

ذا الشاعرو  الوقوف على املديح الديين يف و  لذلك سيكون حبثي حماولة للتعريف 
  .شعره 

  :تعريف المدح لغـــــــــــــة -أوال
دُح نقيض اهلجاء: َمَدحَ "         

َ
 يقال مَدحُته ِمدحة واحدة، هو حسن الثناءو  امل

ْدح املصدر،وهذا قول بعضهم و  ِمْدحة ً و َميدُحه مْدًحا ، َمَدحهو 
َ
 الصحيح أن امل

ة على غري األخري  واألماديح اجلمع املدائحو  هو املديحو  اجلمع ِمَدحٌ و  املِدحة االسمو 
  .أحاديثو  نظريه حديثو  قياس

، ورجل األمدوحةو  مجع املديح من الشعر الذي ُمِدح به كاِلمدحة: واملدائح         
رجل ُممَّدح أي تكلف أن ُميدح، : وَمتَّدَح الرجل  .مديح ممدوحمادح من قوم ُمدَّح و 

احلضر متدَّح الرجل  أهلو  ِاْمَتدحو  مدح الشاعر، و َمَدَح للُمْثين ال غري، و ممدوح جدا
 يثين عليها و  يقال فالن يتمدَّح إذا كان يقرظ  نفس، و افتخرو  تشبع: مبا ليس عنده

  .1املمادح ضد املقابح و 
  :تعريف المدح اصطالحا - 

كان اجلاهليون ميدحون ،  فن من فنون الشعر" يعرفه الدكتور عمر فروخ بأنه       
ا املدح يف " كتور شوقي ضيف فيقولالد كما يعرفه ،  2"باملكارم اليت يفخرون 
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يغلب على أهل البادية كما ، اإلعجابو  اجلاهلية كان ضربني األول مدحيا للشكر
املرتددين على احلضر كما نرى أيب سلمى و عند زهري بن و  نرى عند امرئ القيس

  .3"األعشىو  عند النابغة
ىل الشخصيات البارزة العادة الشائعة يف البيئة اجلاهلية، هي توجه الشعراء إو      

ا العريب من شجاعةو  الثناء،و  باملدح  كرمو  هذا املدح يدور حول القيم اليت يعتز 
سلم اجتهت إليه أنظار العرب يف و  عندما بعث الرسول صلى اهللا عليهو  "غريمها و 

او  هلاو  انقسموا اجتاه رسالته السماوية ما بني مؤيد، و اجلزيرة العربية متنكر و  مؤمن 
اهلا   أظهر اخلوف على القيم اجلاهلية ، و فاجلاحد هلدي النيب األمني هامجه ، كافر 

 املصدق املؤمن توجه باملدح إىل الرسول الكرمي صلى اهللا عليه، و اليت حتفظ امتيازاته
  .4"سلمو 
  :أنواع المديح  - 

هي ختتلف باختالف املمدوحني ، و للمديح كغرض شعري العديد من األنواع       
  :أهم هذه  األنواع، و ذين يكونون كمواضيع هلذا املدحال
  املديح الديين- 1
  امللوكو  مديح اخللفاء - 2
    الوجهاء     و  الوزراءو  مديح األمراء - 3
  األدباء و  مديح العلماء - 4
  البلدان و  مديح األوطان - 5
  

  : المديح النبوي: ثانيا 
 صلى اهللا عليه- مدح النيب املديح النبوي هو الشعر الذي ينظمه الشعراء يف     

كل األماكن و  زيارة قربهو  معددين فيه صفاته اخللقية، وواصفني الشوق لرؤيته -سلمو 
كثريا ما يضمنون و  كل مراحل سريته العطرة،و  املقدسة املتصلة به ذاكرين معجزاته

م الدينية راجني شفاعة النيب و  أشعارهم االعرتاف بالذنوب التقصري يف أداء واجبا
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فن من فنون الشعر اليت أذاعها التصوف، " قد عرفه زكي مبارك بقوله هو ، و كرميال
ا، ال تصدر و  فهي لون من التعبري عن العواطف الدينية باب من األدب الرفيع أل

 )ص(حيث تعج حبب رسول اهللا ، 5"اإلخالصو  إال من قلوب مفعمة بالصدق 
إىل جانب هذا  " و تعظيماو  تقديرا  غالبا ما تبدأ بالصالة عليه و  اإلشادة بغزواتهو 

مزج هذا  و  البقاع املقدسة،و  إىل املدينة املنورةو  كثر احلديث عن التشوق إىل الكعبة
وقد استغل الشعراء معظم هذه الصفات فجعلوا منها  6". كله بالشوق إىل الرسول

مادة خصبة لشعرهم، سنحاول اإلشارة لبعض ما حضر منها عند الشاعر أمحد بن 
  .سعد

  :المديح النبوي في الشعر العربي 
 مشائله الطيبةو  ، بإظهار صفاته الكرمية)ص(لقد مدح الشعراء الرسول املختار      

مدحه مل ينقطع مبوته حيث ظل الشعراء و  كان حيا بينهمو  مكانته السامية،و 
  . ميدحونه ليومنا هذا

كانوا ،  سلمو   عليهفمداح الرسول الكرمي صلى اهللا" فيما خيص فرتة حياته و        
اليت و  يف مدحيهم يتبعون تقاليدهم الفنية اجلاهلية فظلوا يعربون بالطريقة اليت ألفوها،

لذلك جند أثر و  الفين،و  اخللقيو  تكوينهم الفكريو  نتجت عن طبيعة جمتمعهم
الدين ضئيال لكنه أخذ باالزدياد مع تقدم الوقت  فإذا بالشعراء ميدحون النيب 

، حيث بدأت القيم اإلسالمية تظهر يف خماطبة 7" دينية إسالمية األمني مبعان
خاصة عند الشعراء من الصحابة الذين حرصوا على ذكر و  الرسول الكرمي ملدحه،

أوردوا املعاين الدينية يف و  أخالقه العظيمة، كما حتدثوا عن هدايتهو  صفاته اجلليلة
سلم، نذر نفسه و  عليه حسان بن ثابت فهو شاعر رسول اهللا صلى اهللا" و مدحه

سلم و  كان رسول اهللا صلى اهللا عليهو  عن النيب األمني بشعرهو  للدفاع عن اإلسالم
شعره يف الرسول املصطفى حافل باملعاين الدينية فهو قريب من و  يشجعه على ذلك،

او  يف خضم الدعوةو  سلم و  رسول اهللا صلى اهللا عليه فكان له الفضل ،  8" تطورا
  .للون من الشعريف شيوع هذا ا
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كعب بن ، و من أمثال كعب بن مالك) ص(كما أن هناك شعراء الرسول          
متميزا عن مدح ) ص(حيث كان مدحهم لرسول اهللا ، عبد اهللا بن رواحة، و زهري
 :فنجد كعبا يقول . غريه 

  9العفو عند رسول اهللا مأمولو  *      أنبئت أن رسول اهللا أوعدين     
  :يقول أيضاو 

  10" مهند من سيوف اهللا مسلول*      الرسول لنور يستضاء به      إن 
قام ) ص(بعد املصائب اليت أنزهلا األمويون بآل بيت الرسولو  "أما يف العصر األموي

آله خاصة فمن و  )ص(حبهم للنيبو  العديد من الشعراء يعلنون والئهم
ي فنجد شعراء يف العصر العباسو  11"كميت بن زيد األسديو  الفرزدق...الشعراء

كذلك دعبل و  مهيار الديلميو  الشريف الرضي" من أمثال) ص(ميدحون النيب 
 12"اخلزاعي الذي عين بالتصوير املؤثر ملصائب آل البيت خاصة يف تائيته املشهورة

فكان العصر اململوكي حيث زاد اإلقبال على املديح ، أما ما تال ذلك من العصور
حممد " األمثال فنجدو  ضمنوه عديد احلكمو  شعراءصار غرضا ينظم فيه الو  النبوي

هي من و  ،)الربدة( بن سعيد البوصريي ينظم مدائح نبوية من أشهر مدائحه امليمية 
  :يقول فيهاو  13"دقة ألفاظهاو  أفضل القصائد يف املديح النبوي لروعة معانيها

  رى من مقلة بدمــــــــم      مزجت دمعا جـــــــــــــــــــأمن تذكر جريان بذي سل
  14"أومض الربق يف الظلماء من إضمو  أم  هبت الريح من تلقاء كاظمة    

قد عمد و  "كانت أسري يف الناس من اهلمزية و  األمصارو  لقد ذاع صيتها يف األقطار 
م يف البديعو  الشعراء بعده إىل معارضته لكنهم مل يوفقوا إىل و  تفوقه، بإظهار قدر

   15"بديعيات صورا مشوهة من التكلف املمقوتاإلجادة فجاءت هذه ال
استنادا ملا سبقت اإلشارة إليه، يرجح نشأة املديح النبوي يف و  بالتايل فإنهو      

حىت ) " ص(املشرق العريب إىل ظهور الدعوة اإلسالمية خاصة عند شعراء الرسول 
ى الشريف الرضي الذين محال علو  ربط خيوطه بالشعر الصويف مع ابن الفارض

ذا الفن غري أن االختالف حول هذه النشأة ، 16"اإلحاطة بهو  عاتقهما اإلشادة 
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يذهب و  ساد بني الباحثني حيث يرجعه زكي مبارك إىل عهد الدعوة اإلسالمية
مل " عباس اجلراري إىل اإلقرار بأن املديح  النبوي جديد على البيئة  اإلسالمية فهو 

حيث عرف  17"ابن دقيق العيدو  مع البوصريي يظهر إال  يف القرن السابع  اهلجري
قد ارتبط امسه و  يف عصور الحقةو  فالبوصريي رائد املداحني يف عصره،، ذروة ازدهاره

بشكل خاص باملديح النبوي حىت عّد من الشعراء الذين مثلوا تطورا بارزا و  بالشعر
 بوي مل ينتعش املديح  الن" فيؤكد أن هذا ، يف االجتاه الديين ضمن احلركة األدبية

خاصة مع البوصريي يف القرن و  مل يرتك بصماته إال مع الشعراء  املتأخرين و  يزدهرو 
ال ننسى يف هذا ، و السابع اهلجري الذي عارضه كثري من الشعراء الذين جاؤوا بعده

األندلسيني الذين كان هلم باع كبري يف املديح النبوي عند و  املضمار  الشعراء املغاربة
  18ملرينية  الدولة ا

  :المديح النبوي في الشعر الشعبي الجزائري  
خصوصا من بدايات القرن ، و ميكن القول بأن الشعر اجلزائري احلديث         

ا سواء ما كان ، أن كثريا منه ينطلق من الدين" تتمثل يف ، و املاضي له ميزة ينفرد 
جديد ينظر إىل الدين نظرة واعية  أو مبفهـــــــــوم، مبفهومه التقليدي مثل الشعر الصويف
الشعر الشعيب اجلزائري مل يشذ و  ،19"اجلماعة و مدركة ألثره القوي يف وجدان الفرد 

، أن فحوله تكونوا يف الزواياو  عن ذلك حيث استمد من الدين موضوعاته خاصة
م آداب و سنة نبينو  فحفظوا القرآن الكرمي علوم اللغة ا الكرمي ما ساهم يف تشر

هو واقع و  يضاف إىل هذا من جانب آخر الواقع الذي كانت اجلزائر تعيشه، بيةالعر 
االستعمار الفرنسي حيث دفع الشعراء إىل نظم أشعار حترك السخط يف نفوس 

ا من التاريخ اإلسالميو  حتاول تغيريهو  اجلماهري، فتثور على الواقع ، تكون مرجعيا
ى هذه اجلماهري باعتباره رباطا عاما الدين حمركا قويا له السيادة عل" ووجدوا يف

هو يف نفس الوقت كان السبب يف حضارة ، و جيمع الساخطني على األوضاع
بذلك قوي ظهور هذا الغرض بسيطرة فرنسا على خمتلف ، و 20" جمدهمو  املسلمني

ترك " جوانب احلياة سواء اجلانب الفكري أو السياسي أو الثقايف، فاالستعمار 
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ال مفتوحا أما م هذا اللون من الشعر، فأخذ الشعراء يلتفتون إىل عصر الرسالة ا
يستنجدون به من هذا الظلم الذي سلط عليهم فوجدوا يف املدائح الرحاب، الذي 

م يرثون احلالة اليت و  يطمئنوا فيها وأنشدوا تلك القصائدو  ميكن أن يسكنوا إليها كأ
  .  21" وصلت إليها البالد

ة إىل أن املدائح النبوية يف الشعر اجلزائري احلديث قد انقسمت جتـــدر اإلشار و       
هو ما ارتبط ، و األول هو ما كان امتدادا للرتاث القدمي يف هذا املوضوع" إىل نوعني 

أساسا بالنظرة الصوفية إىل حد كبري، أما النوع الثاين فهو الذي اختذ من مدح 
ذلك بعد أن تطورت احلياة و  اليقظة،و  مبدأ للدعوة إىل النهوض) ص(الرسول 
فاألول كان تعبريا عن مرحلة حضارية عاشتها اجلزائر ، السياسيةو  األدبيةو  الفكرية

كان الدين فيها قد أصبح هو القوة الوحيدة اليت بقيت للناس يف و  قبل هذا القرن،
م أما النـــــوع الثاين فكان تعبيــــــــرا عن مــــــرحلة حضارية جديدة انت قلت إليها حيا

  .               22"  اجلزائر
، االستعانة بهو  جلو  بذلك اختذ الشعر الشعيب الديين من التوجه إىل اهللا عزو        

إن كان ، و إبداء الشوق لألماكن املقدسة موضوعات لقصائدهو  )ص(مدح النيب و 
هناك من الشعراء من يغرقون يف مصطلحات الصوفية، حيث يعدون من املنتمني 

ا يف قصائدهم لفهمهم البسيط هلذا و  ىل طرقهاإ هناك من حتضر بعض مصطلحا
  .ذلك مبعرفة بسيطة و  حيث خاضوا فيها، االجتاه
  :التعريف بالشاعر أحمد بن سعد:ثالثا 

  :لنعرف أثرها يف شعره لقد كانت للشاعر حمطات يف حياته سنحاول تتبعها
  :نشأتهو  مولده -
اهد أمحد بن        مبنطقة   1934سعد بن عبد اهللا  ولد خالل سنة الشاعر ا

سي ( القصري بأوالد سيدي عبيد ضواحي بئر العاتر والية تبسة من أب شاعر 
ترىب يف حميط صعب بسبب ظروف االستعمار وما نتج ، )سعد بن احلاج عبد اهللا 

. التحق بالكتاب كغريه من أبناء الريف فحفظ ما تيسر من القرآن.عنه من حرمان
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، ....ن جمربا مع حداثة سنه أن يشارك أسرته األعمال اليومية من رعي وزراعةوكا
تأثر بأبيه فكان يرافقه يف جوالته وحيضر معه املناسبات اليت يلقي فيها قصائده 

  . خاصة املتعلقة بسياسة االستعمار وأخبار الثورة
  :جهاده -

ما حىت قيام عا 17التحق بثورة تونس وكان عمره آن ذاك  1953سنة  يف     
الثورة اجلزائرية الكربى حيث  التحق بصفوف الثورة وأصبح واحدا من جماهدي 

  .1955وجنود ثورة نوفمرب اخلالدة سنة 
وبأحد املعارك ، شارك يف عدة معارك ومواقع مع كبار الثوريني وأبناء املنطقة      

يف قدمه  أصيب، مع جيش االحتالل الفرنسي يف منطقة املاء األبيض شرق تبسة
اليمىن نتيجة قصف جوي حيث نقل للعالج بتونس مث عاد بعد ذلك إىل الرتاب 

وكان إىل جانب ، اجلزائري وخاض الكثري من املعارك ضد االحتالل الفرنسي
اهدين , مشاركته بسالحه وبذله نفسه ألجل هذا الوطن يلهب ضمائر الناس وا
حاثة على اجلهاد املقدس ضدهم بقصائد معادية للوجود االستعماري الفرنسي ،و 

  .1962إىل غاية نيل اجلزائر استقالهلا سنة 
  :عملهو  عودته للوطن بعد االستقالل -
استقلت اجلزائر وبقي الفقيد ضمن صفوف اجليش الوطين الشعيب سليل       

 30/10/1963جيش التحرير برتبة رقيب،التحق باحملافـظة السياسية إىل غاية 
يعود املرحوم  بعد تقاعده  إىل ، رس وطاف عدة والياتحيث خترج بشهادة مد

  .مسقط رأسه مبدينة بئر العاتر 
  :شعره -

اهد إىل  نظم الشعر  15بعد  انقطاع دام حوايل  سنة يعود خالد أمحد بن سعد ا
ويف ، احلزنو  من جديد شارك بشعره يف كل نواحي احلياة فصور الفقر والغىن  الفرح

ج فكان هلذه الزيارة أثر كبري يف نفسه وحياته أدى مناسك احل 1996سنة 
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تناول يف شعره كل األغراض وكان أعظمها يف جمال التصوف والزهد ، وأشعاره
  .الديين
  :وفاته -

اهد والشاعر مبرض عضال يف جوان   لزم على إثره الفراش   2004أصيب ا
  .23" 2004سبتمرب  17لتوافيه املنية يوم اجلمعة 

  :ديني النبوي في شعره المديح ال: رابعا
الغرض الثاين و  جلو  الثناء على اهللا عز: املديح الديين كغرض شعري له نوعان   

سلم، لذا فهو يف و  هو املديح النبوي الذي موضوعه مدح الرسول صلى اهللا عليه
 يصلي على النيبو  أمسائه،و  يذكر صفاتهو  يسبح لهو  حيمدهو  معرض مدحه يوحد اهللا

يثين على و  ينعته بكل خري، كما يذكر صحابتهو  يذكر صفاتهو  هيدعو للصالة عليو 
ال و  يتوسل به يف طلب الشفاعة،و  يناجي حبيبهو  يتشوق للبقاع املقدسةو  آل بيته

هو يف مدينة تبسة و  اإلرشاد لكل ما علمته احلياة من حكمو  ينسى الشاعر الوعظ
  : اعانوردها تبو  سنحاول طرق موضوعاته، و يسمى شعر املديح النبوي

  :صفاته مع تحميده و  االستفتاح بأسماء اهللا تعالى -1
قد ألف شعراء امللحون أن يذكروا اسم اهللا ابتداء حىت يكون عملهم        

 صفاتهو  جل بأمسائهو  غالبا ما جيتهد الشاعر الشعيب يف استذكار اهللا عزو  مكتمال،
ا مناجيا اهللا عزو    :ل نعمه حيث يقولجل بصدق حامدا إياه على كو  االستفتاح 

  ال يذلو  من بدا باسم اهللا ال خيافو   مسيت باسم اهللا القادر الفعال  
  :يواصل قائالو 

  دخولو جا يسريو  باسم اهللا فتحنا الباب  ويفك على املصاب   ذكر اهلادي يطياب
  احلمد مع التكبريو  بادي بكالم ثبات حمصن باآليات         فيه املعوذات 

  الكافر الشريرو  خلوقات            من غري اللي عوصاتله الكرمات جميب امل
  25هال عابث ال معبوث     يف كل أرجاء مبثوث منو هناشري24بادي بكالم رغوث

    26نرجى من اهللا الغوث كيما نبدا مبغوث
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  املبحوث حتت أمرو هو ال غريو  الباحثو                                         
  القاصر عل ملسريو  ما يقدوش املرتاح     27القول جيي بكياح و  بادي باسم الفتاح 

  28"ينهض بيه الضمريو  صباح تاتوا هبة لرياح        تنشط فيه لرواحو  يف كل مسا

، صفاته فهو يبدأ باسم اهلاديو  جل بأمسائهو  فالشاعر حرص على ذكر اهللا عز    
هذه ، و ا مث االستعانة بهاالعرتاف و  يلي ذلك بذكر أفضالهو  مث الفتاح مث اجلواد

ا شعراء املديح الديين يف الشعر الشعيب يف كثري من قصائدهم،  العادة قد التزم 
هو خري استفتاح ملا وقع يف قلبه من  الشاعر بدا متيقنا أن االبتداء بذكر أمساء اهللاو 

او  علم مبعانيها   .مدلوال
  :نعمه على مخلوقاته و  االعتراف بعظمة الخالق -2
 جانب االستفتاح بأمساء اهللا تعاىل يؤثر  الشاعر وصف عظمة خالقه كيف ال إىل
العبارات و  يتجلى ذلك من خالل األلفاظو  هو الذات املقدسة عن النقائصو 

توحي بعظمة له ال ميكن أن تعادهلا صفة عند البشر،كما حيرص ) الكمال( فلفظة
ا اإلنسان عن لعل أجل هذه النعم نعمة العقل  و  على االعرتاف بنعمه اليت يتميز 

  :غريه من املخلوقات حيث يقول
  و هو اللي فضل العبد بالعقل   هو اللي وحدو موصوف بالكمال  

  و هو اللي نور الشمس كي اطل  اهلالل و  هو اللي جيري القمر
  و هو اللي حرم سبايب العلل  و هو اللي آمر بأكلة حلالل 

  29" خصص برمحتو الرسل و هو اللي  هو اللي نزل اهلدى لكل ضالو 
ا، فهو وحده  معتمده يف كل    فالشاعر الشعيب معرتف بعطاءات خالقه مقر 

مث أثىن على اهللا جل شأنه بأنه مسري ، بيده التصرفو  شيء ألنه هو مالك امللك
 هو ما يعين ضمنيا دعوة للناس حىت حيمدوا اهللاو  الكون اآلخذ بيد اإلنسان

 :يضيف قائالو  من نعمه وهو وحده املستحق للشكريشكروه ألنه أسبغ علينا و 
  رب العاملني سبحانو اجلبار   بادي باسم اهللا مقسم لقسام 

   30" بيدو لعمارو  يرزق من يشاء       مسيع عليم حي ال ينام  
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هي و  على اهللا ) الرزاق، السميع، العليم( فالشاعر يف هذه األبيات يضفي صفات
جل ألنه و  فإمنا يدل على وجوب التعلق باهللا عز هذا إن دلو  أحد أمسائه احلسىن 

  .احلولو  مصدر القوة
  :الدعوة إليها و  الصالة  على النبي -3
انتقاال من مدح ذات اهللا املقدسة دأب الشعراء الشعبيون على مدح شخص و    

هي الشخصية املقدسة لدينا كمسلمني حيث أوجب و  سلمو  الرسول صلى اهللا عليه
لها أحد أركان اإلميان فلكل مسلم يف الصالة عليه  أجر عظيم جعو  اإلسالم حمبته

ا شعراء الشعر الشعيب من بينهم أمحد بن و  ،وهي من بني أهم األمور اليت اهتم 
هي فاحتة الكالم بالنسبة إىل املتحدث يف الوسط ) ص(فالصالة على النيب، سعد

  :اء فيقولحث املستمع على اإلصغو  تعد وسيلته للفت االنتباهو  الشعيب
  أكثر بالصالة     و  صلي على حممد

  تكون النجاةو  تنجحو  بيها غدوة تفوز                                     
  صلي على حممد تربح يا من اللك زاد  

 31" على قد أمالك اللي نسبح باسم اهللا اجلواد                              

ال يكتفي بصالته و  ة على احلبيب املصطفى،فالشاعر جيتهد يف الدعوة إىل الصال 
هو بذلك و  إمنا يصلي عليه قدر كل ما خلق اهللا من كائنات،و  عليه ككل ذاكر

و هاهنا "يبث حمبته لسيد اخللق لنالحظ انتقال الرسالة من املتكلم إىل املخاطب 
مستوى واحد للرسالة و  يتسق النص يف خطو  تتعمقو  ترتسخ شعبية اخلطاب

ال أمام الشاعر للقولفيتحقق اال يضيف مفصال مقدار و  ،32" تصال ،و ينفتح ا
  :هذه الصاله اليت جاوزت عدد ماهو موجود يف هذا الكون فيقول
  صــلّـو عَلى َمن نُوُرو نـَوَّر َطه األزهــر              َســـيـُّــد الــُعـــْربَان

  واإلنـــس َمَع اَجلان             علَــى قَـــد اخلَاِيف والظّاَهر واللِّي أْستـُْقِرب 
  علَـــى قَـد ْجنُوم اللِّي َتْظَهر طَْلَعت يَاَسر              َصــــوَّْرَها السْبحان
  علَـى قَــْد جــَراد اللِّي طَــاَير َحْط وَنشَّر               والـلـِّي َمــــاَرْد بَانْ 
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  َيَكرَّْر               َعــْل ُطوْل الــّزمان  علـــى قـَــد القـُـْرآن َمَسطَّر واللِّي 
  علَــى قَـْد سَحاب اللِّي َيَكْنَدر بـَْرُقو ْيَشوَّر               َشاَىل َعــْل لَـــَمزَانْ 

  33"عــلَـى قَـــــْد الَقْمح وَماَجدَّر َصاَبه َعّمر               َوقْـــت أبـَّـــانُو َحانْ 
فت الشاعر لكل ما حييط به يف هذا الكون من كائنات حية أو وهكذا يلت         

قد ال ، و مجادات ليجعلها نائبة عن األرقام يف تعداد صلواته على النيب املصطفى
ذه األحياء  بل يتعدى إىل الصالة عليه قدر كل حرف من حروف  يكتفي  

فحول هو األسلوب الذي عرف به  و  اهلجاء، ملزما نفسه بذكر هذه احلروف، 
ذا اإلحصاء  الشعر الشعيب اجلزائري منهم ابن خلوف بصفة خاصة، حيث يريد 

  .التعبري عن الكثرة املطلقة اليت تزداد يف نفسه من الصلوات على احلبيب املصطفى
  :التشفعو  التوسل -4

 سالمو  لقد دأب الشعراء الشعبيون على مدح النيب عليه أفضل صالة         
التشفع كان له نصيب  و  لكن موضوع التوسلو  املوضوعات ضّمنوا مدحهم عديدو 

ذلك وارد يف احلديث لقوله و  كبري فيه،ألن الرسول الكرمي هو صاحب الشفاعة
ا يف أمته فاستجيب له،و  إن لكل نيب شفاعة")ص( إين أريد إن شاء و  دعوة دعا 

  :فيقول الشاعر 34" اهللا أن أّدخر دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة 
  ا على من نورو يلمع مصباح الظالم   صلو 

  املصطفى امسو املشفع يف يوم الزحام                                          
  و اللي يهرب عندو مينع سيد الكرام        

  اخلايف يرحامو  يا ريب عبدك يتخضع                                            
  وك عام  يسر على اإلسالم وسع واجعل عف

  و خيش الظالم35ساعات ابن آدم يتهوع                                          
  يتعدى لرسام    36يهمعو  تطغى بيه الدنيا

  طامع تغفريل اآلثامو  نا متيقن بيك                                           
  تعديين الصراط نقطع ثبتلي لقدام         
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  39" سامل يا سالم 38ندعدع 37ال نتالط                                      
فيذكر املستمع ، إن الشاعر يدرج االستهالل بطلب الصالة على النيب الكرمي     

احلديث عن الشفاعة هي عادة الشعراء و  أو القارئ بأن حممدا شفيعهم يوم القيامة،
، اآلخرةو  نصرته يف الدنياو  يطلبون محايتهو  مادحي الرسول الذين يتوسلون به

عامة و  فيتضرع هللا تعاىل أن يغفر ذنوبه راجيا منه أن يشفع فيه الرسول الكرمي هو
أغلبها جماال و  ينالوا اجلنة لذا فهذه الصالة متنوعة يف الرتاثو  املؤمنني ليعربوا الصراط

   :يواصل قائالو  )ص(لتعظيم الرسول 
  اه الزِّيَنه           والُقـــــــْربـَه َواآللِسيد رُقــــّيه َنْســـُبو لِيــَنا جبََ 

  40"ُغْدَوه ِيف َجَناَحْك َخبِّيَنا عَلى اهلَِجينَـه       هـُـول َمْن األْهـَوال
سلم إىل و  الشاعر يتعدى يف طلب الشفاعة لنفسه عند النيب صلى اهللا عليه       

ا حتت جناحه يوم القيامة يف رضي مبدحيه  فريجوه بأن يكونو و  قبول كل فرد توسل به
  . هو مايعين الشفاعةو  )يف جناحك خبينا( قوله
  :ذكر معجزاتهو  التشوق لهو  اإلقرار بحبه -5

 هلفتهو  حيث نلمح يف مثل هذه القصائد املوحية، إميانا قويا يعرب عن شوق الشاعر
  :مع ذكر ما عرف عنه من معجزات فيقول) ص(كذا حبه للمصطفى و 

  ل     من البال  ما يتحولحبيت  حيب األو 
    يف ساحتو نتسول      من الباب للدكانة

  وحدو عليه معول      ما خييبش رجانا
  الوسامةو  النورو  أصاحب الغمامة     

  حمياناو  ذخري ويل دعامة     يف أماتنا
  41" الطينةو  صلو على نبينا       قد احلصى

لن يتحول مث و  حب آخرلن جياريه و  اللشاعر يصف حب النيب الذي امتلكه،
ا بشر فقد كرمه اهللا تعاىل بذلك، كما يتخلل هذه  وصف وسامته اليت ال يتحلى 

حيث املعجزة حجة ، سلمو  األبيات احلديث عن معجزات الرسول صلى اهللا عليه
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اليت كانت ) الغمامة( على صحة دعوى الرسالة ومن بني أعظم معجزات الرسول 
ا متخذا منها وسيلة إلبراز مكانة هو على ظهر الناقة إو  تظلله ذ كرمه اهللا تعاىل 
  .قدرهو  النيب

املبدوءة و  يف خضم القصائد الدينية الشعبية املتضمنة مدح سيد اخللق،و           
  :غالبا بالصالة على النيب الكرمي نلمس توظيف األسلوب القصصي يقول املقطع

  قتلو باجلملية مجاعة مغرورينرادو    باتوا عساسني        و  دنولو فتية سرية
  42" ودع مكة من لعشية واهجرها األمني       العدة مسية ذات اليقني      عدتلو 

، من ذلك معجزة  جناته )ص(حيث يريد الشاعر من خالله إبراز معجزات الرسول 
 قد حاصروا بيته حيث وضع اهللا على أعينهم غشاوة أعمت أبصارهم،و  من األعداء

كأن الشاعر يريد أن يثبت أن اهللا يف صف عبده الصابر يف أي  و  لقجنا سيد اخلو 
  .مكانو  زمان

  :عن التشوق إىل مقام سيد اخللق يضيف قائالو         
  يا خالق الربية يا خالق الربية                  جتعل يف الضيق ثنية

  ي بورقيةجتعل يف الضيق دبارة  للحايرين فكارة         شاهي تكون زيارة للهامش
  مضماره          مثة تكون جواره يف تربتو احملميةو  نطفي لوايع ناره من كبدتو

  42" يف تربتو نتعاىف انح ريافه                 هو كرمي ضيافه من اهللا يدو سخية 
 البعادو  ، ألن نار الشوق تأكله)ص(فالشاعر يتوق شوقا لزيارة مقام النيب         

يلمسها، ففيها شفاء لكل و  يشم تربتهو  هو يف حاجة ألن يضمهالفراق قد أرقاه فو 
، احلائرة لتداوي ما يف أعماقهاو  عليل، فهو الكرمي الذي تقصده كل النفوس املشتاقة

 الشاعر كي حيسن التعبري عن شدة شوقه عرب عن ذلك بالنار اليت حترق كبدهو 
كذا اهلامشي تعظيما هلذا إكراما آلل بيته يكين النيب الكرمي بأيب رقية و و  ضمريه،و 

  : يواصل قولهو  النسب الطيب،
  صلو على من نورو ضاوي بارق ناوي                     يلمع فسط مساه 

  44" ما صبناش دواه                       43حبو يف مكنوين قاوي قابض الوي 
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هذا  لقاه فيصفو  شوقه لرؤيتهو  الشاعر جيهر حببه الذي ال حدود له لسيد اخللق
الشعراء الشعبيون ، و احلب الساكن يف قلبه بأنه الداء الذي ال دواء له إال اللقاء

ا و  حاولوا عرب شعرهم استظهار مشاعرهم السامية هذا ما يظهر جليا و  االعرتاف 
  :  عرب قوله أيضا

  تايه يف غرام املشفع غري ندمع              غايبلي اإلحساس
مع عنهم وس   45تنحى لكباسو  ع           و تلطف ريب با

  لقياس 47حفزولو               46شرع ماه يبزع و  قدوه الرياس
  رفعولو العلم  نورو يلمع                    دل على اخلالص

  48" روح للمرسى يف السابع عندو موضع        دنولو حراس 
، واصفا  )ص(عشقه للنيب و  الشاعر يصف نفسه حاجا متجها إىل مكة حامال حبه

نوره اخلالص حيث يلوح من بعيد منظر الكعبة الشريفة، فيتولد و  كذلك املقام
  .مشتاق لهو  ينبعث يف داخل كل قاصدو  إحساس

  :يضيف قائالو 
  صالة ليس تتوقف             على صاحب الكمال
  49"مستاحشو راين مرايف          منشي أكاكا خبال 

  :حىت يصل لقوله
  وأسقيين شربة زالل             أخالقي بينا تلطف   

د نرتشف           ماهوش للجهال   من حوض 
ار صايف صيفو غف        الناشية تذبالو  يف 

  50"صراط هولو مصدف              سبعة أشواط طوال
 يعرب عن تشوقه  للنيب املصطفى، أمحد بن سعد الشاعر الشعيب يف أغلب قصائده

وهو يف ، اليت تعين يف التعبري الشعيب ذروة الشوق) يفمرا( مقامه الطيب بعبارة و 
السالم هو شفيعنا يوم القيامة فيتوسل و  قصائده دائما يذكرنا بأن النيب عليه الصالة

  . جل  بأن يتلطف بعبده يوم يلقاهو  اهللا عز
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هو ما و  طلب الرمحةو  إن الشاعر حباجة للحظات بوح واعرتاف بالذنوب        
  .ائدهيظهر جليا يف قص

   :التشوق إلى البقاع المقدسة - 6
جند من الشعراء من يقدس أماكن زارها أو ولد فيها فكانت هلا مكانة        

الكعبة و  كانت مكة املكرمةو  مرموقة يف نفسه فجاشت قرحيته من قوة حبه املكان،
الشعراء الشعبيون غالبا مل و  الشريفة فضاءات مقدسة  تركت كبري األثر يف زائريها

إمنا كانت قدسيتها و  تقع البقاع املقدسة يف نفوسهم حمل قداسة يف ارتباطها بالدين
 سلم فكان حبهم هلا منبعثا من حبهم لهو  يف ارتباطها بالنيب صلى اهللا عليه

الشوق ملالقاته يف بث و  )ص(االرتباط الروحي بشخص الرسول انكشف ذلك و 
  . شوقهم هلذه األماكن

الكعبة لشريفة، فالدراسات تشري و  الشوق إىل الروضة النبويةو بالنسبة إىل          
قد و  إىل أن احملور يف النبويات إمنا يكون قد ترسخ يف الشعر املنجز خارج احلجاز،" 

حيث الشاعر يف كل مكان تبدو له الكعبة املطهرة   51"يكون للمكان دور يف ذلك
حمدودية و  ني بعد امللجأالتصادم ب" هذا  و  هذا ما يعكس تصادماو  أهم احملطات

، فيقول الشاعر متمنيا أن يسوقه القدر 52"الشوقو  اإلمكان تفتح الباب للشكوى
  :لزيارة هذا املكان املقدس

  غريي               يف املوجة مزاقو  نتمىن بابور دزيري             نايا
  اققفلولو البيبان مسريي           يف تقديري                 رياسو حذ

  55عاد على ممراق               54غري انتريي    53الدرديريو  دخل الدهسة
  يا نفسي ال مناش حتريي       معاك عشريي              ما يهمش لفراق 

  قاصد من هو جمريي          من السعري                 هليب ال ينطاق
  هم سواقخريي           سايقو  هذا واش يقول ضمريي         شري

   57لرقاقو  من الزلة           56يف احملراب حنل بصريي      انح غويري
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قد شكل ملمحا ظاهرا يف شعر أمحد بن ، )ص(احلنني ملقام النيب و  فالشوق        
 فهو  حيلم أن حتمله باخرة هو، هو ما يعكس جتذر حبه لألمكنة املقدسةو  سعد

طمئنا نفسه أن راحتها يف ذلك املكان ،فال كل املتشوقني إىل مقام النيب الكرمي مو 
  .شفيعهمو  افرتقت روحه عن جسده  فثمة يتواجد جمري املؤمننيو  يهم إن مات هناك

هي مكة املكرمة احلديث عن ما و  يقرن الشاعر يف حديثه عن أكثر األماكن قداسة
يسمى الزمن املقدس فهو يتذكر حلظات حجه وأدائه املناسك، مث زيارته الروضة 

  : لو كان طائرا  فيقولو  النبوية فيحمل شوقه هلذه األماكن الطيبة كل زائر آخر هلا
  58يا قمري نوصيك برا كل شهر              توصلي للباهية أم لقطار

  و ادي ليها سالم ميال ألف سطر         واثين بالصالة على طه املختار
 واليل معصار مستاحشها ووحشها يف اجلاش كرب        من كثر احلمان

  ال نرقد كي الناس ال حياليل سهر        كي من جيبد فيه بالقوة تيار
  يا سعد اللي مشاهلا ساقو لقدر           ميال منها العني من غري احتكار

  إذا ما طالوش بيدو اليمىن شارو  يقبل احلجر    و  يطوف السبعة أشواط
  اإلخالص قصارو  روناستغفر       يقرى الكافو  ورى مقام ابراهيم صلى

  59" و ملاء زمزم حاف حنى كل كدر       شربة منو خري من وصفة تذكار
القصيدة طويلة ما جيعلنا جنزم بأن النص هو بث حقيقي للشوق للمقام و          

كذا من أجل التفاعل مع املتلقي الذي جيد و  التوق لتكرار الزيارة إليهو  النبوي
ذا ، و كل ما يتعلق بهو  )ص( استحبابا عند احلديث عن النيب رمبا دفعه إىل  القيام 

  .الفرض الديين عند االستطاعة
  : ذكر الصحابة  -7

 ذكر الشخصية الدينية أو التارخيية، هلا ارتباط عميق باهلويةو  إن استحضار        
 األجماد حيث هي مبثابة املخزون الروحي لصراع الفرد مع مستجدات عصره،و 
  .نسان القوةذكرها ميد اإلو 



ـــديح الديني في الشعـــــالم ــــر الشعـــ   سعاد حميدة . أ                            الجزائري في تبسةبي ـ
  

 

225            2015 ديسمبر/ 8العدد . إشكاالت         لة إشكاالت في اللغة واألدب      مج
   

، فهي النواة الرئيسية )ص(أوىل هذه الشخصيات هي شخصية الرسول و         
ا يقول الشاعر   :للمديح النبوي مث تأيت بقية الشخصيات لرتتبط 

د سيد رقية جد احلسنني   صلو على خامت لنبية تاج املرسلني              طه 
  60" يقنيو  ق ظالم اجلاهلية بعزميةشعشع لنوار ضوية تلوح من اخلدين            ش

      :حىت يصل لقوله
  مصطفى البشرية مرسل جا بالدين            

  بني حلكام  الشرعية على مر السنني                                        
  الستني    و  ال خمفية السنةو  ال منقوصة

  61" تكاثر لوننيو   جت اهليةمعاينو  نثين قويل                                       
بأنه خملص البشرية من عتمة اجلهل ، )ص(إن هذه املقاطع ختص الرسول       

 حكم فيها استنادا للشرعو  هو من فصل يف كل القضاياو  الذي عاشته حلقب طويلة
أصبح بإمكانه أن يرسم لنفسه طريقا يسري عليها و  الدين، فاتضحت حياة اإلنسانو 

م احلسنة و  دوة البشرق) ص(،إن الرسول   .أسو
) ص(كما يرد ذكر الصحابة يف ثنايا قصائد الشاعر، حيث صحابة الرسول       

نصروه، فكان أن التصق ذكرهم بذكر النيب و  هم الرجال الذين كانوا حوله فعززوه
  :أخالقهم يف قولهو  السالم حيث يلخص أعماهلمو  الكرمي عليه الصالة

  الرضى على الراشدين من األعالمو  نام           و الصالة على النيب خري األ
  عمر الفاروق سرية ألهل الدارو  بوبكر الصديق بكر باإلسالم              

  واذكر ذو النورين عثمان اهلمام             ركن من األركان ليه ألف اعتبار
  و علي حيدر ما اسجد شي لألصنام      من صغرو معروف نقمة  للكفار

  سعيد نصرة مع األنصار و الزبري قول بن العوام                  سعدو  طلحة
  أبو عبيدة كان تفهم يا عالم                   مع عبد الرمحان بن عوف الكرار

م نعم اجلوارو  حيشرنا يف صفهم يوم الزحام                  62" جيعلنا جريا
  :نالحظ من خالل هذا املقطع ما يلي 
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  :لونالصحابة ميث
  محايتهو  التمسك باإلسالم                      نصرته            

  القوة                                                  
  الصدق                                                 

ال تبدو يف وضع جديد يف املخيال الشعيب، فهي ال ) ص(فصورة النيب         
اهلادي الذي أخرج الناس من الظلمة إىل و  ف عن الوضع احلقيقي فهو العادلختتل
حتضر يف ، أما فيما خيص صورة الصحابة فهم كلهم حيتلون مساحة كبرية ،النور

م يف الضمري اجلمعي املشبع بصورة ، القوة ،الكرم، الصرب( القصائد تعكس صور
  ) .اإلجهار بهو  نصرة اإلسالم، التضحية
كرم اهللا " علي بن أيب طالب" من أكثر الصحابة ذكرا يف قصائد الشاعر و        

صهره، فهو البطل و  وجهه، فباإلضافة إىل قرابته من الرسول باعتباره ابن عم له
  :بطولته حد اخليال يقول الشاعرو  املغوار الذي ال جياريه أحد، حيث بلغت قوته

  ألحفادارضو على  او  صلو على سيدي الطيب              
  عالل بن عمو لشنب                  كذلك املراد

  63ضحى بنفسو ما حسب                سبيل للجهاد
، حيث حتتل صورته يف )كرم اهللا وجهه(زة لعلي هو ما يعطي صورة مميو        

فضاء الشعر الشعيب عموما مساحة كبرية وهي صورة القوة غري العادية يف الضمري 
  .الشعيب
  ):ص(ذكر آل بيت الرسول   - 8      
لعل ذكر الشاعر و  التنويه مبآثرهم،و  لقد ورد يف املدائح النبوية ذكر آل البيت     

ألن غاية ما و  آل البيت ينتسبون إليه،" يفسر بأن) ص(هلم مع ذكر الرسول الكرمي 
  :يقول الشاعر 64"  ميدحون به هو عالقتهم بسيد الوجود

  ر                سيدنا العباس ليه ألف اعتبارفيها أبو الفضل عم املنتص
  فيه نساء  الرسول درات الدرر               وابنو ابراهيم خوذ أصدق خلبار
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  قت الصغر         السعدية يا سعدها نالت لفخارو  و فيها حليمة رضعت
  65فوت جلبل أحد شاهد ملقابر                 فيهم محزة سيدنا الليث املغوار

الشاعر جيتهد يف جعل الكلمات تعرب بأكثر صدق عن الصفات اليت تعكس إن 
م املستمدة من السرية النبوية العطرةو  أخالق آل البيت  املتمثلة يف القوةو  ميزا

  : هم يف ذلك قدوتنا يف احلياة فيضيف قائالو  ،)بالنسبة لنسائه( العفةو 
  أمك خدجية الكربىو  ك باملنوراهللا بنت الطاهر أفاطمة الزهرة                دخيل

  66"خلرى و  ال تكسر لينا خاطر                         يف الدنيا هاذي
( أمها خدجية و  سلمو  فالشاعر يتوسل هللا بفاطمة الزهراء بنت النيب صلى اهللا عليه

يف ذلك تعظيم و  اآلخرة،و  بأن يرمحه  وال يكسر خاطره يف الدنيا، )رضي اهللا عنهما
إعطائهم صورة طيبة من خالل شعرهم  كما ، و من قبل اإلنسان الشعيب آلل البيت

ا مضيفا   :يتوسل 
  يا زوجة عاللة حيدر فيه تنظر               هنيين نطمان
  67"واكتبين يف وسط الدفرت سبة نبشر          منىن باألمان 

توسل و  اطمةاألمان استحضر فو  املغفرةو  فالشاعر كلما توجه هللا بطلب الرمحة       
  .ا
  :اإلرشادو  النصح  -9

اإلرشاد إما للمتلقي أو لنفسه، من خالل و  لقد سار الشاعر على طريقة الوعظ    
كثرة ذنوبه و  ذكر آثامهو  إظهار تقصريه يف أداء الواجبات سواء الدينية أو الدنيوية

ا صائده الكثري العفو فحوت قو  طلب املغفرةو  الرغبة يف التوبةو  مبديا الندم، معرتفا 
ا الناس ا حيث يقولو  من املواعظ اليت ميكن أن ينتفع    :يهتدون 

  يا ابن آدم خوذ كفاك واصرب على ما يتالك   
  القرب أول املصريو  حسبها املوت وراك                                             

  عارف نعرف للقول بيه لساين مدلول          
  ريب ثبت لعقول عند النزع األخري                                                
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  تزول غبط من هو مقبول        و  تفىن الدنيا
  68"فراش حريرو  يلقى مقامو معدول سرة                                            

ما الزاو  فالشاعر يدعو الناس دائما إىل التزود بالعمل الصاحل د يوم فعل اخلري، أل
 لعل أكثر ما دعا إليه هو االحرتاز من الدنياو  احلساب فال شيء باق غريمها، 

ا فانية كما يوجه الشاعر يف قصائده دائما و  غرورهاو  حرصه على الزهد فيها أل
  :يدعوها إىل التزود بالعمل الطيب ألنه سالحها يوم القيامة فيقولو  اللوم لنفسه

  ش تزيدي على غيظيو الظاء يا نفسي ريضي        عال
  ما تدي غري احلدرة          69انت قبيظي و  دمية

  71تعظيظيو  من ضري             70حليظيالوين نرد 
  أعني بدمعك فيظي             حىت تربدش اجلمرة

  الكاف انفسي بالك             تويب واخطي ملهالك
  تبع ساهل ملسالك             راي الثنية واعرة

  ختلي مالكو  ترحل        72أيت ميجالكيوم ان ي
  73" ما  تدي كان أفعالك         متسي يف كسوة برتة 

فالشاعر موقن أن زاد النفس هو العمل الصاحل، لذا يوصيها بالتزود به، فحني تأيت 
  .حلظة رحيلها يرافقها فقط مجيل هذه األفعال

  :الدعاء -10
 شوق راجيا منه التوبةو  عاىل بصدقالشاعر الشعيب يناجي دائما اهللا ت        

شفاعته فال يفوته أن و  طامعا يف وساطتهو  راغبا) ص(منتقال إىل رسول اهللا ، املغفرةو 
  :سلم فيقولو  يكثر من الدعاء خاصة االستغفار أسوة بالنيب صلى اهللا عليه

  هاك الدارو  السر         وارمحين يف الدار هاذيو  اغفريل يا خالقي الظاهر
  الناقص يكون  احلوارو  اللي ينقد  حر           يف الزايدو  قلناه ما عنا 

  74"مزينة بذكر املختارو  يقروها ملالح من بر إىل بر            خمتومة
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فمن خالل هذه األبيات نالحظ أن الشاعر دائما يتوجه إىل اهللا راجيا متذلال     
املصطفى عليه السالم ما يعين  طالبا رمحته،  مشريا إىل أن رسالته مزينة بذكر الرسول

  :يضيف قائالو  دعوته املتلقي إىل السري على نفس النهج
  صلو عنه بن عبد اهللا           زين احللة             مشعشع لنوار

  امللة           يف يوم احملشارو  جيعلنا نكونو  يف ظله            نا
  مكبوسة بزيار         تبدى  اخلاليق تتقلى              يا للعلة    

  مثة يظهر زين الطلة             ما يتخلى             قاوي من القدار
  75" يفك احلصارو  بيدو باب اجلنة                 حيله بقدرة اهللا          

على نفس و  الشاعر يدعو اهللا أن يكون حتت ظله تعاىل يوم تدق الساعة     
 هذا الرجاء  فيدخل مجيع املنتمني إىل سيد اخللق بقولهاملنوال ال يستثين غريه من 

لن يتخلى على من طلبوا ) ص(جازما بأن الرسول و  يبدو متيقناو  ،)امللةو  نا(
  .شفاعته من أفراد أمته

  :بعد هده اجلولة سيدرك املتتبع لشعر أمحد بن سعد 
 موضوع بارز عند شعراء الشعيب حيث سار علىو  أن شعر املديح فن أصيل -

ابن قيطون وغريهم و  ابن مسايبو  منهاج فحول امللحون اجلزائري أمثال ابن خلوف
  .إبراز العواطف الدينية و  سلمو  يف اإلشادة بالرسول صلى اهللا عليه

  .كما سيستنتج أن لكل شاعر شعيب عرب ربوع الوطن سهم يف هذا الغرض  -   
شخص الرسول ، اإلهلية املديح الديين مرتبط بتجليات املقدس املتمثلة يف الذات -

  .املكاينو  املقدس الزماين، سلمو  صلى اهللا عليه
 :هوامش

                                         
خالد رشيد القاضي، دار صبح ، / ن العرب،  ضبط نصه و علق حواشيه د لسا: ابن منظور - 1
 .46، ص  2006، ، بريوت، لبنان، 1ط
 83تاريخ األدب العريب ، دار العلم للماليني ، بريوت ، د ت ، د ط ، ص : فروخ عمر - 2
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  مفاهيم الّتداولّية وأسسها عند جورج يول
  - الخطاب والّثقافة أنموذجا–

  
  سعاد بسناسي. د

  الجزائر/  جامعة وهران
  

  
شأنها شأن إشكالّية  ،لقد احتّلت إشكالّية الخطاب وتحليله مكانة هاّمة عند الّدارسين[  

خطاب واعتماده بنسبة  الّثقافة التي هي موضوع بحث منذ أمد بعيد إلى يومنا هذا، وألهّمية ال
في كتابه الّتداولّية ) George Yule(كبيرة على ثقافة المتكّلم، عقد جورج يول 

)PRAGMATICS ( فصال خاّصا بالخطاب والّثقافة، ومنه سنقف في هذا البحث عند أهّم
 -كما يرى ذلك جورج يول–مفاهيم الّتداولّية وأسسها من خالل هذا الفصل؛ باعتبار الّتداولّية 

لغرض تفسير  ،يختّص بتقّصي كيفّية تفاعل البنى والمكّونات الّلغويّة مع عوامل الّسياق اعلم
الّلفظ، ومساعدة الّسامع على ردم الهوة التي تحصل أحيانا بين المعنى الحرفّي للجملة والمعنى 

  ].الذي قصده المتكّلم

  
  :تصدير

 كما يوصله املتكّلم أو ملعىنبدراسة ا) pragmatics(ختتّص الّتداولّية           
ا مرتبطة بتحليل ما يعنيه الّناس  الكاتب، ّ ويفّسره املستمع أو القارئ؛ لذا فإ

بألفاظهم، أكثر من ارتباطها مبا ميكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه األلفاظ 
واحلديث عن . منفصلة؛ فالّتداولّية  بذلك، هي دراسة املعىن الذي يقصده املتكّلم

واصل، والّتأثري، واإلقناع وما بينها من عناصر وعملّيات، يتطّلب احلديث عن التّ 
فاعتبار املمارسة الّلغويّة جمّرد عمل نفعّي، (الّلغة وخباّصة عن بعدها الّتداوّيل 

مصلحّي، غائّي قد يقّلل من شأن الوظيفة اإلخباريّة لّلغة، فأن نتكّلم هو أن نفعل 
نعتقد أنّه صحيح، هو أن نطلب تزكية اآلخر لنا، وهو قطعا، ولكن هو أن نقول ما 

فالّتداولّية بذلك هي " 1)"أن نكون على حّق فقط دون أن نطلب تزكية اآلخر لنا
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علم استعمال الّلغة ملقاصد معيّنة، مع مراعاة كّل العناصر واملواقف املساعدة على 
  .حتّققها من ماديّة ومعنويّة

ة اليت ال تستغين عن الّلغة اخلطاب والّنص، وكذا ومن األشكال األدبيّ           
اليت تكون بالّلغة ومن الّلغة، كون الّلغة هي وسيلة هاّمة للحفاظ على " 2"الثّقافة

االت والّتخّصصات، ومنه جاء الفصل  الثّقافات واحلضارات والعلوم يف خمتلف ا
والّثقافة، وقبل حتليل الّتاسع من كتاب الّتداولّية جلورج يول للحديث عن اخلطاب 

عناوينه يف ضوء املفاهيم الّتداولّية املعاصرة، لنا وقفة وصفّية مع الكتاب شكال 
  .ومضمونا

  الّتداولّية عند جورج يول بين الّشكل والمحتوى
كتابه الّتداولّية إىل أربعة " GEORGE YULE"(3(قّسم جورج يول          

، واملراجع، ومسرد املصطلحات؛ فالقسم الّدراسة، والقراءات: أقسام رئيسة هي
  األّول خّصه بالّدراسة وقّسمه إىل تسعة فصول؛ حيث

  :جاءت بعناوينها مرتّبة كاآليت
: قّدم يف الفصل األّول تعريفات وخلفّية، وفيه ثالثة عناوين األّول هو -

  . الّتداولّيةالّنحو وعلم الّداللة والّتداولّية، والثّاين االنتظام، والثّالث سّلة مهمالت 
تأشري : والفصل الثّاين من القسم األّول ومسه بالّتأشري والتّباعد، وقّسمه إىل -

 .شخصّي، وتأشري مكاّين، وتأشري زماّين، والّتأشري والّنحو
استعماالت : وجاء الفصل الثّالث لدراسة اإلشارة واالستدالل وفيه  -

يهم، ودور الّنص املرافق، واإلشارة الّتعابري اإلشاريّة والوصفّية، واألمساء املشار إل
  .العائديّة

االفرتاض : االفرتاض املسبق واالستلزام، وفيه العناوين اآلتية: الفصل الرّابع -
 .املسبق، أنواع االفرتاض املسبق، مشكلة اإلسقاط، واالستلزامات املرتّبة
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بدأ امل: الفصل اخلامس للّتعاون والّتضمني، وحّلل من خالله العناوين اآلتية -
الّتعاوين، االستدراك، الّتضمني الّتحادثّي، الّتضمينات الّتحادثّية املعّممة، 
الّتضمينات املتدّرجة، الّتضمينات الّتحادثّية املخّصصة، خواّص الّتضمينات 

 .الّتحادثّية، وأخريا الّتضمينات العرفّية
سائل أفعال الكالم، و : أفعال الكالم ومقام الكالم، وفيه: الفصل الّسادس -

الّتدليل على القوة الوظيفّية، شروط اللّباقة، الفرضّية املنجزة، تصنيف أفعال الكالم، 
 .أفعال الكالم املباشرة وغري املباشرة، وأخريا مقام الكالم

الّتهذيب والّتفاعل، وفيه حديث عن الّتهذيب، ورغبات : الفصل الّسابع -
: ال تقل شيئا، قل شيئا: واآلخرالوجه، والوجه الّسليب والوجه اإلجيايب، الّذات 

 .الّتصريح والتّلميح، والّتهذيب اإلجياّيب والّسليب، االسرتاتيجّيات، والتّتابعات القبلّية
: احملادثة وبنية الّتفضيل، وفيه ما يأيت من عناوين فرعّية: الفصل الثّامن -

دث، أزواج حتليل احملادثة، الّتوقّعات والّتداخالت وقنوات اإلرجاع، أسلوب الّتحا
 .الّتجاور، بنية التّفضيل

اخلطاب والثّقافة، ويضّم احلديث عن حتليل اخلطاب، : الفصل الّتاسع -
". 4"الّثقافّية- والّرتابط املنطقّي، واملعرفة اخللفيّة، واملخّططات الّثقافّية، والّتداولّية عرب

أقسام  كان هذا عن عناوين القسم األّول املخّصص للّدراسة، وهو أطول قسم من
الكتاب األربعة، ويليه القسم الثّاين للقراءات، والثّالث للمراجع، والرّابع لسرد 
املصطلحات، ومنه اخرتنا حتليل الفصل الّتاسع وعناوينه، وذلك ألمهّية إشكاليته 

 .املتمثّلة يف اخلطاب والثّقافة
  آلّية تنظيم المنطوق والمكتوب في البنية التّتابعّية للمحادثة

لقد رّكز جورج يول يف العناوين الّسابقة للفصل الّتاسع من كتابه الّتداولّية،          
على البنية التّتابعّية للمحادثة؛ ذلك ألّن الكثري من اخلصائص اليت متّيز نظام تبادل 

حىت يف جمتمع املتكّلمني . األدوار يف احملادثة، متنح معان من قبل مستخدمي الّنظام
با تنوّع كاف لإلتيان بسوء فهم كامن، وهذا أسلوب حتادثّي العاّم، يوجد غال
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)conversational style"(5 " واعترب ذلك متهيدا للفصل الّتاسع) اخلطاب
  ).والثّقافة

إّن البنية التّتابعّية للمحادثة تقوم على مجلة من اإلجراءات، يعتمدها   
يل على ما يتوّجب على املتكّلمون ألخذ دور الّسيطرة على األرضّية، مع تركيز ضئ

الّناس قوله حلظة وصوهلم إىل األرضّية؛ فحال حصول املتكّلمني األرضّية، يتوّجب 
وعليهم تنظيم رسائلهم وفقا ملا يعتقدون . عليهم ترتيب بنية وحمتوى ما يريدون قوله

أّن مستمعيهم يعلمونه أو ال يعلمونه، ويتوّجب عليهم أيضا ترتيب كّل شيء 
هذا يف حالة اإلرسال الّشفوّي الذي ينطبق على مفهوم " 6"طةبطريقة مرتاب

 John langshaw(ويرى الفيلسوف اإلجنليزّي جون الجنشو أوستني . اخلطاب
austin ( صاحب نظريّة أفعال الكالم أّن) الّنطق بالعبارة هو أهّم معني لنا على

أثر يف تغيري وذلك من خالل توظيف تلوينات صوتّية ذات " 7)"معرفة الغرض منها
  .وحتويل الّداللة، حنو التّنغيم والّنرب واإليقاع وغريها من التّلوينات فوق الّرتكيبّية

وما ينبغي مراعاته يف حال اخلطاب الّشفوّي، يراعى يف حال رغبة املتكّلم   
تدوين ما يقول؛ إذ يتوّجب على املتكّلمني حني رغبتهم يف تدوين الّرسائل املنطوقة 

مكتوب، فلن يكون لديهم مستمعون يوفّرون صدى تفاعليّا آنيّا، لذلك إنشاء نّص 
ويف هذه احلالة يعترب . عليهم االّتكال على آلّيات بنيويّة أوضح لرتتيب نصوصهم

املتكّلمون والكتّاب مستعملني لّلغة ليس يف وظيفتها الّشخصّية الّتفاعليّة 
)interpersonal function ( اجتماعّي فحسب، وإّمنا يف أي املشاركة يف تفاعل

أي إجياد نّص مناسب ذي بنية صحيحة، ) textual function(وظيفتها الّنصّية 
أي متثيل الفكر والّتجربة ) ideational function(وكذلك يف وظيفتها الّتصوريّة 

ال األوسع لشكل ووظيفة ما يقال أو يكتب . بطريقة مرتابطة وتسّمى دراسة هذا ا
  : هي كاآليت" 9"وميكن تلخيص ذلك يف سّتة عناصر" 8"اببتحليل اخلط
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مراعاة جهة صيغة تكييف الفعل كتوظيف صيغة األمر عن طريق الّنطق،  - 1
ويفهم منها عّدة معاين، حنو داللة الوجوب أو اإلباحة أو احلّض أو الّتعارض على 

 وجه اإلضراب،
 ن فنون القراءة،الّتشديد على الّصوت وإيقاعه وتنغيمه بإمالته وغري ذلك م - 2
الّظروف الّنحويّة وما ترّكب منها تركيبا إضافّيا وغري إضاّيف، يف املكتوب  - 3

ا تقوية املعاين مبراعاة الّسياق، مع أّن العالقات والّدالالت اليت  واملنطوق ومن شأ
اإلثبات، والّتصريح والّتلميح، والّرمز واإلحياء، : يقتضيها الّسياق كثرية، منها

 .، واالستنتاج، وضروب االنتقال من أسلوب إىل آخرواالقتضاء
أدوات الرّبط، ورّمبا يف أعلى مستويات الّتعقيد يأيت استعمال حروف  - 4

 وألفاظ خاّصة تدّل على الرّبط، وهلا دورها يف تبليغ العبارة وداللتها،
ما يصاحب التّلّفظ بالكالم ومستتبعاته، فقد يساعد التّلّفظ بالكالم على  - 5

من نوع غمز بالعني، وحتريك لأليدي، ورفع (احلركات واإلشارات استخدام 
وهذه األنواع من الّتعابري احلركّية ) للكتف، وتقطيب للوجه وعبوسه، وغري ذلك

تستخدم دون نطق، ورغم أمهّيتها إّال أّن مصاحبة الّنطق أثناء حدوثها أحسن من 
مات شبه الّلغويّة حدوثها دون نطق، وتسّمى يف الّدراسات الّلغويّة بالسّ 

)paralinguistics"(10 " مع اإلشارة إىل أمهّية هذه الّسمات وأثرها يف فهم الكثري
من الّدالالت، ممّا جعلها أحد أهّم جماالت اهتمام دارسي علم الّنفس والّلغة؛ ذلك 
ألّن اجلسم اإلنساّين يقوم بدور مهّم يف الّتواصل بني املتخاطبني، وإدراك وفهم كّل 

يئة اجلسم وإشاراته وحركاته،منهم  ا لآلخر يتأثّر إىل حّد كبري 
مالبسات وأحوال الّتلّفظ بالعبارة، فالوسائط واملوارد املعينة على فهم  - 6

ا إىل االلتباس وسوء  الكالم كثرية وغنّية بالّدالالت؛ حّىت لتكاد جترّنا من تلقاء ذا
ننقلها ونستعريها ألغراض أخرى، التّأويل، وعدم الّتمييز، وخباّصة فإنّه حيدث أن 

ا عن أصل وضعها، كأن نستعملها مثال يف باب الرّمز واإلحياء  .فننحرف 
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  تحليل الخطاب
جماال ) جورج يول(يف نظر ) discourse analysis(يغّطي حتليل اخلطاب   

واسعا جّدا من الفعاليّات، ميتّد من الّدراسات الثّانويّة اليت عتربها استعماالت 
يف حديث عرضّي، إىل " حسنا"و" أوه"يطة، حنو كيفّية استعمال كلمات مثل بس

معيّنة ممثّلة على سبيل املثال ) culture(عرض دراسة اإليديولوجّية الّسائدة يف ثقافة 
وعند حصره للقضايا الّلغويّة، يرتكز حتليل . مبمارستها الّتعليمّية أو الّسياسّية

اليت تستعمل الّلغة يف ) شفاهّيا كان أم مكتوبا(اخلطاب عنده على سجل العملّية 
ألّن القصد هو أحد أهّم الّشروط اليت " 11"بعض الّسياقات للّتعبري عن القصد

ا يف الّداللة   .ينبغي مراعا
كما يقتضي مبدأ القصديّة أن ال كالم إّال بوجود قصد، وهذا القصد   

ذ من الّرسائل الكالمّية واملقاميّة حمّدد ثابت عند املتكّلم ال يتغّري، وهو لذلك يّتخ
ما يعني الّسامع على إدراك ما يريد؛ ولكن مراتب الّسامعني تتفاوت يف إدراك 

م العقلّية والّلغويّة والّثقافّية   .مقصود املتكّلمني، تبعا لتفاوت قدرا
  الّترابط المنطقّي 

اللّغة ظاهرة إّن استعمال الّلغة هو موضوع الّتداولّية كما أشرنا سابقا، و   
ا ختضع للعقل واملنطق الّلذان ميّيزان الّلغة اإلنسانّية الفكريّة  ّ إنسانّية فكريّة، مبعىن أ

جورج (املنطوقة عن غريها من أنواع الّلغات ووسائل الّتواصل األخرى، ولذلك يرى 
أّن معظم ما يف عقول مستخدمي الّلغة هو افرتاض ترابط منطقّي ) يول

)coherence (م االعتياديّة مف اده أنّه سيكون ملا يقال أو يكتب معىن وفقا خلرب
حمليّا، ولذا سيكون مقّيدا " االعتياديّة"وسيفّسر كّل فرد اخلربة ". 12"باألشياء

أّن شخصا يبيع  أ- 1ففي احلّي الذي أقطنه، تعين املالحظة يف . باملألوف واملتوقّع
  .أّن شخصا يبيع مرآباال تعين  ب-1اخلضار، ولكن املالحظة يف 

1 بيع خضار -أ.  
  .بيع مرآب -ب    
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ما تفّسران بطريقة خمتلفة ّ يتطّلب . رغم أن هاتني املالحظتني بنية متطابقة، إّال أ
أّن شخصا يبيع أغراضا منزلّية من مرآبه، أُلفة ومعرفة حبياة  ب- 1تفسري 

  .الّضواحي
ذا التّأكيد على األلفة واملعرفة يعترب بعد عقد هذه األمثلة، أّن ه) جورج يول(يرى 

أساسا  منطقيّا ضروريّا؛ ألنّنا مّيالون إىل إجياد تفسريات آنّية للماّدة املألوفة وننزع 
على سبيل املثال، جييب . إىل إغفال العديد من البدائل واخليارات األخرى احملتملة
كم حيوانا من : وهو 2نفر غري قليل من الّناس بسهولة على الّسؤال املطروح يف 

  .كّل نوع أخذ موسى يف سفينته؟
فإّنك وجلت إىل معرفة ثقافّية عاّمة، رّمبا دون " اثنان"فإذا حضر على بالك فورا 

فنحن غالبا ما خنلق تفسريا . غري مناسب" موسى"مالحظة أّن االسم املستعمل 
فإنه بالتّأكيد كّل  ومهما يكن الّتفسري؛" 13"مرتابطا للّنص يعوزه الّتفسري املرتابط

مستمع أو قارئ يعتمد على ما يف ذهنه من أفكار ومعطيات، وليس على ما حيمله 
  .الّنص فقط

  المعرفة الخلفّية
القابلّية : أثناء القيام بالعمليّات الّتفسرييّة أسسا منها) جورج يول(يشرتط   

. جودة مسبقايف الوصول إىل تفسريات ما مل يتّم قوله مسندة على بىن معرفّية مو 
تؤّدي هذه البىن وظيفة معروفة موجودة مسبقا لنماذج مألوفة من خرباتنا الّسابقة 

واملصطلح األعّم لنموذج من هذا الّنوع هو خمّطط . اليت نستعملها لتفسري جديد
)schema( وإذا توافر للمخّطط منوذج . وهو بنية معرفة موجودة مسبقا يف الّذاكرة

موعة ) frame(ثابت وساكن، فإنّه يسّمى أحيانا هيكال  تتشارك فيه أفراد ا
وميّثل ) prototype(املنتمية إىل جمتمع واحد، ويشبه نسخة الّنموذج األصلّي 

عتيادّي، قراءة اخلطاب، هيكل، والّتفسري اال: (هلذه املصطلحات) جورج يول(
  ": 14"باخلطاب اآليت وهو عبارة عن إعالن) وتتابع األحداث" scripte"واملخطوطة 

5  ،7636683/دوالر، ه 500شّقة لإلجيار.  
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  :تعليق
هيكال له ) جورج يول(يف الّنص الّسابق تعترب يف نظر ) شّقة(إّن كلمة   

ّنوم اليت ال تُذكر عادة، كما يف املطبخ واحلّمام وغرفة ال: مّونات مفرتضة، مثل
على  5والّتفسري االعتيادّي احملّلي، لن يستند يف هذا اجلزء من اخلطاب . اإلعالن

مطبخ ) س(إذا كانت س ّشقة فإّن ل (هيكل الّشقة حسُب أساسا لالستدالل 
باعتماده على هيكل " شّقة لإلجيار أيضا"وإّمنا على هيكل إعالن ) ومحّام وغرفة نوم

ثل هذا، واملعلن يتوّقع أن يضيف القارئ كلميت شهر وليس سنة بعد قراءة املبلغ م
. دوالر، وسيكون لديه هيكال خمتلفا مستندا إىل خربته يف كلفة إجيار الّشقق 500

ا، تستعمل القارئ بنية معرفة موجودة  مع ذلك تبقى وجهة الّنظر الّتداولّية ذا
  .يف الّنصمسبقا لإلتيان بتفسري ما مل يذكر 

يف هذا املقام أن تكون املخّططات أكثر ديناميكّية؛ ) جورج يول(ويشرتط   
ا  بنية ُمعرَّفة موجودة مسبقا ضمن تتابع أحداث، كما نستعمل (عن  ةعبار ألّ

املخطوطات إلجياد تفسريات األحداث اليت وقعت، مثل املخطوطات اليت حتصل 
إىل عيادة الدّكتور، السينما، املطعم أو  عادة يف أنواع األحداث مجيعها، كالّذهاب

فحني الّذهاب إىل عيادة الطّبيب للفحص، تتوّقع حصول " 15...)"متجر اخلضار
مجلة من األحداث املتتابعة، تنتظر دورك، تدخل يف الوقت املناسب، جتيب عن 
أسئلة الطّبيب، تأخذ الوصفة، تدفع مثن الفحص، خترج من العيادة، تذهب إىل 

ّية لشراء الّدواء، وإذا فحصت ومل جتد نفسك أحضرت الّنقود؛ فهذا أمر الّصيدل
ومنه فإّن تتابع هذه األحداث يعترب . يؤثّر على تسلسل األفكار واملعرفة املسبقة

خمطوطة اعتياديّة؛ فالّذهاب إىل الطّبيب يتضّمن حدوث ما بعدها من وقائع يف 
اعادة ب.تتابع، وهذا جزء من املعرفة املشرتكة يسمح . الّنسبة ألعضاء الثّقافة ذا

  . افرتاض املخطوطات املشرتكة للكثري أن ينقل دون أن يقال
ا ) جورج يول(ويلّخص    طريقة للّتعّرف على (مفهوم املخطوطة يف كو

ا . تتابع أحداث متوقّعة ّ وبسبب افرتاض أّن معظم تفاصيل املخطوطات معلوم، فإ
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ضاء الثّقافات املختلفة، قد يؤّدي افرتاض مثل هذا ال تذكر مع ذلك، بالّنسبة ألع
دف إىل الّتفاهم، " 16)"إىل إعاقة كبرية يف الّتواصل مع أّن العملّية الّتواصلّية أصال 

اإلقناع واالقتناع والتّأثّر والتّأثري؛ وذلك كون العملّية التّأثرييّة هي غاية كّل موقف 
  .تواصلّي بني طريف العملّية الكالميّة

  لمخّططات الّثقافيّةا
تمعات، وبتطّور ) cultural schemata(إّن املخّططات الّثقافّية  تتطّور بتطّور ا

فقد " 17"لغة األفراد؛ فنحن نطّور خمّططاتننا الثّقافّية يف سياقات جتاربنا األساسّية
أّي شخص حينما تكون املكّونات املفرتضة حلدث معّني ناقصة،  أحيدث أن يتفاج

خمطوطة "هي جمودة أصال يف  دخل مطعما فال جتد داخله الكراسي، اليتمثال ت
؛ بل جتد ما يشبه وسائد كبرية للجلوس وهي اختالفات واضحة؛ لكن مع "مطعم

ولكن بالّنسبة الختالفات أعمق، . ذلك ميكن تعديل تفاصيل املخّططات الثّقافّية
ّططات خمتلفة؛ فمثال فإنّنا ال نعي إمكانّية حصول تفسري خاطئ بسبب وجود خم

عامل غرّيب يف جمتمع عرّيب يعطى له يوم املولد النّبوّي الّشريف عطلة، أو يوم من 
األيّام الوطنّية اخلاّصة بذلك البلد، قد ال يتقبّلها أو ال يفّسرها تفسريا صحيحا؛ 
ذلك ألّن خمّططاته خمتلفة، فيمكن أن يبدو األمر جّيدا يف خمّطط شخص معّني 

  . خمّطط شخص آخروعكسه يف
  الثّقافيّة-الّتداولّية عبر

إّن االختالف يف خمّططات املتكّلمني الثّقافّية أمر حتمّي، ونظرا هلذه   
األمهّية كانت هذه اإلشكالّية جزءا من جمال دراسة أوسع يعرف عادة بالّتداوليّة 

ات وإّن إدراك مواضع وخصوصيّ ) cross-cultural pragmatics(الثّقافّية -عرب
الّرجوع إىل خمتلف عناوين الكتاب ) جورج يول(هذه االختالفات، يتطّلب حسب 

دراسة الّطرائق اليت يبين (اليت أشرنا إهلا يف بداية هذا البحث ألمهّيتها، وهو يرى أّن 
من خالهلا متكّلمون من ثقافات خمتلفة معىن معّينا ستتطّلب يف الواقع إعادة تقييم 

وخيّص يف هذا املقام حديثه عن " 18)"يف هذا الكتابكامل لكّل شيء درسناه 
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مبدأ الّتعاون واملبدأ الثّانوّي؛ حيث افرتض من خالهلما نوعا معيّنا من اخللفّية 
أمريكّية إضافة إىل آليّات تبادل األدوار، - الثّقافّية اخلاّصة بالطّبقة الوسطى األجنلو

  . وأنواع أفعال الكالم
ماذا لو افرتضنا : (يف ذلك) جورج يول(فيقول : ويّ املبدأ الّتعاوّين والثّان -

تفضيال ثقافّيا لعدم قول احلقيقة يف حاالت متعّددة؟ يقال إّن تفضيال مثل هذا 
موجود يف ثقافات كثرية، وسيتطّلب منهجا خمتلفا بالّنسبة للعالقة بني مبدأي الّنوع 

أن ال يقول " 20"و الكيفاملقصود مببدأ الّنوع أ" 19)"والكّم يف تداولّية أكثر مشوال
املتكّلم إّال ما يعلم صدقه، ومبدأ الكّم أن يفيد املتكّلم الّسامع بقدر ما هو 
مطلوب دون زيادة أو نقصان، ويضاف إىل ذلك قاعدة العالقة وهي مراعاة 
املناسبة يف الكالم، وقاعدة اجلهة اليت تعين جتّنب الغموض والغرابة، وتفادي احلشو 

 .واإلطناب
ينبغي يف هذا املوضع وانطالقا من هذا اإلشكال : ات تبادل األدوارآليّ  -

البحث يف الّدور الفّعال للّصمت يف احملادثات االعتياديّة يف ثقافات عديدة، إضافة 
املوصوف اجتماعيّا، والذي يعترب يف العديد من الّثقافات " حّق الكالم"إىل ضمان 

وذلك ما يسّمى بالفعل الّتكليمّي، " 21"لاألساس البنيوّي لكيفّية استمرار الّتفاع
هذا األخري الذي سيّتخذ مواقف " 22"الذي يعين أثر الفعل الّتكّلمّي يف املستمع

 .وقرارات، نسبة إىل درجة تأثّره
ينبغي البحث يف كنه االختالفات اجلوهريّة املوجودة بني : أفعال الكالم -

ّشكر أو االعتذار؛ فاالعتذار يف اإلطراء أو ال: الثّقافات عند تفسري مفاهيم، مثل
اإلجنليزيّة خيلق حرجا كبريا لبعض املتلّقني من اهلنود األمريكيني احملّليني، إذ يعتربونه 
فائضا، وقد يسّبب رّد فعل مشابه لبعض املتلّقني اليابانيني حيث يعتربون قبوله 

علني اجتماعيني فالّتقسيم الذي جتعله جمموعة ثقافّية معيّنة بني أّي ف" 23"مستحيال
فالّتداولّية هي . مثل الّشكر واالعتذار، ال يطابق ما هو موجود يف ثقافة أخرى
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دراسة الفعل اإلنساّين القصدّي؛ ألّن كّل فعل يف احلياة هو جزء من الّتداوليّة، كون 
 .املفاهيم األساسّية يف الّتداولّية تقوم وتتضّمن اعتقادا وقصدا أو هدفا وخّطة وفعال

ى دراسة هذه الّطرائق الثّقافّية املختلفة للّتكّلم بالّتداولّية املقارنة وتسمّ 
)comparative pragmatics ( ويرى)أّن حتقيق تطوير االّتصال ) جورج يول

والّتواصل بني الثّقافات، يتطّلب االهتمام أكثر بفهم ممّيزات الّلكنة الّتداولّية 
)pragmatics accent(  حسب وإّمنا عند أنفسناليس عند اآلخرين ف.  
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  .وما بعدها 130سه، صنف - 14
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ا وشرائطها وقواعدها املختلفة، غلب عليهم االشتغال باألفعال الّلغوّية البسيطة، وأمهلوا املرّكبة،  مبستويا
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غويّا مرّكبا، وهذا ما أراده وهذا الّتوسيع لنظريّة األفعال ميّكن من إدراج احلجاج الذي يعترب فعال تكّلمّيا ل

  ).خروتندورست(و) فان إميرين(
  .133الّتداولّية، جورج يول، ص - 21
  .260امليزان والّلسان، ص - 22
  .، بتصّرف133الّتداولّية، جورج يول، ص - 23
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  ية النسائية في الجزائراإلبداعالتجربة 
 )يةاإلبداعفي تجربة زهور ونيسي  قضاياو  إشكاليات( 

         
يمينة                                                                                         ) عجناك(بشي . د

  أبو القاسم سعد اهللا 2جامعة الجزائر
    

  
ية النسائية في اإلبداعالقضايا  المتعلقة بالتجربة و  اإلشكالياتالموضوع جملة من يطرح [       

؛ كما يبحث عن أبرز القضايا التي طرحتها بعض النماذج والكتابات النسائيةخالل  الجزائر من
 اإلبداعالرؤية في مرآة وأثر هذه ، لجتها لهذه القضايا برؤية أنثويةكيفية معاو  الكتابات النسائية

  .ونيسي ية لزهوراإلبداعلنسوي في الجزائر من خالل مسار التجربة ا
هي أبرز المراحل التي مرت بها التجربة  ما: وتطرح هذه الدراسة جملة أسئلة أهمها       

هي أبرز القضايا التي طرحتها الكتابات  ماو في الجزائر وأهم اشكالياتها؟  ية النسائيةاإلبداع
؟ وما هي الرؤية التي يةاإلبداعيا الواقع االجتماعي للمرأة في التجربة كيف عالجت قضا، و النسائية

  .]ية النسائية في الجزائر من خالل نموذج زهور ونيسياإلبداعتحملها التجربة 
  ملخص باللغة الفرنسية

       Cet article expose un certain nombre de questions liées à l'expérience 
des femmes créatives en Algérie à travers leurs écrits. L’article traite les 
questions les plus importantes soulevées par les écrits des femmes et la façon 
d'aborder ces questions féministes à travers quelques thèmes;  
         Quelles sont les étapes les plus importantes de la créativité des femmes 
en Algérie; ainsi que les difficultés qu’elle rencontre ? Quelles sont les 
principales questions soulevées par les écrits des femmes Algériennes? Dans 
quelle mesure cette expérience a contribué à l’analyse de la réalité sociale 
relative à la créativité des femmes. Quelle est la vision portée par l'expérience 
créative des femmes en Algérie à travers les écrits de Zhor ounnissi. 

                                                                      

 
  النسائية في الجزائرية اإلبداعبدايات التجربة : تمهيد
بدأت اإلرهاصات األوىل للكتابة النسائية يف اجلزائر يف الظهور مع جمموعة       

ْرَن احلركة الّنسوية اإلصالحية باجلزائر، خاصة بعد  من النساء يف شكل خنبة َتصدَّ
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الت،  احلرب العاملية الثانية، وأصبح البعض منهن يكتنب وينشرن يف الصحف وا
قصص، وينّظمن األشعار، ويشاركن يف النشاط املسرحي، وميتهّن التدريس ويؤلفن ال

والتمريض ويعاجلن املوضوعات النسوية ومشاكلهن، وكّن مبثابة رائدات للنساء 
اجلزائريات الالئي سيكون هلن دور فريد من نوعه خالل ثورة التحرير الكربى، ثورة 

رأة املناضلة يف اجلزائر يعلو ، حني كان صوت امل)1()م1962 -1954(أول نوفمرب 
ا اآلخر ا أدبيا - إىل جانب أخيها وزوجها وابنها غاب صو على  -أقصد غيا

كصوت ال ينافسه أحد، بل ) زهور ونيسي(الرغم من  ذلك ظهرت األديبة 
فتحملت أعباء . استطاع أن يتعدى حدود التقاليد ليكون مناضال يف جبهة التحرير

ا كمواطنة، وم سئولية قضيتها الوطنية من خالل الكلمة املقاتلة، خاصة مسئوليا
ا اختذت من اللغة العربية سالحا يف وقت أحوج ما تكون فيه اجلزائر إىل كلمة  وأ

ا محلت أكثر من سالح يف أتون الثورة    )2(.عربية، إ
من أوائل األصوات النسائية البارزة الالّئي استطعن أن ينطلقن ) ونيسي(تعترب

احة األدبية، ويفرضن وجودهن، ويعّربن عن آرائهن وأفكارهّن بكل شجاعة يف الس
من خالل نضاهلا الثوري وأعماهلا األدبية يف جمال القصة، والرواية، اليت ختطت 
احلواجز، وخرجت إىل احلياة الثقافية بكل شجاعة لُتسهم يف بناء احلركة األدبية 

  .النسائية يف اجلزائر
زليخة (الراحلة : نذكر منهن )3(ة أخرى من األديباتمث توالت بعدها جمموع

وال شك أن هذه األمساء . وغريهن )أحالم مستغامني(، و)مجيلة زنري(، و)السعودي
ن يف  استطاعت أن تُثبت وجودها يف الساحة األدبية من خالل انتشار كتابا

ضاع يف ونظرا ملا عرفته اجلزائر قبل وبعد االستقالل من أو . الصحف، والدوريات
ن، يف  خمتلف امليادين، فقد كانت هذه القضايا واملوضوعات مصدرا خصبا لكتابا

  .روايةو  خمتلف األجناس األدبية من شعر، ومقالة، وقصة،
إّن من يبحث عن األدب النسوي اجلزائري يف تلك الفرتة سيدرك قلة 

قصص  األصوات النسائية يف الساحة األدبية، لكن هذا ال مينع من القول أنّ 
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كتبت قبل االستقالل، وإن كانت طباعة هذه ) لزهور ونيسي) (الرصيف النائم(
موعة القصصية جاءت فيما بعد   .ا

من يوميات (، لتطل علينا رواية م1979أما الرواية فقد ظلت غائبة حىت سنة 
لزليخة (، وكان هناك مشروع رواية يف أدب الّرحالة )زهور ونيسي(لـ) مدرسة حرة

واملالحظ أن األدب النسوي مل خيرج  .)4(إال أن رحيلها حال دون ذلك) السعودي
تمع، بل أكثر تركيزا على عنصر املرأة، وحريصا  عن كونه أدبا ملتزما بقضايا املرأة وا

ا اخلاصة كأنثى، والعامة كإنسانة تسعى لتأكيد اهلوية رفع و  على جتسيد معانا
ختلف خالل فرتة و  من ظروف قهراحليف واجلور عنها، نظرا ملا عايشته 

  .)5(االحتالل
ية النسائية مبجتمع جزائري مثقل بالتقاليد اإلبداعلقد ارتبطت التجربة       

والعادات اليت تقهر املرأة املثقفة عموما، واملبدعة على وجه اخلصوص، العتبار هذا 
ال حكرا على الرجل وال يسمح به لدخول املرأة زهور " ففي حديث للكاتبة. ا

ا حاولت طرح حياة امرأة وأحداث وطن، اإلبداععن جتربتها "ونيسي ية تذكر أ
من تغريات يف جمتمع ال تزال املرأة ذلك اهلامش الذي  اإلنسانتلخص ما طرأ على 

يُقَدس تارة، وُيستعبد تارة أخرى، حسب املنفعة واملصلحة واملفهوم الضيق للشرف، 
تمع اجلزائري سار على كثري من جثث النساء " زينب األعوج"وتعترب الشاعرة  أن ا

  . )6(الربيئات، ألنه حممل بإرث طويل من الظلم والفكر اإلقطاعي
ميكننا تلخيص أهم أسباب تأخر الكتابة النسائية يف اجلزائر يف العامل 

التقاليد االجتماعية اليت كانت تنظر إىل املرأة نظرة دونية  تنطوي على  و  االستعماري
 من االحتقار، وترى أن تواجدها يف احلركة االجتماعية يثري الفتنة ويشجع  كثري

ا و  االحنالل، لذا فـََرَضت عليها ظروف العزلة                                        )7(.ية والفكريةاإلبداعالتجميد لطاقا
  :األديبة زهور ونيسي ية عنداإلبداعـــ التجربة 
تأخذ أبعادا متشعبة ومعقدة ) ونيسي(بالنسبة إىل  إن عملية  الكتابة  

عندما تصدر عن امرأة، حيث تتجلى لنا معاناة خاصة تعِكس ضرورة اتساع العامل 
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الّداخلي للمرأة املبدعة، وما حيمله هذا االتساع من مشكالت، وخصوصيات، 
بدو  ، فهي اهتمامات إنسانية، تاإلبداعوشوق كبري إىل مواكبة أزمنة ، وحتّديات

  .كسلسلة مرتابطة احللقات
ية، وتضمن اإلنسان اإلبداعإن هذه اخلصوصيات تُثِري بشكل كبري عمليات  

لدى املرأة حتمل ميسما ترى أن عملية  الكتابة ) فونيسي(إذاّ . )8(تكاملها ومشوليتها
ا، لدى املرأة عمقاً ومتيزاً، كما ُتضفي  اإلبداعوهذه اخلصوصية  تزيد عملية  خاصا 

ليها أبعادا جديدة ختتلف عن غريها من الكتابات، ورغم هذا الّتميز الذي خيّص ع
ما تزال تعيش  –خاصة  - والكتابة لدى املرأة، إّال أن املرأة العربية اإلبداععملية  

وذهنيّات مريضة خاصة بعد عصور االحنطاط  أوضاعاً ُمتعبة، وتعاين أفكاراً و  ظروفاً 
مشروع : "يف أساسها أن الكتابة عند املرأة) ونيسي( ي واحلضاري، لذلك ترىالفكر 
ا مبذورة، ، حياة لكنها حياة ُجتهض قبل أن تولد، عوامل إجهاضها يف مكّونا

اختلطت عوامل فنائها بعوامل وجودها، وتغلّبت األوىل كما تتغّلب كريّات بيضاء 
ا وقاية اجلسد من األمراض اخلبيثة، لتقِضي يف الّنه اية على كل لون تدعي مبغاال

  .)9(" وردي للحياة
يعين رغبتها يف أن تُكون، وأن حتقق وجودها، وحتقق  إن اختيار املرأة للكتابة

جتاوزاً لوضعها احلايل، وبذلك تصبح الكتابة بالنسبة للمرأة نوعاً من  ما ميكن اعتباره
ا مل جتد خالهلا حتاول لنفسها موطئ قدم إالّ بالكتابة اليت من  اخلالص والتحرر، ألّ

  .أن تعكس حضورها ووعيها بالعامل
إّال أنه رغم األشواط اليت قطعتها  الكاتبة العربية يف جمال الكتابة األدبية، 
ا ال تزال تعاين من  ا املبدعة كلما مسحت هلا الفرصة،  إّال أ وحماولة تأكيدها لذا

الذي ما يزال يعاجل إشكالية االزدواجية على مستوى الواقع االجتماعي املتخّلف، 
وهذا . قضايا املرأة املعاصرة، ويطرح حلوال هلا؛ بآليات وذهنّيات قدمية جتاوزها الزمن

تمعات العربية اليت باتت تعيش واقعا تسيطر عليه العوملة،  ما يالحظ يف أغلب ا
الرجل واملرأة على السواء، : والتكنولوجيات احلديثة اليت تستلزم جتنيد اجلميع
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ذه األمة وحل مشاكلها املعاصرة اليت تتخبط فيها، إال أّن مستوى الَوعي للنهو  ض 
تمعات يظل دون املستوى  ذه املسائل الكلّية اليت حتّرك دواليب تطوير ا لإلحاطة 
املطلوب، هلذه األسباب وغريها تظّل املرأة عموما، واملبدعة خصوصا، تعيش يف 

فيه، وما تطمح إىل حتقيقه يف املستقبل،  صراع نفسي وفكري دائم، بني ما تفكر
وبني الواقع الذي تعيشه املثقل برواسب املاضي، وذهنيّاته اليت تظل تشّدها إىل 

  )10( .الوراء
أن للكتابة مهمة نبيلة هلا مبادئها ) ونيسي(أما الغاية من الكتابة؛ فرتى 

صاحبه، إما قوية القوية، أمهها االلتزام حنو قضايا الشعب، ومبادئ القلم كمبادئ 
عنيفة أو تافهة مهزوزة، واحملافظة على مبادئ وأخالقيات هذا القلم هي أفضل 

ذا القلم إىل أهدافه مهما كانت قوية وعنيفة    )11(.وأصلح الوسائل للوصول 
ضرورة ارتباط الكتابة بأهداف ومبادئ  ) ونيسي(يبدو واضحا من كالم  

حبها، وال  يتحقق  ذلك حسب رأيها إال سامية، تعطي قيمة وقوة  للكتابة ولصا
  .بااللتزام بقضايا وأهداف كبرية تستحق النضال يف سبيلها

الرّأي، وَترى ضرورة ) ونيسي(األدبية) زليخا السعودي(وتوافق األديبة الراحلة 
إعطاء الكلمة قيمتها ومسئوليتها، كما تؤكد أن الكلمة والكتابة نضال مستمر 

مة تستمد وجودها من طموح البشرية، وعندما ينتهي الكفاح إّن الكل":ودائم قائلة
املسلح بتحقيق األهداف اليت قام ألجلها، ال ينتهي نضال الكلمة بل يستمر أشد 
قوة وفاعلية، ويكون نضال الكلمة املقدس ألجل املبادئ السامية املخلصة يف ثبات 

  )12(".وإصرار، رغم املوت احملدق دائما بالكلمة احلرة 
، )ونيسي(لدى املرأة من خالل منظور  اإلبداععن أهم شروط الكتابة و أما 

  .فيجب أن تكون املرأة  يف استعداد دائم خلوض معارك جديدة من نوع آخر
تتجاوز أجبديات الكتابة إىل اكتساب مهارات جديدة  هذه املعارك اليت

ان أهم ميدان وقد ك" :ة والبحث، على املرأة إذ تقولتفرضها  مرحلة العلم واملعرف
عند املرأة مرحلة  اإلبداعهلذه املعارك اجلديدة هو؛ أن تتجاوز أجبديات الكتابة و 
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الفين، واكتساب اخلربات  اإلبداعالرتدد واهلواية، إىل مرحلة النضج واجلدية والغزارة، و 
  )13( ".يف األسلوب والتعبري، واجلرأة يف الطرح

ا  -)ونيسي(حسب رأي –هكذا جيب أن ختوض املرأة ميدان الكتابة  وكأ
وسائل فنّية، حىت و  حتارب يف ميدان املعركة بكل ما أوتيت من شجاعة  فكرية،

تُثبت وجودها يف الساحة األدبية؛ وتضيف شروطا أخرى جوهرية، تراها ضرورية 
كما أّن للكتابة منذ البداية اسرتاتيجية الكّلي املطلق، وعند عملية :" للكتابة فتقول

مناص من اإلفالت من ثنائية املقدس واملدّنس، وجيوز وال جيوز، وإال  ال اإلبداع
ِفكرا مقيدا بقيود مرئية وغري مرئية، األمر الذي ُجيهض عامل حرية  اإلبداعأصبح 

  )14(".اإلبداعالتعبري كأهم شرط من شروط الكتابة و 

ة تعبري ،ألن يف احلرياإلبداععلى احلرية كأهم شرط للكتابة و ) ونيسي(تؤكد       
وحتقيق للّذات، وحتّرر من القيود، وحماولة لفهم ما حييط بنا يف هذا العامل، من 

:" أما عن أثر الكتابة الفاعلة فتصفها بقوهلا. ثقافات، وهويات، وعوامل خمتلفة
ا من وجودها؛هي خلية حية، متطورة، جتّدد  الكتابة الفاعلة وسيلة تستمد حيا

تمع وهو و  ظام الكلمات وهي رميم،نفسها، إّن الكتابة حتّيي ع حتيي حياة ا
  )15(".ساكن

يتضح  مما تقدم أن الكتابة الفاعلة هي قضية الكاتب الواعي، الذي يعايش 
قضايا عصره ال كمتفرج ولكن كإنسان فاعل، ألن الكتابة الفاعلة هلا سلطة قوية 

ها هي إحياء من  التنوير، والتوجيه، ألن الغايةتتجلى وظيفتها االجتماعية يف
تمعات الراكدة، بل تغيريها حنو األفضل واألصلح   .ا

يتضح أن للكتابة شروطها،  ) ونيسي(من خالل عناصر جتربة الكتابة لدى 
أن املرأة ) ونيسي(يتضح من كالم . أمهيته  يف عملية الكتابةو  كما أن للمبدع دوره

ء يف رصيدها النضايل املبدعة إمنا هي تلك اليت تنطلق من مدى ما عاشته من ثرا
ا يف اهلموم النسائية الذاتية ، واليتاإلنسايني اإلبداعو  هذا  )16(مل حتصر كتابا

ـــــ حسب ونيسي ـــــ ـيبدو يف كون  أن األدب  اإلنسايناملفهوم الشامل لإلبداع 
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تمع، إال  احلقيقي إنساين بالدرجة األوىل، وإّمنا تقاس قيمته  مبدى ارتباطه بقضايا ا
ا يف الوقت نفسه ُتقّر بأن للمرأة خصوصيات ال جيب إغفاهلا، ألن هذه  أ
اخلصوصية تبقى قائمة سواء يف املوقف، أو يف الرؤيا، أو يف املعاناة اخلاصة يف 

إن للمرأة : " التجربة اليت جتعلها متمّيزة عن الرجل، ويف هذا املعىن تضيف قائلة
ها  إنسانة من الدرجة األوىل تعيش نفس خصوصيات وعوامل معّقدة ومتشّعبة، لكنّ 

واحد، فاجلّيد ليس من صنع  اإلبداعيف رأيي و  أحاسيس ومشاعر اجلنس اآلخر،
، ورّمبا استطاعت املرأة اإلبداعالرجل والسيئ  من حياكتنا، فهناك تكامل إنساين يف 

  )17(..."التوغل بطبيعتها يف عوامل ال ميكن للرجل الوصول إليها، والعكس صحيح 
ا ترى أن ) ونيسي(رغم إقرار  ّ خبصوصية جتربة الكتابة لدى املرأة، إّال أ

معيار التقييم احلقيقي ألي عمل إبداعي، ليس يف اسم صاحبه، وال يف جنس  
  . كاتبه، بقدر ما هو يف حمتواه، وقيمته الفكرية والفنية

وقبل اخلوض جّد معقدة ومتشعبة العناصر،  اإلبداعأن عملية ) ونيسي( تؤكد     
ودوره من خالل وجهة  اإلبداعوعناصره؛ جيدر التعريف أوال مبفهوم  اإلبداعيف جتربة 

نظر األديبة إذ تـَُوّضح مفهومها لإلبداع من خالل جتربتها الشخصية بصفتها شهادة 
يف احلقيقة جيب االعرتاف أنه يصعب كثريا على املبدع أن يقول :"... مبدعة فتقول

ا ال تأيت من فراغ، بل شهادة عن ذاته، ف شهادة املبدعني جيب أن تكون إبداعا أل
، يف تصوير اإلبداعتأيت بعد التعرف املعمق على النفس، من خالل ممارسة الكتابة و 

جتربة إنسانية ختص كل مبدع، عرب سرد بعض األحداث والوقائع والّشخوص، حىت 
  .)18( "داثال تفقد التجربة التصاقها بالواقع، وتفاعلها مع األح

من  اإلنسانالفّين يف جوهره نشاط حر يستهدف حترير  اإلبداعكما ترى أن      
أروع تليق و  رِبقة الطبيعة، وأسر الظروف االجتماعية، واالرتقاء به إىل عوامل أمسى

 اإلبداعالكتابة و " :دور املبدع فتقولو   اإلبداعوتوضح أكثر ماهية  ،)19(بإنسانيته
عاناة دائمة؛ ألن أهم أدوار األديب يف كل ذلك هو البحث توتر، ومو  حالة هوس،

يف النهاية  ية، ودور املبدعاإلنسانيف كل مرة عن اللحظات اجلميلة السعيدة يف حياة 
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إىل عوامل أمسى، انطالقا من واقعيته اليت تبقى دائما هي  اإلنسانهو التحليق ب
 توتراو  ألديب  هوساالسمو واحللم الدائم حنو األروع، من هنا كانت مهمة ا

   )20(".معاناةو 
العادي ال  اإلنسانأن  -بشكل عام -)ونيسي(أما عن دور املبدع فرتى 

يريد من املبدع أن يكون صورة طبق األصل منه، ولكنه يريد من املبدع أن يكون 
ا ألنه غري مبدع، وال ميلك أدوات التعبري اليت  الصورة اليت مل يستطع هو أن يكو

، وهلذا بات دور الكاتب، ومستوى وْعيه، على جانب كبري )21( املبدعيتحكم فيها 
تمع من صراعات وقضايا، حبيث تكون كتاباته  من األمهية ِلَما جيري حوله يف ا

  .مرآة عاكسة هلذا الواقع، وذات تأثري قوي
أما عن ظروف الكتابة لدى ونيسي فرتى أنه ال ميكن فصلها عن وْضع 

  )22(.ل وعن الوضع العام، إْذ كّل شيء يتأثّر بغريه من املواضيعالثقافة يف الوطن، ب
هلذا فإن رسالة الكاتب بقدر ما هي عذاب ومعاناة واحرتاق  لذاته، فهي أيضا 
رسالة ممتعة، وهادفة، ال يتأّتى أداؤها إّال إذا كان شغوفا  باملعرفة  وتقنيات الكتابة 

 يصل إىل هذه املكانة إال الكاتب امللتزم العادي، وال اإلنساناملضنية اليت ال جييدها 
   )23(.برسالة الكتابة، حيث يسّخر سنوات عمره لتحقيق اهلدف من رحلة الكتابة

كوسيلة تبليغ هلذا الفكر، ما هي إال حالة هوس وتوتر   اإلبداعإّن الكتابة و 
ومعاناة دائمة، ألن أهم دور للمبدع يف كل ذلك هو البحث وكل مرة، عن تلك 

البحث . ية، يف جوانبها املضيئة العادلةاإلنسانظات اجلميلة السعيدة يف حياة اللح
إلزالة التشوهات، واحلفر اليت تقبح وجه  اإلنسانعن مواسم للفرح، األخذ بيد 

احلياة، يف عينه وعيون اآلخرين وإزالة بذور اليأس، بزرع األمل األخضر يف حاالت 
لتأخذ بعد ذلك أبعادا . )24( ية يف كل عصرساناإلنالقنوط والضياع اليت تعاين منها 

تعكس ، متشعبة ومعقدة، عندما تصدر عن امرأة، حيث تتجلى معاناة مضاعفة
ضرورة اتساع العامل الداخلي للمرأة املبدعة مبا حيمل هذا االتساع من مشكالت 

   )25(.اإلبداعوخصوصيات وحتديات مغامرة، وشوق كبري إىل مواكبة أزمنة 
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  : تابة الروائية عند زهور ونيسيتجربة الك 
بدأت من معركة ) ونيسي(لعّل أن انطالق رحلة الكتابة النضالية لدى  

تعليم الّلغة العربية يف ظل االحتالل يف إحدى مدارس مجعية العلماء اليت كانت 
اهدين بعيدا عن أنظار املستعمر، حيث أن  مدرسة لتعليم البنات، ومركزاً إلخفاء ا

ا املعلمة هذه املهم ا يف املدرسة، وأّن هذا  الدور ) ونيسي(ة النضالية تقوم  وزميال
يف املدرسة أثناء الثورة التحريرية سّجلته يف ) ونيسي(الّنضايل اخلطري الذي قامت به 

إّن ما أعرضه ما هو إال لقطات سريعة ) :" من يوميات مدرسة حرة(مقدمة روايتها 
) مناضلةً (نفسي، وسامهت يف بعض جوانبها جبهد لزاوية تارخيية هامة عشتها ب

ما معا) معلمةً (أحيانًا، و   أحياناً أخرى، أو 
  )26(".يف غالب األحيان 

هذه املشاركة ) من يوميات مدرسة حرة(يف مقدمة روايتها ) ونيسي(تؤكد و 
ا على هذا أمكن للمرأة يف مسرية الثورة أن ُتعّرب عن نفسها وترابطه: "النضالية بقوهلا

تمع املادية ومعطياته، فإن الواجبات قبل احلقوق، وهذا جوهر ... مع متطلبات ا
أساسي قّدمته املرأة أثناء الثورة وأضافته إلثراء الفكر الثوري يف خصوصية ثورة أول 

  )27(".نوفمرب
ا بني ) ونيسي(إن ما مييز شخصية  ا كثريا ما تربط يف أحاديثها وكتابا أ

أة، وتعترب ثورة التحرير بأحداثها ووقائعها مصدر إهلامها يف الكتابة، الثورة ونضال املر 
اهدة اليت تفتخر بذلك نوفمرب، الثورة اليت :" وأهم مؤثّر يف أعماهلا األدبية وهي ا

رمبا يستطيع أن يكون كذلك . ال أستطيع قطعا أن أكون موضوعية يف الكتابة عنها
أن أكون موضوعية،  - مهما حاولت - ستطيع من مل يعش هذه الثورة، أما أنا فال أ

ا أكرب مّين  هذه الذكرى أكرب من . وأنا أجتهد يف الكتابة عن أول نوفمرب، إ
  )28(".حاملي األقالم، وأكرب منكم أيضا، أكرب منا مجيعا أحياءنا، والذين سيولدون

ا، وقد اعرتفت و  تشّعبت يف أعماقهاو  هذه الثورة اليت امتدت جذورها ذاكر
  .)29(يف أكثر من موقف على قوة هذه العالقة حىت أصبح نوفمرب كل شيء عندها



  بشي )عجناك( يمينة. د                                        ية النسائية في الجزائراإلبداعالتجربة 
   
  

2015 ديسمبر/  الثامنالعدد                                256     مجلة إشكاالت في اللغة واألدب      
      

اإلعالمي يف و  ومبشاعر فياضة تعّرب عن حالتها النفسية، وعن دورها الرتبوي
أستطيع أن :" املدرسة، وأّن املسؤولية  الثورية آنئذ كانت تتجاوز الكالم إىل الفعل

بعدها وكل ما أكتبه أو و  التحرير على أعصايب خالهلا، أْزعم أنين عشت حرب
... أقوله يصدر من داخل النفس، باعتباره عنصرا أساسيا يف وجود كنت أحياه 

إّنين ال أنكر ضراوة احلرب النفسية اليت تعّرضُت هلا يف حيايت، فقد كانت أياما 
املواقع واألحداث،  قاسية اضطربت فيها كثري من املواطن، وحّل االرتباك يف كثري من

وبرزت الصراعات وهذا ليس غريبا على أية ثورة وخباصة على نزول املرأة للعمل 
ا السرية   .)30(داخل تنظيما

ا  لقد كانت احلرب فرصة لُِتعّرب املرأة عن نفسها بصورة مضاعفة تثبت قو
يف للمستعمر، وللّرجل يف الوقت نفسه، وبذلك فإن الثورة اجلزائرية كانت ثورة 

ال وأبرزت الثورة املسلحة :" عقول الرجال كذلك، فقد تقبلوا كفاح املرأة يف هذا ا
فكان حضورها هذا دليال بارزا على الّتحول  ورة املرأة احملاربة، واملناضلة،ص

االجتماعي الذي وقع يف البالد وفرض مسامهة كل مواطن يف حماربة 
  .)31("االستعمار

ا النساء خالل الثورة قد أحدثت خلخلة إذن فإن األدوار املتع      ددة اليت قامت 
يف العالقة االجتماعية، فارتفعت ألول مرة مكانة املرأة وُنِسجت حول بطولتها 
ا األدب القصصي، وتصبح رمزا للمقاومة  القصص والروايات اليت سيتغذى 

 يف) ونيسي(لقد استمدت . )32() من يوميات مدرسة حرة( والنضال يف رواية
روايتها هذه واقع الثورة ما قبلها وما بعدها، فهي تصوير لعامل من املعاناة واألشواق، 

وهي دفاع محاسي عن البطولة ) 33( يربط التاريخ باألسطورة والواقع يف الوقت نفسه
الشعبية ومقاومة االستعمار، وحتية حب للشهداء الذين جعلوا من حب الوطن 

  .)34(...معىن وحيدا للوجود
يتجلى بوضوح من خالل ) من يوميات مدرسة حرة(إن الفن الروائي يف رواية      

استعمال املؤلفة للعناصر الفنية الروائية وأساليبه املختلفة؛ كرسم الشخصيات، 
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وتطور األحداث، والرتكيز على املضمون، واالهتمام باألسلوب، وتصوير البيئة 
  .والوصف واحلوارالزمانية واملكانية، زيادة على استعمال السرد 

ساليب الفنية للرواية  وال تنسى الكاتبة أن تضيف إىل روايتها بعض األ      
ا الفكرية )الفالش باك( كاالرتداد ، الذي ينري ماضي الشخصيات وخلفيا

يف ، الذي يغوص )35(أسلوب املناجاة أو املونولوج الداخلي والسلوكية، وكذلك
اعر واألحاسيس اليت تعتمل داخلها، وقد أعماق الشخصيات ليعّرب عن أدق املش

مزيج بني العمل الثوري، ) من يوميات مدرسة حرة(أّكدت املؤلفة على أن روايتها 
قد حاولت أن أربط :" والفن الروائي، والسرية الذاتية، فهي تقول يف مقدمة الرواية

رة من بني املوقف الفّين الروائي، وأواجهه بكل صدق، وبني تقدمي بعض تراث الثو 
خالل إشارات سليمة اهلوية واضحة املقصد قد ال تكون وافية، ولكنها أكيدة 
بالقطع، وكنت ومازلت أتشوق إىل أن أضع تصورا للعناصر اليت تكون منها هذه 

اجلذور واألرضية التارخيية :" املذكرات وقد توضح يل بأن ثالثة عناصر هي مرتكزها
األرضية التارخيية يف غضون احلدث  للحدث، األشخاص الذين تواجدوا يف هذه

ذاته بصفتهم حقيقة وواقع، وليس خياال أو أسطورة، الصيغة واألسلوب الذي يقدم 
  )36(".به هذا العمل للمجتمع

وجتدر اإلشارة إىل أن عناوين روايات الّسري الذاتية تتميز بقدرة على إعطاء 
فاق داللة عنوان الرواية اإلحياءات املتعددة وهي تعكس ِفكر كاتبتها، وما مدى ات

فعملية الربط بني السرية الذاتية، . على ما بداخلها، وما تقصده كاتبة السرية الذاتية
ا، وكاتبها، حتمية حبكم طبيعة النوع األديب وفنّيته يف الوقت نفسه، هو ما و  وعنوا

لية جيب االلتفات إليه عندما نتوقف عند عناوين السري الذاتية، أي الوظيفة الدال
  .للعنوان

لو تأّملنا الداللة املعنوية للعنوان ومدى ترابطه مع وقائع وأمساء وردت داخل 
  .)37( الرواية ألمكننا اإلملام باألمهية الفنية للعنوان يف النماذج الراهنة للّسري الذاتية
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يتأكد من مدى تطابق عنوان ) من يوميات مدرسة حرة(إن قارئ رواية 
ا فكرياالرواية مع أحداثها وش تأيت مرة على التاريخ ) ونيسي(ذلك أن . فنياو  خصيا

لتسجل وقائعه، وتارة متيل إىل الفن لتجمع بني املذكرات كأسلوب، وبني احلوار  
كرؤية فنية روائية يالحظ اعتماد الكاتبة يف روايتها أسلوب املذكرات، وأكثر 

رسائل، حيث يتجلى فيها التقنيات الروائية املستخدمة فيها هي تقنية اليوميات وال
يف )  األنا(تظهر صيغة و  )أنا(صوت البطلة ممتزجا بصوت املؤلفة عرب ضمري املتكلم

، )38("حتركايت أصبحت حمسوبة" و"أقبلت على الباب: " ، منها قوهلامواضع عدة
فنعايش لغة البوح واالعرتاف اليت توحي لنا باندماج صوت البطلة بصوت املؤلفة، 

ة األكثر انتشارا يف الرواية النسوية هي صيغة املتكّلم اليت هلا الفضل هلذا بدت الصيغ
ا أحيانا من الرتابة اإليقاعية بفضل  يف إشاعة جو من األلفة يف الرواية، فأنقذ

ا وصدقها وتنوعها بني لغة األعماق ولغة الواقع املعيش   .)39(حرار
  ؛فتبدو جتربة مغّلفة بالرمزية "لوجنا والغول"لروائية يف رواية أما التجربة ا      

تكثيف املعىن و  الرمزو  يتضمن بداخله العالمة" فالعنوان ذو مدلول رمزي واضح
حبيث حياول املؤلف أن يثبت فيه قصده برمته، أي أنه النواة املتحركة اليت خاط 

هذه النواة ال تكون مكتملة، فهي تأيت كتساؤل جييب و  املؤلف عليها نسيج النص،
وعلى هذا . )40(" نص إجابة مؤقتة للمتلقي كإمكانية لإلضافة والتأويلعنها ال
حيقق شكال من أشكال التناص بواسطة توظيف القصص " الغولو  لوجنة" فعنوان 

اليت تعد من الرتاث الشعيب واجلمع بني ) الغوللوجنة و (يب أو احلكاية اخلرافية الشع
الغاصب،  وتقدمي لوجنة و  ملغتصبالغول يف رواية زهور ونيسي هو مجع بني او  لوجنة

عن الغول يف العنوان دليل على أمهيتها إنه حامل لشحنة من املعاين مصدرها الرتاث 
ة نسائية تقدم كرمز وهذا يعين أن لوجنة هي رمز اخلري وهي شخصي) 41(" الشعيب

يصبح الغول رمزا و  احملتلة من طرف املستعمر،و  املغتصبة) اجلزائر(للوطن األم 
  . النارو  يا لالستعمار اجلبار الطاغي الذي حكم اجلزائر باحلديدأسطور 
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حتاول حتقيق مصاحلة روائية تعمد إىل تصوير العامل، و إن الكاتبة يف جتربتها ال
؛ هلذا عمدت الكاتبة إىل استعمال لغة )42(مع هذا الواقع بوصفه حتمية معقولة

عامة والفقرية، فلجأت بسيطة وواضحة حبكم أّن شخوص الرواية هم من الطبقة ال
حتاكي الفرتة اليت تعيشها دون تكلف يف و  إىل لغة حتاكي واقع هذه الشخوص

ظ عامية شعبية يف بعض العبارات حىت أن بساطتها تكمن يف استعماهلا أللفا
، احلايك: خاصة احلوارات اليت جتري بني شخصيات الرواية فنجد مثال املواقف، و 

زهور ونيسي هلذه اللغة رمبا  يعود استعمال و  اخل،..الكراطة ، البقراج، القبقاب
عاب لدى القارئ كون الرواية موجهة إىل عامة الناس بكل يستلتسهيل اال
م،   .)43(ليس النخبة منهم فقط و  مستويا

حاولت يف جتربتها الروائية أن تنسج اخليوط اليت تربط حاضرها مباضيه 
املادي بصورة عفوية دون و  روث الروحيكان استخدامها لرموز املو و  القريب والبعيد

  .تكلف
فكانت جتربة الكتابة  الروائية مرتكزة " آخر للحننيو  جسر لبوح"أما رواية 

وحضورها بقوة يف هذه التجربة الروائية؛ فهي مثابة  )قسنطينة( أساسا على مدينة
بوح جسر لل"القضية احملورية اليت يدور حوهلا الصراع يف رواية و  األوىلالشخصية 

  ".وآخر للحنني
إن اجنذاب الروائية اجلزائرية إىل هذا املكان دون غريه من املدن اجلزائرية األخرى، 

ا و  حضارية عريقةو  دليل  على أنه مكان حيمل دالالت تارخيية طبيعية خارقة، إ
 لقد كان لشخصية البطل. مدينة تسحر العيون والعقول جبماهلا وطابع جغرافيتها

ماكن عديدة مما مسح لنا املهم يف الرواية من خالل تنقالته يف أالدور ) كمال(
كما نلمس إحساس الروائية الدالالت اليت حتملها هذه األماكن،   الكشف عن

ذه املدينة  ى صورة  )قسنطينة(الكبري  اليت  متثل مسقط رأسها حيث تصفها بأ
اكن، هذا فضال عن لترتك انطباعًا قويا لدى القارئ من خالل تصويرها هلذه األم

اليت احتلت حيزا ) الرمز(اهتمام الروائية باملوروث الشعيب القسنطيين، هذه املدينة 
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ذلك من خالل إبراز الروائية ألماكن عديدة، اكتست دالالت و  مهما يف الرواية،
اجلزائري بأرضه وجدانيا  اإلنسانعميقة من خالهلا تؤكد الكاتبة مدى متسك 

  .حتاللوتارخييا رغم قهر اال
، هور ونيسيلز) " مسار امرأة" (عرب الزهور واألشواك" أما  جتربة الكتابة يف    

؛ "مسار امرأة"فتتسم جتربة الكتابة فيها بالبوح األنثوي حيث تنسج خيوط جتربة  
ا يف جتربتها  ببعض  مفضية  يةاإلبداعفتتوقف األديبة عند أبرز احملطات اليت مرت 

عامة والروائية خاصة إذ  اإلبداعلتجربة املضنية  يف الكتابة و هذه ا مفاتيحو  أسرار
إن لكل روائي مفتاح لفهم شخصيات الرواية، حيث يعترب احملرك ":تصرح

الديناميكي للحياة وأحداثها وعقدها املتأزمة، فإن مفتاحي كروائية وقصاصة، كان 
د، ولكن  بشكل عام، ليس كموقف سياسي واجتماعي حمد اإلنساندوما املرأة و 

شعرت أنه يعرب عن االحنراف عن  كجرح كذاكرة، كحالة إنسانية، كوضع كثريا ما
وكما أن ...روح العدالة الواجبة جتاه األفراد ككل،وجتاه الرجل للمرأة بشكل خاص

لكل روائي مفتاح، جند أن لكل روائي لغة خاصة به، وكثريا ما تلونت عندي هذه 
  .)44(..."ة، وتارات رقيقةاللغة، تارة متفجرة، وتارة مفجع

إن الرواية عندي هي حتّول من تصوير البنية السطحية للواقع إىل الرتكيز على 
البنية العميقة للواقع، والكشف عن تعقده، واستعمال احلوار الروائي وسيلة وغاية 

تستطرد أكثر يف و  ...)45(اإلنسانمعا لتفكيك هذا الواقع القريب البعيد وبداخله 
من يوميات (عندما كتبت أول رواية :"جتربتها الروائية األوىل قائلة احلديث عن 

وكانت بصيغة املتكلم، طبعها بعض النقاد بطابع الذاتية، واعتربت عند ) مدرسة
ا كانت حياة بطلة رواية استمدت كل أحداثها  البعض شبه مذكرات فقط، مع أ

تحليل، وروعة املتخيل، حياة من الواقع، واقع احلياة ومل ختل من مجاليات الوصف وال
بطلة ميكن أن تكون هي حياة ضمري املتكلم، وميكن أن تكون حياة الغائب هي 
ذات بطلة، متثل ذوات أخرى اليوم أو غدا، وتعرب عن الكثري من النماذج البشرية 

وألنين أعتقد أن الكاتب فنان أيضا، وأن هذا الفنان له دور يف إبراز ...األخرى
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ي والفين، ودوره ال ينتهي عند هذا احلد، ألنه ليس  اإلبداعمن تسجيله تاريخ شعبه، 
  . كاملؤرخ املفروض عليه أن يعتمد نوعا من األساليب التقريرية والتسجيلية يف كتاباته

جبميع جوانب  اإلملامإن هاته األساليب ال قدرة هلا يف رأي الفنان على 
شيء آخر، إنه وقبل أن يكون  حدث ما، ألن احلدث عند الفنان إنساين، قبل أي

  )46(".هو مشاعر وأحاسيس ال ختلو من ذاتية ، حسابات وأرقاما وتواريخ
 تلك، يةاإلبداعخصوصية الكتابة األنثوية يف جتربتها األديبة  تربز هكذا     

طبيعة املرأة املختلفة  اخلصوصية اليت حتمل شفافية وحساسيًة مرهفًة خاصة تنبع من
ا عن املرأة؛ ففي  عن الرجل وهذا ما جسَّدته يف ، مهومها شفافيٌة خاصةو  كتابا

   .يةاإلبداعجتربتها 
:" تلّخصها هذه العبارات ونيسيإّن األمهية اليت تكتسيها جتربة الكتابة عند      

لقد أصبحت الساعات اليت أكتب فيها، هي أسعد الساعات، وعندما متضي أيام، 
أديب، أكون كمن أضاع من عمره جزءا هاما  ال أضع فيها مشروعا لقصة أو أثر

ومعتربا، هكذا اقتطع من عمره، ليوصله وبسرعة إىل املوت لقد كانت ومازالت 
  .)47( ..."الكتابة بالنسبة يل هي احلياة

  :خــــــــــــــاتمة
يف ) ونيسي(وطرحتها اليت عاجلتها  اإلشكالياتو  تلك هي بعض القضايا

 مة، والروائية خاصة اليت شّكلت مسارها السرديية عااإلبداع مسار جتربتها
ية املتفّردة عن رؤيتها اإلبداعمن خالل هذه التجربة  ي؛ حيث كشفت لنااإلبداعو 

يها، كما وأمهية ودور املبدع ف خصوصيتها،و  ية النسائيةاإلبداعملفهوم التجربة 
تها  ية انطالقا من جترباإلبداععناصر تلك التجربة أوضحت لنا أهم معامل و 

الشخصية يف الكتابة اليت استغرقت قرابة نصف قرن من الزمن أو يزيد  قضتها يف 
مقاومة االستعمار، وحرية الوطن، و  مهوم املرأة وقضاياها،: عن اإلبداعو  الكتابة

ية األخرى من خالل جتربة يف رحلة الكتابة اإلنسانوغريها من القضايا  اإلنسان،و 
من خالل هذه )  ونيسي(استطاعت الستشراف حيث املليئة باآلالم، واآلمال، وا
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العريب بل و  إىل القارئ  اجلزائري رؤيتهاو  ية الطويلة إيصال رسالتها اإلبداعالتجربة 
  .حيثما كان اإلنسانإىل 
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  نشأة المفاهيم والتصورات: التداولية
  

 مزايتي مريم . أ
  الجزائر/ المركز الجامعي لتيسمسيلت

  
       

تمايزت الدراسات اللغوية بعد ظهور البحث اللساني المعاصر، وتميزت بنوع من التوسع 
مما أّدى إلى تفرع المجاالت البحثية إلى عدة اّتجاهات مارست سلطة حول النص بقراءتها 

ة واآلنية، نتيجة القراءة الحداثية للنصوص بأشكالها المختلفة، إال أننا نلمس توجها المتجدد
  .  فرض نفسه من خالل المنهج الذي تمت به القراءة

ومن بين هذه المناهج التي فرضت نفسها في اآلونة األخيرة نجد المنهج التداولي ماثال 
الفكرية والمعرفية حول طبيعة قراءة بعض أمامنا بمعطياته المعرفية واآللية في إعادة النظرة 

  .النصوص األدبية واللغوية على السواء
والمقال الذي بين أيدينا حاولت من خالله استجالء عناصر وأسس بعض المفاهيم المعرفية 

  .حول غايات هذا المنهج وأهدافه
 

 

 
 

  تقديم
ا، وحل كانت اللغة منذ القدم حمل اهتمام العلماء، رغبة يف دراسة قضاياه

ا كانت أكثر  دف الوقوف على أسرارها واإلفادة من كنوزها، أل ا  مشكال
الوسائل أمهية يف حتقيق التواصل، بني البشر، وقد اعرتضهم الكثري من املشكالت 

أهي مقصورة على ما يتجسد يف تلك األحاديث املتبادلة " منها صعوبة حتديدها 
ا تشمل  أنواعا أخرى كتلك اليت نسميها لغات يف بيننا كتابة ومشافهة، أما أ

، ولعل اإلفصاح )1(... "من ذلك ما يعرف بلغة العيون ولغة اإلشارات... تعبرياتنا 
بلغة مفهومة وحده حيقق الفهم واإلفهام؛ ففي قضايا اإلجرام مهما توفرت األدلة 
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يعدها شيئا  والرباهني يبقى االعرتاف دليلها، وإن كان الكثري منا جيهل قيمتها، ألنه
مألوفا عاديا كالتنفس واملشي ولكنها تبقى إحدى املميزات األساسية للكائن 

إذ من خالهلا ندرك العامل وحيور "البشري اليت جتعله خمتلفا عن باقي الكائنات، 
الكون ويتطور وتعمل آليات التفكري  والذاكرة ونتواصل فيما بيننا ونشتغل وننتج 

  .) 2("ونرتجم جتاربنا ومشاعرنا
ا كل قوم عن أغراضهم ا أصوات يعرب  ، )3(وقدميا عرّفها ابن جين بأ

ا  عبارة املتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساين ناشئ "وعرّفها ابن خلدون بأ
عن القصد إلفادة الكالم، فالبد أن تصري ملكة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان، 

م ، وعلماؤنا العرب تفطنوا إىل اجلوانب )4("وهو يف كل أمة حبسب اصطالحا
ا الطبيعية ووظيفتها االجتماعية، ممثلة يف إقامة التواصل  املميزة للغة مبا يف ذلك ماد

تمع فكان أن  اهتموا برصد العالقة بني بنية اللغة ووظيفتها على أساس "بني أفراد ا
ختتلف حسب السياق  أن الرتاكيب اللغوية وسائل للتعبري عن أغراض تواصلية معينة

  .)5("الذي وردت فيه
لقد توسع البالغيون والنقاد يف احلديث عن مقتضيات الكالم مبا يف ذلك 

فذكروا أن على األديب أال يطلق الكالم على عواهنه بل جيب "املرسل واملستقبل 
أن يتأكد من مستقبل رسالته كما فعل األصوليون نفس الفعل عند حبثهم عمن 

  .)6("امر اإلهلية ومن ال يدخليدخل يف األو 
املناطقة ولعل القاسم املشرتك وضوع التواصل النحاة واملفسرون و وقد عين مب

ويف تناول ظواهر مشرتكة  ... واحد يتمثل يف فهم النص القرآين هدف"بينهم 
كالرتادف واالشرتاك باعتبارمها ظاهرتني تتصالن بالداللة املعجمية وباألساليب 

م النحوية )7(..."د قراءات النص الواحدشائية وتعدّ اإلن ؛ فهم قد سّخروا مجيع أدوا
ا ومبعانيها   .والبالغية واألصولية لرصد ظاهرة التواصل اللغوي، وما يتصل 

  منزلة معاني الكالم في النظرية النحوية العربية
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اعلم أن معاين الكالم كلها معان ال تتصور إال فيما بني : "يقول اجلرجاين
واألصل األول هو اخلرب ومن الثابت يف العقول والقائم يف النفوس أنه ال  شيئني،

يكون خرب حىت يكون خمرب به، وخمرب عنه، ألنه ينقسم إىل إثبات ونفي واإلثبات 
، ويقول يف موضع آخر )8("يقتضي مثبتا، ومثبتا له، والنفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه

، )9("الم معان ينشئها اإلنسان يف نفسهومجلة األمر أن اخلرب ومجيع معاين الك"
وهي عند بعض : "، قال فيه»باب معاين الكالم«: ووضع أمحد بن فارس بابا أمساه

ي، ودعاء وطلب، وعرض وحتضيض، : أهل العلم عشرة خرب واستخبار، وأمر و
  .)10("ومتن وتعجب

ا الكالم من إخبار  أو ومعاين الكالم هي املعاين املختلفة اليت ينعقد 
على "؛ فالنحاة العرب كانوا )11(استخبار أو شرط أو متن وحنوها من املعاين املتعددة

ومل يفهموا من اللغة ... صلة وثيقة مبعاين الكالم، وبأغراض األسلوب، ومقاصده 
ا لفظ معني يؤديه  ردة فحسب، وإمنا فهموا منها أيضا أ ا منظومة من القواعد ا أ

؛ فنفوا بذلك )12(" ألداء غرض تواصلي إبالغي معنيمتكلم معني يف مقام معني
م بأنه جمرد قوالب شكلية ختلوا من معاين  ّ صفة التجريد عن النحو العريب الذي ا

فصناعة النحو قد تكون فيها األلفاظ مطابقة للمعاين وقد تكون خمالفة هلا "احلياة؛ 
يف املعىن شيء آخر إذا  إذا فهم السامع املراد، فيقع اإلسناد يف اللفظ إىل شيء هو

، ويف جانب )13("علم املخاطب غرض املتكلم وكانت الفائدة يف كال احلالني واحدة
مىت بين على ظاهر اللفظ ومل ينظر يف موجب : "التحليل النحوي يقول ابن هشام

  .)14("املعىن حصل الفساد
عاين امل"كما توسع النحاة يف االهتمام بالظاهرة اللغوية، فأشار بعضهم إىل 

واألغراض العميقة الكامنة وراء األلفاظ واملباين ، من ذلك إشارة سيبويه إىل أن 
وأن لالستفهام عدة وظائف تواصلية ... القسم ال يعدو أن يكون تأكيدا للكالم 

التنبيه، ومن ذلك إشارة كّل من اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ورضي الدين : منها
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د لذاته وإمنا يراد به إما اإلحلاح يف الطلب، وإما األسرتباذي إىل أن القسم ال يرا
  .)15("تأكيد اخلرب

" وهو ما نستشفه يف حتليل النحاة العرب للجمل، فمنهم من كان على 
صلة وثيقة مبعاين الكالم وبأغراض األسلوب ومقاصده، وبطرق وأحوال االستعمال 

سات اخلطاب ودالالته اللغوي، وبطبيعة العالقة بني املتكلمني واملخاطبني، ومبالب
وأغراضه ومل يكن حنوهم كّله حنوا شكليا خالصا، إذ مل تكن عبقرية حنوهم أنه 
يفصل فصال صارما بني الشكل البنيوي للجملة وبني مقامات وأحوال استعماالت 

  .)16("اجلملة كخطاب تواصلي كما يصّوره بعض الباحثني املعاصرين
ريهم من علماء العربية، فطنوا إىل ومل يقتصر األمر على النحاة، بل إن غ

قضية القصد من اللغة ووجوه استعماهلا، وكذا أثر السياق ، يقول اآلمدي معرّفا 
؛ )17("اللفظ املتعارف عليه، املقصود به إفهام من هو متهّيئ إلفهامه:" اخلطاب بأنه

ا من "فالعرب كانت  تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتصل 
ليحرتز بالوقوف عليها من اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي ... ان االستحس

معرفة مقاصد الكالم إمنا مداره على معرفة "، ويرى الشاطيب أن )18("احلال ذكره
مبا يعني على ذلك من حتديد سياق الكالم بناء على  )19("مقتضيات األحوال

وترفع أي لبس، حيث اشرتط القرائن واملالبسات اليت تعني على فهم مراد املتكلم 
تهدين معرفة عالقة النص بعامله اخلارجي للوقوف على  العلماء على املفسرين وا

، وهو اهلدف من التواصل، وجعل حازم القرطاجين اإلفهام ضروريا )20(مقاصده
يكون املتكلم يبتغي إما "لتحقيق القصد من الكالم أو املنفعة حيث اشرتط أن 

؛ فحصول الفائدة بني )21("الستفادة منه أو بعضها بالقولإفادة املخاطب أو ا
املتخاطبني وربط القصد بالغرض الذي يبتغيه املتكلم يرتتب عليه اختالف 

يكون املقصدين غري منصرفني إىل :"األساليب والسياقات، ويف هذا يقول القرطاجين
 يتحقق حمل واحد أو غري منبعثني من حمل واحد، فلكل واحد منهما هدف معني ال

  .)22("إال يف إطاره وال ميكن حتققه يف إطار غريه
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وقد حرص البالغيون على استيفاء املواقف التواصلية اليت يهدف إليها 
ال اخلصب  املتكلم من خالل ما عرف عندهم مبقتضى احلال، فكان علم املعاين ا

وما تلحقه  يعىن بتمحيص تراكيب الكالم العريب املبني"لتناول تلك القضايا لكونه 
من صور تضفي عليه معاين أخرى مناسبة لسياق الكالم وتتماشى ونفسية 

  .)23("املستمع
  التواصل اللغوي في الفكر اللساني الحديث

جاء يف املعجم اللساين الفرنسي جلون ديبوا بأن التواصل هو تبادل كالمي 
الستماع بني متكلم حمدث مللفوظ موجه إىل متكلم آخر، وهذا املخاطب يلتمس ا

إليه، أو جوابا ظاهرا أو باطنا حسب نوع ملفوظه، لذلك كان التواصل بني 
شخصني، ومن جهة علم النفس اللغوي هو عملية ربط املتكلم الداللة باألصوات، 
ويتم عكس ذلك بالنسبة للمستمع حيث يربط هذه األصوات املنطوقة 

  .)24(بداللتها
، فمن خالهلا وبواسطتها يتم التعبري وتعترب اللغة وسيلة ال مثيل هلا للتواصل

عن كل ما يتعلق حبياة الفرد سواء تعلق األمر مبعيشته اليومية أو مبناظر مجيلة أو 
سيئة كان قد رآها يف زمن ما، أو حىت عن أشياء مل يكن قد فكر فيها من قبل، 

  .فاللغة حسب دي سوسري هي نسق من العالمات واإلشارات هدفها التواصل
التواصل ظهر يف اللغة الفرنسية يف النصف الثاين من القرن الرابع  ويذكر أن

قريب جدا من الفعل الالتيين » تشارك يف«"عشر، فاملعىن األصلي الذي هو 
communicare مث انتقل مفهوم  )25("وتعين الوضع داخل وحدة ماcommunier 

communion صبح كلمة إىل املشاركة يف اآلراء والعاطفة أو وحدة الشعور، لت
communication  دالة على الوسيلة اليت متكننا من اجلمع بني األشياء ضمن

وغريس  Searle، سورل Austinأوستني (إطار واحد، وبالنسبة ملدرسة أكسفورد 
Grice ( فإن فعل الكالم ال يروم إفهام الغري بواسطة دوالSignifiants  بقدر ما

التواصل بالنسبة لبوديشون ، ف)26("يهدف إىل التأثري يف هذا الغري
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(J.Beaudichon)  سلوك يهدف إىل التأثري يف الغري، يف إطار قواعد "هو
اجتماعية من طرف وضعية الشريك وخصوصياته، فهو يكتسي تعاقدا ضمنيا 

؛ فاألمر ال يقتصر على اكتساب أدوات اللغة )27("وتشاركا بني الفاعلني األساسيني
  .كيفية استعمال هذه األدوات خالل أنشطة التواصل  والقواعد الرتكيبية، ولكن على

  استراتيجيات التواصل غير اللغوي
ولكن هل تبقى اللغة وحدها وسيلة إلحداث التواصل؟ ماذا عمن هم 

  .عاجزون عن استعمال اللغة كاألطفال، والصم البكم؟
لقد تنبه اللغويون عامة إىل أن عملية التواصل ال تعتمد فقط على اللغة، بل 
هناك وسائل غري لغوية كاإلشارات واحلركات اجلسمية املصاحبة للكالم، وحىت 

واإلشارة : "... الصمت، فاإلنسان يتكلم جبسمه كما يتكلم بلسانه، يقول اجلاحظ
ويف اإلشارة بالطرف ... ونعم العون هي له ونعم الرتمجان واللفظ شريكان،

حاضرة، يف أمور يسرتها بعض واحلاجب وغري ذلك من اجلوارح مرفق كبري ومعونة 
ا من اجلليس وغري اجلليس، ولوال اإلشارة مل يفهم الناس  الناس عن بعض وخيفو

  .)28("معىن خاص اخلاص وجلهلوا هذا الباب البتة
واحلركات اجلسمية تساهم يف فهم وإدراك مقاصد املتكلم وهدفه التواصلي، 

نطوقة، فإن اإلشارات اجلسمية فإذا كنا نستطيع إخفاء مشاعرنا بواسطة اللغة امل
  .)29(تكشف يف غالب األحيان عما خنفيه يف باطننا من أحاسيس

ويعترب اجلاحظ أّول من تنبه لظاهرة اإلشارات اجلسمية من القدماء، ملا هلا 
وعلى قدر وضوح "من أمهية يف فهم الكالم، حيث يقول يف بيان دور اإلشارة 

اص ودقة املدخل يكون إظهار املعىن، الداللة وصواب اإلشارة، وحسن االختص
  .)30("وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح وكانت اإلشارة أبني وأنور كان أنفع وأجنح

وتعترب العني أهم وسيلة من وسائل االتصال غري اللفظي، وقد اقرتح أركايل 
  :تصنيفات للوظائف اليت يؤديها النظر 1984

 .إرسال املعلومات مثل النظرة التحذيرية-
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احلصول على املعلومات اليت تفيد يف فهم السلوك االتصايل للطرف اآلخر -
واحلصول على تغذية راجعة حول مدى جتاوب الطرف اآلخر مع السلوك 

 .االتصايل للفرد
  )31(:تنظيم التفاعل بين األفراد

التخاطب وجها لوجه قد يفصح عن أمور كان ينوي أحدمها عدم اإلفصاح 
أو ال تعلم أن اإلنسان إذا عناه أمر فأراد أن خياطب ": عنها، يقول ابن جين

يا فالن، أين : صاحبه وينعم تصويره له يف نفسه استعطف ليقبل عليه، فيقول له
أنت؟ أرين وجهك؟ أقبل علي أحّدثك، فلو كان استماع األذن مغنيا عن مقابلة 

إلصغاء إليه، العني، جمزءا عنه ملا تكلف القائل وال تكلف صاحبه اإلقبال عليه وا
  :وعلى ذلك قال الشاعر

  )32("من العداوة أو وّد إذا كانا*** العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
وال يتوقف األمر على لغة العيون، بل هناك إشارات أخرى كإمياءات الوجه، 

االبتسامة، والضحك والتكشري والغضب والضحكة الصفراء مع تقطيب : مثل
؛ فمنها ما تكون عفوية ال إرادية، ومنها ما تكون )33(احلاجبني، وجحوظ العينني

إرادية حتمل دالالت متفق عليها، وخيلص الباحثون مجلة من الوظائف ميكن أن 
ا اإلشارات واحلركات اجلسمية   :تقوم 

  حتقيق وتدعيم املعاين والدالالت اليت يقصدها املتكلم. 
 ما املتك لم جتاه لغته األم أو اللغة إكمال القصور وجرب العجز اللذين قد يشعر 

 .األجنبية اليت ال يعرفها حق املعرفة عندما ينتقل إىل جمتمع آخر
  النيابة عن الكلمات يف بعض املواقف اليت يلجأ خالهلا املتكلم إىل استبدال

الكالم باإلشارة يف حالة اخلجل واالضطراب أو عندما يتعمد إخفاء ما يريد 
 .قوله
 ين اليت يريدها املتكلم أو ما مساه اجلاحظ معىن خاص التعبري عن ضالل املعا

 .)34(اخلاص
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فإذا كان يعين املوافقة والرضا يف ثقافة ما "وقد يتخذ الصمت لغة للتعبري، 
فإنه يدل على عدم املوافقة يف ثقافة أخرى، ويعترب دافيد كريستال أن الصمت الذي 

لرفض، أما الذي يصدر عن يصدر عن ذوي املراكز االجتماعية العليا تعبريا عن ا
املراكز االجتماعية الدنيا فهو تعبري عن القبول؛ فالصمت كثريا ما حيمل دالالت 

ذا اعتربه الدارسون شكال من أشكال التواصل اللغوي   .متباينة، و
  مفهوم الّتداولية 

الرباغماتية والذرائعية وعلم املقاصد والنفعية والتداولية كلها ترمجات ملصطلح 
Pragmatics )35( ،مع االختالف بني الباحثني يف اختيار ترمجة عن أخرى ،

واختالفهم يف التصورات العلمية بينها أما عن حتديده فيكاد جيمع الباحثون على أنه 
عصي الضبط، ألن التداولية نظرية صعبة التقنني؛ لتفسري مناهجها، وحصر أهدافها  

ا ختضع هليمنة طائفة من التيارات العلمي   .)36(ة املختلفة متس أسسها املنهجيةكو
دول اليت وردت يف معجم : يرجع مصطلح التداولية يف العربية إىل مادةو 

أحدمها يدل على حتول الشيء من مكان إىل آخر، : "مقاييس اللغة على أصلني
اندال القوم، إذا حتولوا من : واآلخر يدل على ضعف واسرتخاء؛ قال أهل اللغة

تداول القوم الشيء بينهم؛ إذا صار من بعضهم : هذا الباب مكان إىل مكان، ومن
الدُّولة يف املال، والدَّولة يف احلرب، وإمنا : إىل بعض، والدَّولة والدُّولة لغتان، ويقال

مسي بذلك من قياس الباب، ألنه أمر يتداولونه فيتحول من هذا إىل ذاك، ومن ذاك 
  .)37("إىل هذا

الذي من داللته نقل الشيء ) دار(عل وجعله بعض العلماء قسيما للف
جرى عليها، وخلصوا إىل أن املعىن : دار على األلسن، أي: وجريانه، حنو قولنا

  .)38(الذي محله الفعل هو التواصل، ومقتضى التداول
وتلك حال اللغة متحولة من حال لدى املتكلم إىل حال أخرى لدى 

ا بينهم   .)39("السامع ومتنقلة بني الناس يتداولو
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أما عن حتديد اللفظ اصطالحا فيكاد جيمع الكثريون على تشعب دائرة 
ا متثل مهزة وصل بني حقول معرفية كثرية مما صّعب حصر  اهتمامات التداولية كو

ليست علما لغويا حمضا باملعىن التقليدي، "أهدافها وضبط مناهجها؛ فالتداولية 
عند حدودها وأشكاهلا الظاهرة، علما يكتفي بوصف وتفسري البىن اللغوية، ويتوقف 

ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعمال ويدمج 
  .)40("مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسريه

يف جامعة هارفارد هي  1955ويذكر أن احملاضرات اليت ألقاها أوستني عام 
كيف نصنع «: ة، فقد نشرت بعد وفاته حتت عنواناالنطالقة احلقيقية للتداولي

حيث كان يطمح إىل الكشف عن اجلوانب اليت ننجزها باللغة » األشياء بالكلمات
دف إال إىل وصف  حمدثا تطورا يف نطاق الفلسفة أنذاك القائلة بأن اللغة ال 

  .)41(الواقع
العمل "مث واصل الفيلسوف األمريكي سريل ما بدأ مواطنه، وأحل على أن 

اللغوي هو الوحدة الدنيا األساسية للتواصل اللساين، وبناء على ذلك ال ميكن 
ا مبعزل عن إنتاج العمل اللغوي الذي ال يكون إال يف مقام  دراسة اجلملة ودالال

التكلم بلسان ما هو تنب لشكل السلوك القصدي الذي "؛ كما اعترب)42("معني
) Paul Grice(ما الفيلسوف بول غرايس ، مث تبعه)43("يسّريه نظام من القواعد

ا الدرس التداويل، وأبرزها وضع أصول احملادثة   maximsجبهوده البارزة اليت طّور 

of conversation  احلوارية "، مث جند كذلك ما يسمى بالنظرية )44(1975عام
  .)45("اليت متثل الوجه احلقيقي للرباغماتية اللسانية اليت تأثرت بالفلسفة التحليلية

واإلجنليزي  Pragmatiqueوالتداولية هي ترمجة عن املصطلح الفرنسي 
Pragmatics  وليست ترمجة ملصطلحPragmatisme  الفرنسي؛ ألن هذا األخري

، )46("الفوائدية والنفعية والعلمية"وقد ترجم إىل " الفلسفة النفعية الذرائعية"يعين 
  .Pragmaticsفهوم وهناك من ترمجه بالرباغماتية للداللة على امل
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ا  العلم الذي يعاجل العالقة بني األدلة ومؤوليها، يف "وقد عرّفها موريس بأ
تبليغية اول اللغة بوصفها ظاهرة خطابية و حني اعتربها فان جاك ختصصا يتن

  .)47("واجتماعية يف الوقت نفسه
بدراسة الكالم وما يتعلق به من سياق لغويي وغري لغوي، "لية تعىنفالتداو 

، ومتتد )48()"املستقبل(واملستمع ) املرسل(تحقيق كمال االتصال بني املتكلم ل
ا إىل علوم شىت منها  الفلسفة التحليلية ممثلة يف فلسفة اللغة العادية، ومنها "عالقا

  .)49("علم النفس املعريف، ومنها علوم التواصل، ومنها اللسانيات بطبيعة احلال
األصلي واملباشر إىل املعىن السياقي غري واملنهج التداويل يتجاوز الوضع 

وهذه املعاين ال ميكن الوصول إليها إال من خالل فهم اللغة يف سياق "املباشر 
االستعمال السياقي الذي حيدد قصد املتكلمني والوضع اللغوي وحده ال يكفي 

اليت هي معان وضعية تفهم من (املعاين اللغوية "ألن  )50("لتحقيق هذا املعىن
تنضوي يف إطار اهتمامات علم الداللة؛ ألن استنباطها ال ) ات اللغة وتراكيبهامفرد

حيتاج إىل عناصر خارج البىن اللغوية، أما مقاصد املتكلمني فال ميكن التوصل إليها 
إال مبعرفة السياقات اليت قيل فيها الكالم ومعرفة املخاِطب واملخاَطب عند التعامل 

  .)51("مع الكالم
  :  تداولية وأهدافهاأهم مهام ال

  :تتلخص مهام التداولية يف
 ا يف السياقات واملقامات املختلفة  .دراسة اللغة أثناء التلفظ 
  بيان أفضلية التواصل غري املباشر وغري احلريف على التواصل احلريف

 .املباشر
  شرح أسباب املعاجلة اللسانية البنيوية الصرفة يف معاجلة

 .امللفوظات 
  يان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظاتشرح كيفية جر. 
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والتداولية تنطلق من مبادئ مستمدة من علم النفس اإلدراكي، وأشهر 
النظريات التداولية هي نظرية املناسبة القائمة على فكرة املردود، فالبد من افرتاض 
اشتمال عمل التواصل على ضمان مناسب من أجل الوصول إىل تفسري حيضى 

  . )52(م املخاطبباهتما
  :أهم جوانب البحث التداولي

 :اإلشاريات -1
ا أدوات الربط بني أجزاء اجلملة وبني جمموعة من اجلمل، فعلماء  ويقصد 

النص يتألف من عدد من العناصر تقيم فيما بينها شبكة من " التداولية يعتربون أن 
سك بني تلك العالقات الداخلية اليت تعمل على إجياد نوع من االنسجام والتما

، )53("العناصر وتسهم الروابط الرتكيبية والروابط الزمنية والروابط اإلحالية يف حتقيقها
: ب؛ فاإلشارة يففدراسة البعد اإلشاري للعالمة اللغوية ميثل جزءا من مقاصد اخلطا

تفهم يف سياقها اخلارجي، وال تتحقق إال من خالل ... أنا ، أنت، هنا،
  :، منها)55(رات عدة أنواع، واإلشا)54(االستعمال

  اإلشارات الشخصية)Personal Deixis ( وهي متثل الضمائر الدالة على
 .املتكلم واملخاطب والغائب، سواء كانت متصلة أم منفصلة

  اإلشاريات الزمنية)Temporal Deixis ( ،ومتثلها ظروف الزمان بصورة عامة
تدل العناصر اإلشارية على  فإذا مل يعرف الزمن التبس األمر على املتلقني، وقد

 .الزمان الكوين والنحوي
  اإلشاريات املكانية)Spatial Deixis ( ،ومتثلها بصورة عامة ظروف املكان

ويعتمد استعماهلا وتفسريها على معرفة مكان املتكلم وقت التكلم، أو على 
مكان آخر معروف للخطاب أو للمخاطب والسامع، ولعل أكثر اإلشاريات 

 ...هذا، وذاك، وهنا، هناك، وحتت: الواضحة هياملكانية 
  اإلشاريات اإلجتماعية)Social Deixis ( وهي ألفاظ أو عبارات تشري إىل

العالقة اإلجتماعية بني املتكلمني واملخاطبني من حيث هي عالقة رمسية 
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)Formal ( أو غري رمسية)Informal ( أو عالقة محيمية)Intimacy ( أو غري
 .أو غري ذلك من مستويات العالقة) Non-intimacy(محيمية 
 )Pre-supposition(اإلفتراض المسبق  -2

وهي » اإلضمارات التداولية«بعض الباحثني املعاصرين يطلق عليه مصطلح 
املعطيات واالفرتاضات السابقة اليت تفهم من سياق الكالم، أو يتضمنها الرتكيب، 

  :مثال) 2(و ) 1(ي امللفوظني ؛ فف)56(ومتثل اخللفية املعرفية ألطراف احلوار
 .أغلق النافذة...................   )1(
 .ال تغلق النافذة..................  )2(

ا أن » افرتاض مسبق«يف كال امللفوظني خلفية  النافذة «مضمو
: ، ومثاله يف القرآن الكرمي كما يفسره الشيخ الشعراوي؛ قوله تعاىل)57("»مفتوحة

تضّمن ؛ )58(﴾ِإنَّ َخيـَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمنيُ  أََبِت اْسَتْأِجْرُه َقاَلْت ِإْحَدامهَُا يَا 
ا أمام والدها وطلبت استئجاره، وأنه أمني ملا  ا رأت منه قوة كبرية وصفته  قوهلا أ
اتني اخلصلتني فيه، فكّنت عن  ا  رأت من سلوكه، وكشف قوهلا عن إعجا

ها وقد فهمت املرأة حاجته إىل األجر ملا رأت من حاله، اإلعجاب بعرضها على أبي
 )59(﴾َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ  ﴿: وذكر الطربي أنه قال هذا القول

وعرض ذلك للمرأتني تعريضا هلما لعلهما أن تطعماه مما به من شدة ... وهو حمتاج 
ا املتكلمون، فهي تشكل خلفية  ، وتلك افرتاضات املسبقة ال)60(اجلوع يصرّح 

حديثه إىل السامع على "التبليغ الضرورية لنجاح العملية التواصلية فاملتكلم يوجه 
  .)61("أساس مما يفرتض سلفا أنه معلوم له

 )Les Sous-entendns(األقوال المضمرة  -3
وترتبط بوضعية اخلطاب ومقامه، على عكس االفرتاض املسبق الذي حيدد 

القول املضمر هو كتلة املعلومات اليت ميكن ] "فـ[ساس معطيات لغوية على أ
للخطاب أن حيتويها، ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق 
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إن السماء ممطرة؛ فالسامع هلذا امللفوظ قد : ، ومثال ذلك قول القائل)62("احلديث
 :يعتقد أن القائل أراد أن يدعوه إىل

 .املكوث يف بيته -
 .سراع إىل العمل حىت ال يفوته املوعداإل -
 .االنتظار والرتيث حىت يتوقف املطر -
 .عدم نسيان مظلته عند اخلروج -

وقائمة التأويالت مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات املقامية اليت ينجز 
ضمنها اخلطاب، والفرق بينه وبني االفرتاض املسبق أن األول وليد السياق 

  . )63(د مالبسات اخلطابالكالمي، والثاين ولي
  ).Conversationl Implicature( الحواري اإلستلزام -4

ويعرف باملعىن املستفاد من السياق؛ فهناك من يقصد ما يقول وآخر يقصد 
عكس ما يقول، وثالث يقصد أكثر مما يقول، فقد الحظ الفيلسوف غريس أن 

مة حوارية وبسالومبسلمات ) مبدأ التعاون(التواصل الكالمي حمكوم مببدأ عام 
مته مستوى احلوار، فبعض مجل اللغات الطبيعية يف ءالقول، وقبوله من قائله، ومال

، ويتضح ذلك من )64(بعض املقامات، تدل على معىن غري معىن تركيبها اللفظي
  :)65()ب(و ) أ(خالل احلوار بني األستاذين 

  .مستعدا ملتابعة دراسته اجلامعية) ج(هل الطالب ): أ(األستاذ 
  .العب كرة ممتاز) ج(إن الطالب ): ب(األستاذ 

) ب(الحظ غرايس أننا إذا تأملنا الشحنة أو الكم الداليل إلجابة األستاذ 
ا تدل على معنيني اثنني يف نفس الوقت، أحدمها حريف وهو أن الطالب  وجدنا أ

عدا من العيب الكرة املمتازين، وآخر مستلزم وهو أن الطالب املذكور ليس مست) ج(
  .ملتابعة دراسته يف اجلامعة

وقد قّسم غرايس الداللة الرتكيبية إىل معاين صرحية ومعاين ضمنية؛ فاملعاين 
الصرحية حتتوي على حمتوى قضوي وقوة إجنازية حرفية، وتشري املعاين الضمنية إىل 
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 Breal the(، ومنه يف اإلجنليزية )66(معان عرفية اقتضائية ومعان حوارية استلزامية

ice ( املعىن املباشر)ازي ) احلريف مهد األمور أو مهد الطريق (اكسر الثلج، واملعىن ا
  .وبعض الرتاكيب ال جيوز أن حتمل على معناها احلريف أو املباشر) ألمر ما

  )Speach act(الفعل الكالمي  -5
فهو فعل ... وهو كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي تأثريي 

كون فعال تأثرييا، أي يطمح إىل أن يكون ذا تأثري يف املخاطب، يطمح إىل أن ي
خيرب عن "؛ فاملتكلم يف الواقع )67(اجتماعيا أو مؤسساتيا، ومن مث إجناز شيء ما

أو يعتذر شيء أو يصرح تصرحيا ما أو يأمر أو ينهى، أو يلتمس، أو يعد أو يشكر 
قد ال حيكم عليها بصدق أو   ؛ فاألفعال الكالمية مما)68("...أو يدعو أو حيمد اهللا

  .كذب
  :وقد الحظ أوستني أنه توجد ثالث خصائص للفعل الكالمي الكامل

 .إنّه فعل دال - 1
 ).ينجز األشياء واألفعال االجتماعية بالكلمات: أي(إنّه فعل إجنازي  - 2
يرتك أثارا معينة يف الواقع خصوصا إذا كان : أي(إنّه فعل تأثريي   - 3

 ).فعال ناجحا
كالمي على مفهوم القصدية اليت غدت قيمة تداولية نصية   ويقوم كل فعل

حوارية، وأصبح مراعاة مفهومها العام وشبكتها املفاهيمية من أبرز املفاتيح املنهجية 
  .)69(يف الدراسات اللسانية النصية

  مالمح التداولية في بعض العلوم العربية
لعل أهم ما مّيز الدرس اللغوي العريب القدمي أنه درس اللغة أثناء 
االستعمال، فجعل العلماء العرب يتحروا االستعمال قبل القاعدة، يقول السيوطي 

إذا أتاك القياس إىل شيء ما مث مسعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على "
الغا بعناصر متثل مبادئ ؛ فهم قد أولوا اهتماما ب)70("قياس غريه فدع ما كنت عليه

منزلة املتكلم وعالقته بالسامع، وحالة كل "رائدة يف التفكري التداويل اليوم، من ذلك 
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التواصل الزمانية  حركة، صمت، ظروف(منهما النفسية واالجتماعية واألدبية 
مما يؤكد أن النحاة والفالسفة املسلمني والبالغيني واملفكرين مارسوا ) ...واملكانية

نهج التداويل قبل أن يصبح صيته بصفته فلسفة وعلما ورؤية واجتاها أمريكيا امل
وأوروبيا، فقد وظف املنهج التداويل بوعي يف حتليل الظواهر والعالقات 

  .)71("املتنوعة
وقد كان القرآن الكرمي موضوع الدراسة، فتجاوزت الدراسة الوصف اللغوي 

ردة إىل النص بوصفه خطابا متكا مال مجع فيه الدارسون بني قضايا املقام للجملة ا
  .)72(واملقال، وبني خصائص اجلمل التصورية وخصائصها التداولية

والتداولية ) علم عريب قدمي(وقد ذهب جيفري ليتش إىل التسوية بني البالغة 
ا ممارسة "، واعترب أن )علم غريب حديث( البالغة تداولية يف صميمها؛ إذ إ

الوسائل اللغوية "، فهما علمان يتفقان يف دراسة )73("والسامعاالتصال بني املتكلم 
اليت يستعملها املتكلم يف عملية التواصل، وعوامل املقام املؤثرة يف اختياره أدوات 
معينة، دون أخرى، للتعبري عن قصده، كالعالقة بني الكالم وسياق احلال، وأثر 

  .)74("من الكالم العالقة بني املتكلم واملخاطب على التكلم واملقاصد
وتركزت أعمال البالغيني العرب على وصف ما بني بنية اللغة و وظيفتها من 

تشتمل على طائفة من الصيغ واألدوات اليت يستعملها املتكلم "ترابط باعتبارها 
للداللة على القوة اإلجنازية اليت يريد تضمينها كالمه كالتقرير واالستفهام والتمين، 

إلثبات والطلب والرتجي، فكان على طوائف من العلماء العرب واإلخبار والنفي وا
وال سيما البالغيني الدارسني لعلم املعاين أن يتعرضوا للقوى املتضمنة يف القول، 

مطابقة الكالم ملقتضى «بغرض حتديد ما يقتضيه حال معني نزوال عند قاعدة 
  .)75("»احلال

اليت تعد من صميم البحث إضافة إىل ذلك تعىن البالغة جبملة من القضايا 
  :)76(التداويل حنو
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  ا، ويشمل االهتمام مبستويات اللغة مجيعا، والعناية صحة اللغة وصوا
 .بسالمة األلفاظ من العيوب

  أن يكون املعىن الذي قصده املتكلم مطابقا ومنسجما مع األلفاظ
 .واجلمل اليت استعملها املتلفظ يف خطابه 

 فسهأن يكون املتكلم صادقا يف ن. 
 معرفة أقدار السامعني ومنازهلم ومراعاة ذلك أثناء التلفظ باخلطاب. 
  الذي قيل فيه الكالم) السياق(معرفة املقام. 
 دراسة جماالت الرتابط بني البنية والوظيفة. 
  ،دراسة اللغة العربية بعّدها وسيلة للتواصل والتعبري عن األغراض واملعاين

 .فهي ذات قيمة نفعية تعبريية
 لكل مقام مقال« مادهم مبدأ اعت«. 
 املتكلم وقصده، السامع وأحوله، اخلطاب : اهتمامهم بعناصر اخلطاب

 .ونوعيته، الظروف احمليطة بكل ذلك
تعىن "وتعد هذه القضايا اآلنفة الذكر من مباحث اللسانيات التداولية اليت 

يف املوقف بالشروط الالزمة لكي تكون األقوال اللغوية مقبولة وناجحة ومالئمة 
  .)77("التواصلي الذي يتحدث فيه املتكلم

ال النحوي جند السكاكي يعّرف الّنحو بأنه  معرفة كيفية الرتكيب "ويف ا
، )78("مبقاييس مستنبطة من كالم العرب... فيما بني الكلم لتأدية أصل املعىن 

بين على  مىت: "وربط ابن هشام بني املعىن واملبىن يف مسألة التحليل النحوي، فقال
؛ فالنحاة العرب القدماء )79("ظاهر اللفظ ومل ينظر يف موجب املعىن حصل الفساد

مّيزوا بني القدرة اللغوية "مل يتناولوا العبارة اللغوية جمردة عن عملية التواصل؛ بل 
جتاوز معرفة أوضاع اللغة ) القدرة اخلَطابية(وهي عندهم ) التواصلية(والقدرة اخلطَابية 

من خالل الكشف عن مالمح نظرية ... تنظيم اخلطاب وأحكام بنيته  إىل معرفة
ا املختلفة ، وارتبط النحو بتغري األساليب واألمناط )80("املعىن والوقوف على تطبيقا
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وتتحكم فيه فنون القول وأساليب الكالم اليت تسهم يف حتقيق الوحدة الكلية 
ا املعنوية والشمولية للنص القرآين، وتربط العالقات النحوية ا وإحياءا ، )81(بدالال

ا ومفاهيمها األساسية كسياق احلال وغرض املتكلم، "وعليه فإن  التداولية مبقوال
ميكن أن تكون أداة من أدوات قراءة الرتاث اللغوي العريب يف ... وإفادة املخاطب 

اسة شىت مناحيه ومفتاحا من مفاتيح فهمه بشرط كفايتها الوصفية والتفسريية لدر 
، ودارت جّل أحباث علماء العربية قدميا حول عناصر تعد )82("ظواهر اللغة العربية

  :رئيسة اليوم يف جمال البحث التداويل متثلت يف
  القصدية

الوظيفة واهلدف من إنشاء النص، والنصوص مرتبطة بالقصد، ومن "وهي 
ه وجود نية ؛ إذ إن كل فعل قويل أو نتاج لساين يفرتض في)83("غريه ال يوجد قصد

للتوصيل واإلبالغ، ومن هنا تتحدد أمهية القصد يف عملية اإلفهام، والتواصل اليت 
ال تتحقق إال بوقوع املخاطب على قصد املتكلم من خالل التشكيل اللغوي الذي 

  .)84(يضم العناصر املنطوقة والقرائن اليت تضم عناصر منطوقة وأخرى غري منطوقة
على "والعبارات على معانيها عند العلماء وقد اعتمدت داللة األلفاظ 

املواضعة وقصد املتكلم، والكالم قد حيصل بغري قصد فال يدل، ومع القصد فيدل 
، ويعترب مفهوم القصد من املفاهيم اليت استأثرت بالنظرية التداولية اليت )85("ويفيد

ملتلقي تسعى الكتشاف بواعث الكالم وآلياته النفسية واجلسدية، وهو ما يساعد ا
على فهم الرسالة، ومن مث يصبح توفر القصد أو النية مطلبا أساسيا ) املخاَطب(

، وقدميا حّذر ابن القيم من إمهال قصد )86(وشرطا من شروط جناح الفعل اللغوي
مل قصد املتكلم ونيته وعرفه فتجين عليه"املخاِطب قائال  ، واعترب )87("فإياك أن 
لم يف الكالم خمربا لزم أن يكون قصده يف حكمه إذا اندفع املتك"السكاكي أنه 

، وصرّح السيوطي أن )88("باملسند للمسند إليه يف خربه ذاك إفادته للمخاَطب
صناعة النحو قد تكون فيها األلفاظ مطابقة للمعاين وقد تكون خمالفة هلا إذا فهم "
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إذا علم السامع املراد فيقع اإلسناد يف اللفظ إىل شيء هو يف املعىن شيء آخر 
  .)89("املخاطب غرض املتكلم وكانت الفائدة يف كال احلالني واحدة

لقد كان مراعاة غرض املتكلم من كالمه إحدى القرائن التداولية القوية اليت 
حرص عليها حناتنا القدماء لفهم اجلمل والرتاكيب والسيما آيات القرآن الكرمي 

ال للفظ عندهم، فإن الداللة فما يفهم من غري قصد من املتكلم ال يكون مدلو "
ا عندهم فهم  عندهم هي فهم املقصود ال فهم املعىن مطلقا خبالف املنطقيني، فإ
املعىن مطلقا، سواء أراده املتكلم أو ال، فظهر أن الداللة تتوقف على اإلرادة مطلقا، 

  .)90("مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما
د، ولكنها ال متثل على الرغم من اجلمل اخلالية من القصد تنتجها القواعو 

ذلك كالم املتكلم وإنه ممّا يعاب على النظريات البنيوية عموما والتوليدية خصوصا 
ا متتلك الصحة القاعدية  ا ال تويل عنايتها هلذا النوع من اجلمل، ال لشيء إال أل أ

ا غري  والصحة الداللية ومها شرطان، وإن عّدا ضروريني يف بناء اجلملة، لكّنهم
ما لتحديد الداللة اليت يريدها ويقصدها املتكلم   .)91(كافيني من غري قصد يسري 

 اإلفادة
كل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه مثرة معناه فهو  ":يقول ابن جين

الغرض من الكالم إفادة املخاطب :" ، ويقول رضي الدين األسرتاباذي)92("كالم
عىن مكتفيا بنفسه فال تسمى  ؛ فإن مل تفده اجلملة م)93(" مضمون الكالم

، وعليه فالقصدية هي أداة وظيفية موجهة حنو إفهام املخاطب ألن جناح )94(كالما
العملية التواصلية يتطلب إفادة املخاطب بقصد ومراد املتكلم؛ واملتلقي شريك مع 
املتكلم يف إنتاج املعىن واالستدالل على مقاصد املتكلم عن طريق حتري أنظمة 

يبية والداللية واإليقاعية للنفاذ يف دالالت النص الفكرية وإحياءاته النص الرتك
 .)95(النفسية

واإلفادة هي حصول الفائدة لدى املخاطب من اخلطاب ووصول الرسالة 
اإلبالغية إليه على الوجه الذي يغلب على الظن أن يكون هو مراد املتكلم وقصده، 
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م )96(النحاة العرب وهي إحدى أهم األبعاد التداولية اليت ناقشها ، من ذلك أ
  .عرّفوا الكالم على أنه اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عليها

لقد ربط النحاة العرب بني مفهوم اإلفادة وبني مقولة التعريف والتنكري؛ 
لئال يقع تشويش على املخاطب يف تلقي  )97("كرهوا أن يقربوا باب لبس]"ف[

هو املبدوء  –املعّني : أي –املعروف "بويه أن يكونالغية؛ وقد اشرتط سيالرسالة اإلب
به، وعليه فإذا مل حتصل إفادة لدى املخاطب مل جيز االبتداء بالنكرة، أما إذا 

  .)98("حتققت اإلفادة يف النكرة فجاز اإلخبار عنها واإلسناد إليها
وقد سّن النحاة قواعد توجيهية يف شكل قوانني عامة تدور حول الفائدة 

  :منها
 99(ألصل يف الكالم أن يوضع لفائدةا( . 
 حذف ما مل جيئ ملعىن أوىل. 
  من جعله مجلتني  أوىلمىت أمكن أن يكون الكالم مجلة واحدة كان

 .من غري فائدة
 تأكيد ما ال يعرف ال فائدة فيه 
  محل الكالم على ما فيه فائدة أشبه باحلكمة من محله على ما ليس

 .فيه فائدة
  تسييق الوحدة اللغوية
على الغوص واستكشاف املعاين؛  –منذ وقت مبكر –حرص النحاة

فاستثمروا ظواهر تداولية ميزت العملية التواصلية، كوضع املتكلم واملخاطب والغوص 
فمىت كان هناك اضطراب داليل، ... ب وكذا السياق مبكوناته املختلفةمن اخلطا

والفيصل الذي ومىت أشكلت اللفظة على عناصر اخلطاب، كان السياق املالذ 
حيتكم إليه يف معظم األحيان، إذ به يتجسد املعىن جليا، وتتحقق افرتاضات داللية 

  .دون أخرى يف سبيل ضمان جناح الرسالة اإلبالغية
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توضيح معىن الرتكيب بوصف الظروف املرافقة "وقد استعان سيبويه على
تكلم واملخاطب، للتلفظ بالقول كوصف الظواهر الصوتية أو حتديد العالقة بني امل

أو ذكر أسباب التلفظ بالقول، أو غري ذلك مما ذكره سيبويه عند دراسته لقضايا 
احلذف أو بيان املعاين املختلفة اليت تدل عليها الصيغة الصرفية الواحدة بسبب 

، والنحاة العرب كانوا على وعي متقدم بضرورة أن يتجاوز )100("اختالف املقام
ية ليشمل بنية السياق والعالقات القائمة بني البنيتني النص حتليل البنية الداخل

الكالم إمنا وضع "، ألن )101(السطحية والعميقة مبا يكون متاسكا دالليا ملحوظا
للفائدة، والفائدة ال جتىن من الكلمة الواحدة، وإمنا جتىن من اجلمل ومدارج 

  .)102("القول
كشف إال من خالل ويف الدراسات احلديثة، وحسب فريث، فإن املعىن ال ين

تسييق الوحدة اللغوية بوضعها يف سياقات خمتلفة حتصر جمال التأويالت املمكنة، 
ظاهرة العبارة "، وقدميا تنبه اللغويون العرب إىل أن )103(وتدعم التأويل املقصود

القرآنية ليس هو كل شيء يف حتديد معناها، وأن معاين النصوص ال تتقرر من 
لغتها املباشرة وحدها، وإمنا تتحكم يف حتديد النص القرآين   داخلها ووفقا ملا متليه

املأثور من التفسري، وأسباب النزول، والسياق : كثري من املالبسات والقرائن، منها
إىل غري ذلك مما يكسب األلفاظ دالالت  )104(..."اللفظي، والقرينة العقلية 

ا تأثري يف حتديد املعىن، جديدة غري معهودة؛ كما أدركوا أن مثة عناصر غري لغوية هل
شخصية املتكلم، وشخصية السامع، : بل هي جزء من أجزاء معىن الكالم، ومنها

وعالقتهم  –إن وجدوا  –وتكوينهما الثقايف، وشخصيات من يشهد الكالم 
، وهو ما يقرتب إىل حد بعيد مع ما حّدده التداوليون )105(... باملوقف اللغوي 

  :اميس كاآليتللسياق من خصائص، صّنفها ه
  املتكلم(املرسل.( 
 املتلقي. 
 احلضور. 
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 املوضوع. 
  ويعين به زمان ومكان احلدث التواصلي، وكذلك العالقات (املقام

الفيزيائية بني املتفاعلني بالنظر إىل اإلشارات واإلمياءات، وتعبريات 
 ).الوجه
  106(... والغرض ) اللهجة -اللغة (النظام( 

ا م دعوة لكي متتلك الصحة الداللية والتداولية على فاللغة بقوانني ملفوظا
مستوى الكالم، وأن ترتبط بعناصر خارجة عنها، إلنتاج كالم حيمل معىن يريد 

، )107(املتكلم أن يعنيه من جهة، وأن يعرب به عن موقف حمدد يف إطار سياق حمّدد
ري القول الطبيعي جمردا عن مقامه تص"ويذهب الدكتور طه عبد الرمحان إىل أن 

معامله كثرية، وال يتعني واحد منها إال بتعيني املقام، حىت إنه يصبح اإلدعاء بأن 
األصل يف القول الطبيعي أن تتعدد معانيه إىل أن يثبت بالدليل خالف ذلك، وإذا  
كان كذلك فقد وجب أن تكون صوره املمكنة متعددة، وأال ينحصر تقوميها يف 

  .)108("حتمية واحدة
 نتائج 

ة مصطلح مرتبط حبقيقة الرتمجة من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية؛ إذ التداولي-
  .ليس له وجود اصطالحي يف املدونة العربية مبفهومه احلديث

نشأت التداولية ضمن سياق ثقايف غريب مرتبطا بعلم اللسانيات كفرع حبثي -
  .داخل دراسة عالقة األدلة مبتكلميها

الّتواصل، وبالتايل إعادة توصيف حقيقة الكالم التداولية إجراء يبحث يف نية -
 .الذي ينشأ من وإىل املتحدث

ميكن أن جيري البحث التداويل ضمن علم املقاصد إن مل يكن جزءا منه حتميا   -
 . داخل إطار البحث الفقهي والبحث اللغوي معا

  
 :الهوامش
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حممد حممد يونس علي، دار املدار اإلسالمي، ، )أنظمة الداللة في العربية( المعنى وظالل المعنى -1

  .25/ص، بريوت، لبنان، 2007، 2ط
  .12/، ص2011، 1توزيع، ط، عمر أوكان، رؤية للنشر والاللغة والخطاب -2
، 2006، 1حممد علي النجار، عامل الكتب، ط/ حتقيق، )أبو الفتح عثمان( ، ابن جينالخصائص -3

  .67/صبريوت، لبنان، 
، 1أمحد جاد، دار الغد اجلديد، ط/ حتقيق ،)عبد الرمحان( ، ابن خلدونمقدمة ابن خلدون -4

  .548/، القاهرة، مصر، 2007
، يوسف تغزاوي، ة واستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفيالوظائف التداولي -5

  .17/، األردن، ص2014، 1عامل الكتب احلديث، ط
  .18/املرجع نفسه، ص - 6
  .18/املرجع نفسه، ص - 7
، 1992، 3حممود شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، ط/ ، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيقدالئل اإلعجاز -  8

  .526/ص
  .543/املرجع نفسه، ص - 9

/ ، أمحد بن فارس، حتقيقالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وُسنن العرب في كالمها - 10
  .289/محد صقر، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، صأالسيد 

ر ، معاذ بن سليمان الدخيل، دا)مقاربة تداولية(منزلة معاني الكالم في النظرية النحوية العربية  -  11
  .13/، تونس، ص2014، 1التنوير للطباعة والنشر، ط

دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث اللساني (التداولية عند علماء العرب  -  12
  .174/، ص2005، 1، مسعود صحراوي، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط)العربي

حممد عبد اهللا، جممع اللغة العربية، / يق، جالل الدين السيوطي، حتقاألشباه والنظائر في النحو - 13
  .3/173، 1986دمشق، سوريا، 

حممد حمي الدين عبد احلميد، / ، ابن هشام األنصاري، حتقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريب -14
  .2/607، 1991املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 

  .226/ص املرجع نفسه، -15
لد 1يس، عامل الفكر، العدد، مقبول إدر البعد التداولي عند سيبويه - 16 ، 2004، سبتمرب، 33، ا
  .246/ص

، املكتبة 1402، 2عبد الرزاق عفيفي، ط/، اآلمدي، تحفي أصول األحكام اإلحكام - 17
  .1/95اإلسالمية، دمشق، سوريا، 
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نعيم زرزور، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، /، أبو يعقوب السكاكي، تحمفتاح العلوم - 18

  .161/، ص1987
بريوت،  فة،عبد اهللا دراز، دار املعر /، أبو أسحاق الشاطيب، تحالموافقات في أصول الشريعة - 19

  .3/31، 1994لبنان، 
بن القيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ا، إعالم الموقعين عن رب العالمين -  20

3/219.  
، بريوت، 2حممد احلبيب بن اخلوجة، ط/ ، حازم القرطاجين، تحمنهاج البلغاء وسراج األدباء - 21

  . 347/، ص1981لبنان، 
  .350/ص املرجع نفسه، - 22
، يوسف تغزاوي، الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي - 23
  .20/ص
  .39/ص ،املرجع نفسه -24
  .39/ص املرجع نفسه، -25
عز الدين /موكان، مييكي، هابرماس وآخرون، تر ، جاكبسون،)نظريات ومقاربات(التواصل  -26

  . 233/، ص2007، 1اخلطايب، زهور موين، منشورات عامل الرتبية، ط
  .236/ص املرجع نفسه، -27
، حسام الدين )دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل(اإلشارات الجسمية  -28

  .31/، ص1991، 1زكي، مكتبة األجنلو مصرية، ط
، يوسف الوظائف التداولية واستراتيجيات للتواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي: ينظر -  29

  .32/تغزاوي، ص
، 1984، 5عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، ط/، أبو عثمان عمرو بن حبر، تحالبيان والتبيين -  30
1/75 .  

بالمسافة، الهيئة المظهر،  تعبيرات الوجه، لغة العيون، اإلتصال( تصال غير اللفظياال: ينظر - 31
  .20/، ص1996، 1، األمني حممد موسى، ط)الصوت، اإليماءات

  .37/، حسام الدين كرمي زكي، صاإلشارات الجسمية: ينظر - 32
، يوسف تغزاوي، الوظائف التداولية واستراتيجيات للتواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي - 33
  37/ص
  .12/ص املرجع نفسه، - 34



  مريم مزايتي. أ                                                   نشأة المفاهيم والتصورات: التداولية
  

2015 ديسمبر/  الثامنالعدد                                288     اللغة واألدب     مجلة إشكاالت في  
      

 
، خليفة امليساوي، منشورات ضفاف لالختالف، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم: رينظ - 35

  .96/، ص2013، 1اجلزائر، ط
  .17، عبد اهللا جاد الكرمي، صالتداولية في الدراسات النحوية: ينظر - 36
، 2حممد عبد السالم هارون، دار اجليل، ط/ ، أمحد بن فارس، حتقيقمعجم مقاييس اللغة - 37

1991 ،2/314.  
، 2005، طه عبد الرمحان، املركز الثقايف العريب، بريوت، تجديد المنهج في تقويم التراث - 38
  .243/ص
  .17/، عبد اهللا جاد الكرمي، صالتداولية في الدراسات النحوية - 39
  .16/، مسعود صحراوي، صالتداولية عند علماء العرب - 40

، معاذ بن سلمان )مقاربة تداولية(ية العربية منزلة معاني الكالم في النظرية النحو : ينظر - 41
  . 37/الدخيل، ص

جامعة منوبة،  ، خالد ميالد،)دراسة نحوية تداولية(اإلنشاء في العربية بين التركيب والداللة  - 42
  .501/ص
، 2008، 1، شكري املبخوت، مسكيلياين للنشر والتوزيع، تونس، طنظرية األعمال اللغوية -  43
  . 66/ص

، حممد حممد يونس علي، دار الكتاب اجلديدة مقدمة في علمي الداللة والتخاطب :ينظر - 44
  .15/، ص2004، 1املتحدة، بريوت، لبنان، ط

، حممود عكاشة، )دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ) (التداولية(النظرية البراغماتية اللسانية  - 45
  .59/،   ص2012، 1مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط

  .16/، مسعود صحراوي، صتداولية عند علماء العربال - 46
  .18/، عبد اهللا جاد الكرمي، صالتداولية في الدراسات النحوية - 47
  .24/املرجع نفسه، ص - 48
  .26/املرجع نفسه، ص - 49
، حممود عكاشة، )دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ) (التداولية(النظرية البراغماتية اللسانية  - 50
  .21/ص
  .15/ص ، حممد حممد يونس علي،مقدمة في علمي الداللة والتخاطب - 51
عز /عدد من الباحثني، إشراف/ ، جاك موشلر آن ريبول، ترمجةالقاموس الموسوعي للتداولية - 52

  .96/، ص2010الدين جمدوب، املركز الوطين للرتمجة، تونس، 
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جاد الرب، الدار الفنية للنشر،  حممود/ ، لربند شبلينر، ترمجةعلم اللغة والدراسات األدبية -  53

  .188/، ص1987، 1القاهرة، مصر، ط
سيف الدين دعفوس، / ، آن روبول، جاك موسالر، ترمجةالتداولية اليوم علم جديد في التواصل - 54

  . 127/، ص2003، 1وحممد الشيباين، املنظمة العربية للرتمجة، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط
، عبد اهلادي ظافر الشهري، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بنغازي، ليبيا، باستراتيجيات الخطا -  55
  .84/، ص2004، 1ط

، حممود )دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ) (التداولية(النظرية البراغماتية اللسانية : ينظر - 56
  .85/ص عكاشة،

  .31/ص ، مسعود صحراوي،التداولية عند علماء العرب: ينظر - 57
  ].26[القصص، اآلية  سورة - 58
  ].24[سورة القصص، اآلية  - 59
  .57-1/56، جعفر بن جرير الطربي، طبعة التوفيقية، جامع البيان في تأويل القرآن: ينظر - 60
حممد حيياتن، ديوان املطبوعات اجلامعية، / ، جياليل دالش، ترمجةمدخل إلى اللسانيات التداولية - 61

  .34/، ص1992اجلزائر، 
  .32/، مسعود صحراوي،صولية عند علماء العربالتدا - 62
  .32/ص املرجع نفسه، - 63
 ، حممود عكاشة،)دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ) (التداولية(النظرية البراغماتية اللسانية  - 64
  .87/ص
  .33/ص ، مسعود صحراوي،التداولية عند علماء العرب - 65
  .34/ص املرجع نفسه، - 66
  40/صاملرجع نفسه،  - 67
  .34/، حممد حممد يونس علي، صمقدمة في علمي الداللة والتخاطب - 68
  .44/، صنفسهاملرجع : ينظر - 69
حممد حسن امساعيل الشافعي، / ، جالل الدين السيوطي، حتقيقصول النحوأاإلقتراح في علم  -  70

  .116/، ص1998، 1منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
، حممد سويريت، جملة عامل الفكر، "مقال" )تقريب تداولي للمصطلح البالغي(اللغة ودالالتها  -71

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، جملد  مارس، / ، يناير3، عدد 28ا
  .30/، ص2000
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  .108/، عبد اهللا جاد الكرمي، صالتداولية في الدراسات النحوية: ينظر - 72
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، الخطاب وعلم النص بالغة - 73 ، صالح فضل، ا

  .121/، ص1992
حممد لطفي الزليطي، ومنري الرتيكي، جامعة امللك / ، جون براون، ج يول، ترمجةتحليل الخطاب -  74

  .32/، ص1997سعود، الرياض، السعودية، 
  .06/ي، ص، مسعود صحراو التداولية عند علماء العرب - 75
، باديس هوميل، جملة املخرب، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، التداولية والبالغة العربية - 76
  .16/، ص2011، 07/عدد
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، بالغة الخطاب وعلم النص - 77 ، صالح فضل، ا

  .31/، ص1992
  .  75/، أبو يعقوب السكاكي، صمفتاح العلوم - 78
  .2/607، ابن هشام األنصاري، مغنى الللبيب عن كتب األعاريب - 79
  .123/، عبد اهللا جاد الكرمي، صالتداولية في الدراسات النحوية - 80
، هناء حممود امساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، النحو القرآني في ضوء لسانيات النص - 81

  .166/، ص2012، 1لبنان، ط
  .124/، عبد اهللا جاد الكرمي، صلدراسات النحويةالتداولية في ا - 82
موفق حممد املصلح، دار /، مارغوت هينمان، وفولفنغ هاينمان، ترمجةأسس لسانيات النص - 83

  .158/، ص2006، 1الشؤون الثقافية، بغداد، ط
، 1، سعيد حسن حبريي، دار العمرانية، القاهرة، مصر، طدراسات لغوية وتطبيقية: ينظر -  84
  .246/ص

خضر حممد، دار الكتب / ، القاضي عبد اجلبار، حتقيقالمغني في أبواب التوحيد والعدل -  85
  .15/162، 2011العلمية، بريوت، 

  .249/، عبد اهللا جاد الكرمي، صالتداولية في الدراسات النحوية - 86
  .3/66، ابن القيم اجلوزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين - 87
  .  1/170و يعقوب السكاكي، ، أبمفتاح العلوم - 88
حممد عبد اهللا، دمشق، سوريا، جممع / ، جالل الدين السيوطي، حتقيقاألشباه والنظائر في النحو - 89

  .3/173، 1986اللغة العربية، 
  .1/792، 1996علي دحروج، مكتبة لبنان، / ، التهانوي، حتقيقكشاف اصطالحات الفنون - 90
  .69/، ص1996نذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري، سوريا، ، ماللسانيات والداللة: ينظر - 91
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، 1999 ،4حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط/ ، ابن جين، حتقيقالخصائص - 92

  .1/17القاهرة، مصر، 
  .1/203، 2، الرضي، دار الكتب العلمية، بريوت، طشرح الكافية - 93
، 1993، 28يين، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط، الغاليجامع الدروس العربية: ينظر - 94

1/14.  
  .172/ص مساعيل،إ، هناء حممود النحو القرآني في ضوء لسانيات النص: ينظر - 95
  .186/، مسعود صحراوي،صالتداولية عند علماء العرب: ينظر - 96
  .1/47، 1عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط/ ، سيبويه، حتقيقالكتاب - 97
  .1/47املرجع نفسه،  - 98
، أبو الربكات بن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين - 99

  ، 2003، 1املكتبة العصرية، صيدا، ط
، مومين حممد، "رسالة دكتوراه"، )نظام الجملة وأصول التقديم(التركيب في كتاب سيبويه  - 100

  . 5-4/ملغرب، صجامعة حممد بن عبد اهللا، فاس، ا
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  سلطة القارئ وعالم النص
 

  سماحي ليندة.أ
  الجزائر/ جامعة سيدي بلعباس

  
  

يسعى التأويل إلى توسيع دائرة فهم النصوص األدبية وتسهيل عملية التواصل والتحاور 
بين القارئ والنص لتنشأ عالقة جدلية بينهما مما ينتج عنها معاني كثيرة تفرزها العملية التأويلية 

خذ والعطاء بين القارئ والنص؛ فقد أصبحت هي المسيطرة على الساحة والتي تكمن في األ
النقدية باستحواذها عليها بكثرة عدد نقادها وقرائها الذين يُبرزون قيمة النص ومدى أهميته وتأثيره 
في أذهان المتلقين حيث يكسبهم تجارب متعددة وعميقة يتخذونها وسيلة في مسارهم القرائي 

  .والنقدي
  

     

  :مةمقد
أثارت سلطة القارئ جدال  كبريا بني النقاد ملا هلا من أمهية بالغة بالنسبة 
للنص حول حتديد ماهيتة وكيفية تلقيه واإلجراءات املختلفة اليت يتبعها القارئ من 
اجل حتليله وإبراز إسرتاتيجيتة من خالل قراءته والتجاوب معه وصوال إىل تأويله 

فقد ظهرت عدة نظريات اهتمت ، اجلوهري واالستجابة له للكشف عن معناه
عندها تتحقق االستجابة ، بالقارئ وبينت مدى دوره يف إحياء النص وحتديد هويته

فهو يشكل عنصر فعال باعتباره الركيزة األساسية يف بناء العملية ، اجلمالية للنص
اإلبداعية من خالل إعادة إنتاجها من جديد وفق ما تقتضيه طبيعة النصوص حيت 
تتشكل عالقة جدلية بني  القارئ والنص من خالل ذالك الغموض الذي حيجبنا 

الذي يثري  اإلشكالطرح  إىلوهدا الطرح بالضرورة يدفع ، عن رؤية حقيقته املخفية
ويدخل القارئ يف متاهة حتكمها الغموض مما ، نوعا من االستفزاز و التساؤل
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سري باللجوء إىل التأويل الذي يبين يستدعي منه ممارسة عملية الفهم والتحليل والتف
فيصبح القارئ حينئذ ، عليه مفهومه مما يؤدي إىل تعدد تأويالته وتكثيف معناه

منتجا للعملية اإلبداعية من خالل فعل الفهم وممكنات التأويل اليت متكننا من 
  .مقاربة معناها احلقيقي

  :والدة القارىء
منحته العناية نظرية القراءة  من النظريات اليت أولت اهتماما بالقارئ و 

هناك ثالثة مناهج نقدية اهتمت "وبالتايل تكون االنطالقة من القارئ إىل النص و
اليت نادى ممثلها روالن  بارت مبوت الكاتب وأعلنت ) البنيوية (بالقارئ والقراءة 

عن والدة القارئ الذي يصنع معىن النص ونظرية التلقي عند النقاد األملان من 
ا وعلى رأسهم ياوس وايزرجامع ، ة كونستانس ممن نادوا جبماليات القراءة وآليا

والتفكيكية اليت قالت بتعدد القراءات حسب القراء حىت ميكن القول أن كل قراءة 
يعين أن كل قراءة ختتلف عن األخرى حيث جندها ختتلف  1"ختتلف عن سابقتها 

تعدد قراءاته واختالفها من قارئ لدى القارئ الواحد الن النص يفرض على القراء 
  .ألخر

والقراءة بدورها قد تورط القارئ مبخاطر الذاتية  أو املوضوعية ويف نفس 
الوقت ختدم القارئ  ومتنحه امسا وتكمن يف حتديده للنص من خالل قراءته وهكذا 
ميوت الكاتب ليولد يف رماده القارئ الذي يستلهمه ويضيف إليه فيتحول النص 

حيث  2إىل نص تأويلي فتنصهر التجربتان إبداع الكاتب و قراءة القارئ  اإلبداعي
تنشا عالقة محيمية بني القارئ والنص من خالل التماهي مما يتيح التحاور مع 
النص باعتباره نظاما من العالمات والدالالت اليت تقحمه يف جوه بالكشف عن 

  .شفراته اليت حتكم  نسيجه الفين 
  :مهمة القارئ

صر مهمة القارئ يف استنطاق شفرات النص وتفكيك معانيه وتنح
وتكثيف دالالته والكشف  عن نطاقه الداخلي الذي حيكمه الن القراءة البنيوية 
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الصحيحة  هي اليت تستطيع التوصل إىل أسرار النص الداخلية وبنيته وأنساقه 
ديد وماحنا وهلدا فان القارئ البنيوي يعترب  مبدعا للنص من ج، وعالقات أنظمته

، و دالالت النص حيددها القارئ، إياه دالالته فالنص ال قيمة له من دون قارئ
وهكذا انتقلت سلطة األدب من الكاتب والنص إىل القارئ الرأس الثالث للمثلث 

  .باعتباره احملرك األساسي للعملية األدبية  3الذهين األديب 
من خالل التفاعل ألنه يكشف عن مضمون النص وحيدد معناه املفرتض 

ويفصح النص فيها عن نفسه ومما مينح ، كالمها يكمل اآلخر) التأثر والتأثري(معه 
للقارئ سلطة متكنه من تفجري طاقاته الفاعلية يفعل ما مل يفعله املؤلف بنصه حىت 
يتمكن من توليد معاين جديدة وحياول أن يثبت نفسه ومينح للنص خلوده  

ليله وتفسريه وحتديد معناه  مهما كان غامضا أو مبهما واستمرار يته من خالل  حت
إال انه من خالل قراءته يستطيع أن ميتلكه و حيتويه فيصبح النص حينئذ ملكا 
للقارئ خيرجه إىل الوجود حبيث يصبح عرضه لتعدد القراءات تبعا ملستويات القراءة 

صحيحة  معقولة قابلة اليت يتمكن من خالهلا قراءة نص ما قراءة 4األدبية والثقافية 
ده املتعة بل يتجاوزها إىل الكشف عن  للتعدد واالختالف والقارئ ال يكتفي 

من هنا تصبح القراءة عمال إبداعيا يوازي إبداع النص . دالالت النص وإحياءاته
حسب مؤهالت القارئ وقدراته الفكرية والثقافية ومرجعياته املعرفية املختلفة  5نفسه

كبريا للولوج إىل عامل النص ومعانية وإدراك ألفاظه اليت تزيد من حيت متنحه حظا  
  .وعيه القرائي وتكسبه جتربة يف قراءة النصوص وكيفية التعامل معها 

ألنه يعترب مفتاح األثر اخلالد يف النفوس  وخلود اآلثار األدبية يأيت من 
ص مميزة هلا خبصوص أن كانت نصو  6فاعليتها يف نفوس القراء يف كل زمان ومكان 

باإلضافة إىل القراءة الواعية من طرف القارئ الن ، تأثريها االجيايب على القارئ
القارئ الواعي هو وحده القادر على سرب كوامن النص عن طريق تفكيك جسد 
النص من اجل بناءه من جديد شريطة التخلي عن حتيزه وحتكيم عقله الن القراءة 

ة وتعتمد على املوضوعية حبيث تدرس العمل الواعية ترفض االنطباعية الساذج
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األديب من كل جوانبه واستكشاف مجالياته ومفاتنه واإلفصاح عن أسراره ومضامينه 
من اجل إصدار أحكام اكرت دقة وعلمية يقبلها القراء بصفة خاصة والنقاد بشكل 

ألن إدراك النصوص األدبية وفهمها خيتلف باختالف مستويات القراء ، 7عام
م وأمزجتهم حيث تتيح التعدد واالختالف يف اآلراء واألحكام وأذو  اقهم وخربا

فكل قارئ وطريقته املميزة  يف قراءة النصوص وإعادة خلقها من جديد بالشكل 
  :والتفاعل القرائي بني القارئ والنص  يقوم على مستويني. الذي يرتئيه 

قروء باعتبار ودلك من خالل تفاعل القارئ مع النص امل :مستوى التلقي  - 1
النص متوالية من العالقات اللغوية اليت تنتظر من القارئ أن ال يقف عند 

  .حدود تفكيكها وإمنا يتجاوز دلك إىل  تأويلها 
و يكون بعد أن يتم القارئ اكتشاف بنيات   :مستوى إعادة إنتاج النص -2

ه النص وحتليل عالماته وإشاراته مت تأويله حسب خمزونه التفايف  ووصل
الن خصوصية النص ال تتحقق إال من خالل فعل  8باملعلومات اجلديدة 

القراءة ألنه يعترب نشاط يفك شفرة النص ويبعث فيه احلركة ليحييه ومينحه 
ويضيء عتمته ويعطيه نفس مغاير الن القراءة تعد مسؤولية ، احلياة من جديد

أو ميوت هي القراءة  إمنا الذي يتغري، يتحملها  القارئ  فالنص يبقى دائما نصا
فمن املفروض على القارئ أن ، نفسها السيما إن كانت هذه القراءة سلبية

  . يلتزم القراءة الواعية من جانبها االجيايب حىت يضمن لنفسه وللنص اخللود
أما إذا كانت القراءة ) السابقة( فكل قراءة جديدة تنسينا يف القراءة األوىل 

الن النص كله مؤشر على توتر كبري خيلخل ، سليمة فستبقى وتستمر وتتجدد
فقاعات الذات املستقرة ويسائلها عن وجهتها اجلديدة اليت تتغري بتغري الزمان 

لكن القارئ الواعي يستطيع أن يتحكم يف النص دون أحداث أي  9واملكان
ليكتمل ، خلخله يف تركيبه من خالل الكشف عن صوامته وملء فراغاته وبياضاته

اقص قصد إحياء التجربة اإلبداعية ودجمها مع جتربته اخلاصة ليعيد صياغتها معناه الن
  .وإنتاجها من جديد بشكل فين ومجايل
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ومن هنا ميكن القول أن القراءة عمل إبداعي تعمل على إبراز هوية النص 
النداء من خالل بعض املستويات فالنص نداء والقراءة  تلبية  هلدا ، وجتسيد بنيته

  : هي
اليت تقف عند حدود التلقي املباشر وجتتهد أن يكون :ءة االستنساخية القرا

وهده القراءة حتاول أن ختضع نفسها للنص فتربز ، هدا التلقي بأكرب قدر من األمانة
ا ختضع : ما تربز وختفي ما خيفي لتربز لنا صورة  طبق األصل عن املقروء مبعىن أ

  .  10)وءاستنساخ املقر ( للنص ال زيادة وال نقصان 
ال تتوقف عند حدود التلقي املباشر بل تريد :أما القراءة الثانية التأويلية 

ال تقبل الوقوف عند ، أن تساهم بوعي يف إنتاج وجهة النظر اليت حيملها اخلطاب
  .تتجاوز النص وتريد أن تعيد خلقه من جديد بالتصرف فيه، حدود العرض

ح التفكيك بتشخيص تلك فهي قريبة من رو :أما القراءة التشخيصية 
ا  العالمات النصية من خالل تفكيكها وإعادة تركيبها بتفسري داللتها وفك إشارا

، الن النص عرضه لتفسريات جديدة، ورموزها والسعي لتجسيد معناها املخفي
الدين يستقبلونه بصدر رحب ودلك  11يتعدد وخيتلف وفقا لعدد قرائه 

  .باالستجابة له والتجاوب معه 
و القراءة بدورها تربز كفعالية ثقافية ، تحدد النص حسب استقبال القراءفي

ميكن أن  يتقمصها آي قارئ ليفرض سلطته على النص من  12ذات نوعية هامة
بقك مغاليقه ، خالل فعل القراءة مستجيبا بدلك ملتطلباته اليت متنحه  الغوص فيه

العمل اإلبداعي حلة  ليكسو، والكشف عن صوامته ومسكوتاته، وإبراز مفاتنه
  .جديدة ومغايرة

ومن النظريات اليت اهتمت بدور القارئ نظرية التلقي فقد جعلته على 
ا من خالل مدرسة كوتسناس بزعامة ايزروياوس حيث ترى بان املتلقي  رأس أولويا

ألنه يلعب دور أساسي يف العمل الفين ينفعل ويتأثر ، هو أساس العمل اإلبداعي 
وفقا  13ا تنتهي مهمة املبدع بوالدة القارئ الذي يصنع العمل الفينأحساسا وسلوك
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أما املتلقي فهو ، لثقافته واستعداده للوصول إىل عمق النص الذي يعترب الوسيلة
غاية العملية اإلبداعية اليت ال يكتمل  معناها إال  مبشاركة املتلقي الذي يعايش تلك 

فكل قارئ ، حقيقية بني املبدع والقارئ التجربة يتماهى ويتفاعل معها فهي مشاركة
ذا يربز لنا ثالثة أطراف أساسية يف العملية األدبية أوهلا   :ونظرته اخلاصة للنص و

وموهبته اليت تساعده على اخللق ، وتتجسد شخصيته يف مرونتها :المبدع
، واالبتكار الذي جيسد لنا من خالل صناعته النص األديب وتوصيله إىل املتلقي

ألنه يعترب الركن األساسي يف ، حىت يستطيع حتقيق غايته، ركه يف جتربته ومهومهليشا
  .14العملية اإلبداعية
يعرب عن العامل الداخلي للمبدع وفهمنا للنص ال يكتمل دون : النص

فهمنا للمبدع الذي جيسد مشاعره وأفكاره يف النص األديب ويقدمه للمتلقي لكي 
فالغاية املرجوة من النص ، معه جتربته اإلبداعيةيشاركه شعوره وأفكاره ويعايش 

إيصال رسالته للمتلقي ليجدب انتباهه ويغريه من خالل توظيف رموز وإشارات 
ومن هنا يكشف لنا النص عن مدى 15وعالمات ختفي معناه احلقيقي اخلفي 

  .غموضه وإبراز قدرة املبدع وموهبته املتميزة وأصالة جتربته يف صناعة نصه
يعد احد األركان الرئيسية يف العملية اإلبداعية ألنه حيكم :تلقي أما الم

مما يساعده على تقييم العمل ، على العمل وفقا لتأثره وتفاعله ودرجة تأويله
فهو حيتاج إىل ، اإلبداعي تقييما جيدا الن التعامل مع النص األديب ليس سهال

فكل ، نص وتصوره املسبق لهمرجعيات متنوعة يستند إليها القارئ لبناء مفهموه   لل
وهكذا تتجسد العملية اإلبداعية  16قارئ ينظر إىل النص من منظوره اخلاص به 

من خالل ثالثة ركائز أساسية املبدع والنص واملتلقي حىت يتضح مفهومها ويكتمل 
فقد ، وباخلصوص املتلقي الذي يعترب القارئ والناقد واملستقبل لألثر الفين، معناها

عناية املبدع واهتمامه مل يعد قارئا مستسلما للنص ومستهلكا ملعانيه  أصبح موضع
بل أصبح مشاركا وقارئا عنيدا ومتابعا واعيا إلشارات النص ودالالته ، ودالالته

هدا ما أهله ألخذ دوره ومكانته يف العملية اإلبداعية ألنه أصبح يشكل عنصر 17
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النشاط  يف العمل األديب ليحييه من فعال ال ميكن االستغناء عنه يبعث احليوية  و 
 .جديد وهكذا يتجدد النص بتجدد قرائه

  :نظرية التلقي
ميكن القول أن نظرية التلقي منحت فرصة للمتلقي كي يفرض نفسه من 

ودلك ببناء معناه الذي ال يتم إال ، خالل إثباته لوجود النص وحتققه الفعلي
و ما يتولد ، ته اليت مينحها القارئ إياهومييز ابزر بني معىن النص ودالال، مبشاركته

 ، القطب الفين وهو نص املؤلف:و مييز بني قطبني مها ، عنها من وقع مجايل
 18والقطب اجلمايل وهو االجناز املتحقق من طرف القارئ كالمها يكمل األخر

كما يرى بان ،  الن القارئ ينطلق من القطب الفين وينتهي عند القطب اجلمايل
ملية جدلية تبادلية مستمرة ذات اجتاهني من القارئ إىل النص ومن النص القراءة ع

عملية تأثر وتأثري يعين أن القارئ يتأثر بالنص عن ألفاظ ومعاين 19. "إىل القارئ
ويكشف عن ، ودالالت وانزياحات مجالية ويؤثر فيه من حيث انه يتقصى احلقائق

إعادة تركيبها من جديد حيث  الصوامت ويستنطقها وحياول تفكيكها وتأويلها مث
حيدث تغيريا يف كيان النص مثلما اثر على أفكاره ومشاعره واحدث له توترا  وقلقا 

  .وتشويشا 
أما بالنسبة لياوس فقد رأى أن التضمينات اجلمالية تكمن يف حقيقة 
االستقبال األول للعمل األديب من قبل القارئ حيث تتضمن اختيار قيمته اجلمالية 

ا من قبلوتكمن    .يف مقارنته مع األعمال اليت متت قراء
كما يرى بان أفق التوقع يعين أن القارئ دو معرفة مكتسبة من خالل 

ا الفنية فيكشف مباشرة عن االحنرافات اليت خترج عن ، معرفته للنصوص وقراء
انطالقا ، حىت يتمكن من كيفية التعامل معها ، 20السنن والتقاليد الفنية املعروفة

، من مرجعيات خمتلفة وقراءات سابقة اليت يبين عليها أفق توقعاته حنو أفاق جديدة
الن املتلقي بصفته مستقبال للنص ومنتجا له حياول فك ، حىت تتحقق االستجابة
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، ألغازه وأسراره وغموضه مت إعادة إنتاجه وخلقه حبسب ثقافة ومقدار عمقها
  .براز قيمته الفنيةفيكشف عن خصوصية النص ومجاليته وإ

، واملتلقي السطحي الساذج خيتلف عن املتلقي دو ثقافة عالية ورفيعة
فاألول ال ميكنه إبراز قيمة النص حبسب حمدودية ثقافته وموهبته أما الثاين فيتعمق 

ويشارك املبدع يف مشاعره وأحاسيسه ، ويربز أمهيته ويكشف عن جوهره21فيه 
لنص األديب مثقل بالدالالت واإلحياءات والرموز فا. "ليعايش جتربته اإلبداعية

   22"والصور فالطاقة الفنية حتول النص غامضا
فعلى املتلقي أن يتصدى لكل هدا الغموض ألنه قد يقوده إىل إمكانيات 
متعددة واحتماالت خمتلفة للتأويل والتفسري مما يفرض عليه حالة من اإلرهاق 

  .الفكري والنفسي
بته هلا دور كبري يف تفسري األعمال األدبية عامة فثقافة القارئ وموه

ا نصوص جمازية بامتياز تتميز بالغموض الذي يعترب جوهر ، والشعرية خصوصا أل
النص اإلبداعي مما جيعل املتلقي أكثر حتفزا وتوترا إزاء املفاجئات واالحتماالت 

اإلبداعي وغايته  املتعددة والدالالت املتباينة املعاين للوصول إىل إدراك سر النص
فيتغلغل فيه ، حيت حيدث ما يسمى باهتزاز يف بنية النص 23فك رموزه وألغازه 

وإدراك قوانينه الداخلية كي حيكم عليه أحكام ، وحياول فك مغاليقه وصور دالالته
) املتلقي(موضوعية ودقيقة هلدا ظهر ما يسمى بالتأويل الذي مثن قيمة القارئ 

وأعاد له االعتبار وأكد على ضرورة حضوره يف العمل  ، صومدى فاعليته يف النصو 
ألنه يكشف عن الدالالت الباطنية  متجاوزا الدالالت السطحية ، اإلبداعي

ا عن معناها الظاهري املنحرف  الظاهرة من خالل فك رموزه وشفراته الذي خيرج 
  .إىل معناه األصلي من خالل أعمال العقل ألنه حيتاج إىل جهد فكري

لك الستكشاف مسكوتاته وصوامته واستنباط معناه الباطين وميال وذ
فراغاته وبياضاته عن طريق التخييل الذي يعتمد على عملية الفهم فيتخيل معناه 
املفرتض ويضيء عتمته وخيرجه إىل الوجود حىت يقارنه ويتمكن من معرفة مقاصده 
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ه ومرجعياته ورغباته اعتمادا على معارف، ومقتضياته ومدى تأثريه يف كيان النص
ا على  وقراءاته السابقة واطالعاته الواسعة وموهبته املتميزة ومعايريه اجلمالية للتأثري 
النص اإلبداعي حىت يكون له حرية املمارسة التأويلية وإبراز فعاليته اليت حتدت من 

عده خالل التلقي وفعل القراءة والتأويل الذي يعترب كمنهج نقدي له إجراءاته وقوا
  .يف حتليله للنص

ا ، وهي اسرتاجتيه معاصرة أصبح النقاد يتداو هلا فيما بينهم ويتعاملون 
واعتربت نظرية من النظريات اليت جاءت بعد القراءات والتلقي اليت أبرزت هي 

أن التأويل ليس جبديد كمنج نقدي يف "وعلى الرغم من . األخرى أمهية القارئ
ثنا يف قراءة النصوص الدينية والفلسفية كما جند لدى ابن ثقافتنا وانه استثمر يف ترا

رشد يف اعتباره القول متعدد الداللة مما جيعله ينطق عن بعض ويسكت عن بعض 
ويظهر ويبطن فان مهمة املؤول هي أن خيتار الداللة الظاهرة للكشف عما يسكت 

ا  24"عنه القول ويشكل باطنه نظرية وتكمن هنا مهمة املؤول اليت جاءت 
  .التأويل آو التأويل كمنهج نقدي  إن صح التعبري 

، كما جعله منتجا للنص ال مستهلكا له،  فقد منح للقارئ دورا اجيابيا
، وحىت يشارك املبدع جتربته اإلبداعية قبل أن يسلمه إياها ليعيد خلقها من جديد

التعرف فيفك غموضها ويفهم قصديتها من خالل تأويله  االجيايب بتحريك النص و 
احنرافاته وتأويل معانيه لتكثيف دالالته وسد ثغراته حسب معناها انزياحاته و  لىع

املتخيل الذي يتصور مسبقا من اجل توصيله إىل مراميه ومقاصده واستخالص 
فيحاول القارئ االقرتاب من املعىن ، صورته احلقيقية املتخيلة اليت خيفيها عن أنظارنا

من وراء النص مستجيبا لغاياته ومتطلباته مطبقا عليه  األصلي الذي يقصده املبدع 
  .آليات لتحليله وتفسريه 

  :عالم النص
خيضع تأويل النصوص األدبية ملبادئ وإجراءات ينبغي على املؤول 

فالنص بطبيعته ، احرتامها وتطبيقها بكل دقة وعملية حىت يستنبط مغزاها احلقيقي
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يصعب علينا مقارنته ، مبعىن وحيد أصلي حيمل عدة تأويالت لكنه يف األخري يتقيد
إال باللجوء إىل التأويل الذي يقودنا إىل معاين عديدة وخمتلفة لكن القارئ الذكي 
يتجاوز املعىن الظاهر وحياول مقاربة معناه الباطين اخلفي الذي يقصده املبدع مما 

 بالتعمق.يستدعي منه جهد فكري وإرهاق دهين ونفسي لتفحصه وتقصي حقائقه
فيه بكيفية صحيحة لتحليل رموزه وإشاراته باخلصوص اذا كان النص مشفرا مثقال 

 .حيث يضعه يف حرية من أمره ويشوشه  ، باإلحياءات سوف يرهق مؤوله ويتعبه
، لكنه يف األخري يدخل جو النص فيتحاور معه ويتفاعل مع مضامينه

بتتبع حركته ليبعث ، رحيث تنشا بينهما عالقة محيمية بعد صراع من اجلدل والتحاو 
فيه احليوية والنشاط ويعيد جتديده مرة أخرى مما مينحه نفس متجدد ويضمن له 

وعلى املؤول أن يأخذ بعني االعتبار قصديه املؤلف واحرتام النظام الداخلي .البقاء
ويف األخري هو الذي ، للنص حىت خيوض غمار هده التجربة الفريدة من نوعها

قراءته وتفكيكه وإعادة تركيبه من جديد مما حيقق له املتعة سيصنع العمل الفين ب
اجلمالية بعد افرزاه لعدة معاين مما يكثف من دالالته حىت جيعل من العمل األديب 

ليتمكن من خالله الوصول إىل املعىن اخلفي  وإضاءة جوانب ، موضوعا مجاليا
ربته له حيث يرسم معامل له أفاقا جديدة لتلقيه من وراء مقا العمل الفين الذي يفتح

  .تأويله مما يغين املنجز األديب ومينحه أبعادا داللية ومجالية
كما يؤثر بدوره على نفسية القارئ  ويرتك أثارا يف دهنه ويكسبه جتربة 
متميزة ويصقل موهبته  وينمي معارفه وأفكاره مما مينحه الدقة يف كيفية التعامل مع 

ييمها وإصدارا عليها أحكامه دون اإلغراق يف النصوص للتوصل إىل إنتاجها وتق
االنطباعاته الذاتية  واإلفراط يف تتبع العملية اإلبداعية ألنه قد ينزاح عنها انزياحا 

  .سلبيا وحينئذ ال يعد تأويله اجيابيا 
فعليه االلتزام باسرتاجتيات القراءة والتأويل باحرتام املضامني النصية 

والقارئ املثايل هو الذي ، ية اليت تتالءم مع طبيعة النصوصوالقدرات القرائية والتأويل
ميلك قدرات ذكية يف تسيري العملية اإلبداعية وجتسيد املعىن النصي وإخراجه من 
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وكيفية التعامل مع إشاراته الداللية ، حالة الكمون إىل حالة الظهور عرب ملئ فراغاته
الن القراءة ليست تلقيا ،  املتلقياجلمالية اليت يثريها النص قصد إيصال الرسالة إىل

  .25سلبيا وإمنا هي تفاعل خالق ومشاركة بني النص والقارئ
حىت يعايش جتربته اإلبداعية وتتحقق االستجابة اجلمالية اليت ال تتم إال  

، حبضور القارئ الذي يبث فيها احلياة ويبعث فيها احلركة ومينحها حتققها الفعلي
ستيعاب حىت خيرج بفهم أكثر نضج وتفعيل قراءاته من خالل عملية الفهم واال

وتأويله والتزاما باملقصدية النصية ودالك بدراسته وتفحصه لذاته وكيفية تشكيله فنيا 
باستحداث وعي تأويلي جديد للتغلغل يف النص   4ولغويا توخيا للدقة واملوضوعية

مينح ، المفر منهابادراك مقاصده ونواياه باجتهاده التأويلي الذي يعترب ضرورة 
معتمدا ، القارئ القدرة على االقرتاب من الكشف عن مغزى النص وفهم معناه

على طريقة بنائه وأسلوبه وتركيبته حماوال التعبري عما يصل إليه من دالئل اإلشارات 
فالنص ، الن كل نص حياول أن يفنت قارئه وجيذبه إليه ويستجيب لفتنته، واملغريات

ب شراكا لقراءة وليدعوهم إىل االفتتان به والوقوع يف اسر حمبته اجليد هو الذي ينص
حىت يقوم بتفسريه وتأويله بدءا مبحاورته والتفاعل معه واستنباط معانيه وتوليد ، 26

الن النص يبقى ناقصا حباجة إىل مؤول يقوم بإمتام معناه وإبراز مفاتنه ، دالالته
  .هم امشل وأعمقومكامنه والكشف عن مكانزه وقيمه للخروج بف

واجتهاد املؤول له دور كبري يف امتالك آليات تأويل النصوص فهو يهدف 
إىل استخالص املعىن الذي يعترب بوابة الفهم للتقدم خطوة إىل األمام وتكمن يف  
، كشف الدالالت الكامنة يف النص اإلبداعي لتفسريه وتقييمه وإعادة إنتاجه

نص ويتحمل ع إىل يد املتلقي الذي يتكفل بالفيتحول العمل اإلبداعي من يد املبد 
لكن ال ، إعادة خلقه وتشكيل جزئياته وتركيب وحداتهو  مسؤولية تلقيه وتأويله،

الن طبيعة النصوص تتيح لنا تعدد القراءات بشرط أن ال يؤوهلا  ، يؤوله كما حيلو له
عرتاف الن استنطاق السر النصي يقتضي منا احرتام النص املنقود واال، كما نشاء
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حبقه يف الوجود كما هو يف ذاته واإلصغاء لكالمه وفق لنظام القول الداخلي اخلاص 
  .27به ومنحه قدرا من اخلصوصية واالختالف

  :خاتمة
القارئ بوصفه متلق ينظر إىل النص على أنه بنية مفتوحة للتلقي والتأويل 

ارسة التأويلية كما ختضع املم،  دون أن يضع يف حسبانه أنه خيضع لقوانني داخلية
ا وحماولة قدر اإلمكان  هي األخرى إىل ضوابط وإجراءات وآليات ينبغي التقيد 
تطبيقها دون إحداث اختالل يف توازن النص بتوليد معانيه ودالالته لتنميته وجعله 
عرضة لتعدد القراءات التأويلية اليت هي غاية النص األديب اليت ترمي إليها نظرية 

  .التأويل
خري ميكننا القول أن هده النظريات أثبتت حقا دور القارئ ويف األ

ومدى أمهيته وقيمته يف التفاعل مع النصوص األدبية وكيفية التعامل معها ) املتلقي(
ال أمامه للتطلع إىل أفاق رحبة جديدة ويسمح له  وإعادة إنتاجها مما يفسح ا

  .  ال برسم معامل التأويل واالرتقاء بالنص إىل مستوى فين ع
                                                                                                                                                                                                                                 

 :الهوامش
                                         

دار الينابيع للطباعة والنشر  2000) بيان السلطة القارئ يف األدب( التلقي والتأويل ، حممد عزام -1
  . 29ص ، 2007، 1ط، دمشق ، والتوزيع

  .36-35ص ، ينظر نفس املرجع - -2

 .37ص، ينظر نفس املرجع-  -3
  .39ص، مرجع سبق ذكره، ينظر-4
  .45ص، املرجع نفسه-5
  .52ص، التأويلو  التلقي، حممد عزام، ينظر-6
دار الينابيع  للطباعة والنشر ، يف األدب القارئبيان سلطة ، التلقي والتأويل، ينظر حممد عزام-7
  .40ص  2007 1دمشق ط -التوزيعو 
 -الساحة املركزية بن عكنون، ديوان املطبوعات اجلامعية، توترات اإلبداع الشعري، حبيب مونسي-8

  .93اجلزائر ص 
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  .63ص ، مرجع سبق ذكره، ينظر -9

  .64ص ، نفس املرجع، ينظر -10
  . 58ص، املرجع نفسه، ينظر-11
، التوزيعو  دار جرير للنشر، ت يف النقد العريب القدميالتلقي واإلبداع القراءا، حممود درايسة، ينظر-12
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الغزو التي سخرها االحتالل الفرنسي و  ترمي هذه المقالة إلى الوقوف على أهم معاول الهدم     
، االستشراقو  التنصير: تتمثل هذه المعاول في عنصرين أساسيين هماو ، زائرللسيطرة على الج

مهمة المستشرق ، و غزوهم فكرياً و  إخراجهم من دينهمو  فكانت مهمة المنصر تنصير المسلمين
سائر و  فكالهما صخر نفسه لخدمة االستعمار الفرنسي في الجزائر، تزويد االحتالل بالمعلومات

 . البلدان اإلسالمية
Résumé : 
 Cet article analyse les principaux moyens de destruction et 
d’invasion utilisée (exploités) par les colonialistes français afin de dominer 
l’Algérie. Ces moyens sont principalement : l’évangélisation et 
l’orientalisme, le rôle de l’évangéliste était de christianiser les Algériens et 
les éloigner de leur religion en plus de les envahir intellectuellement, alors 
que le rôle de l’orientaliste était de fournir des renseignements nécessaires 
pour l’invasion de l’Algérie car tous les deux se sont juré de servir le 
colonialisme français en Algérie et dans les autre pays musulmans. 
 

  
  

   :تمهيد
 أهدافهو  مدارسهو  له مناهجه، أصبـح التبشري بالنصرانية كيانا قائـما بذاته     

، وأضحى موضوع التنصري هاجسا يشغل فكر اإلنسان العريب، مؤمتراتهو  أتباعهو 
من أجل الوقوف ، سة خطابـات هذه اهلجمة دراسة فاحصةيدعوه بإحلاح إىل دراو 

ا نقاط هامة ، دوافعهو  أهدافهو  نعرف حقيقتهو  خلفياتهو  على خمتلف تفصيالته إ
فقد جند لكل باحث تعريفًا خاصًا به . جيب الوقوف عندها يف ظل العوملة اجلديدة
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نصرين أو لرؤيته إىل أعمال املو  ذلك وفقًا لنظرتهو  ،للتنصري أو االستشراق
مو  ،املستشرقني مو  مواطنهمو  أهدافهمو  أغراضهمو  نشاطا ال يسعين أن و  .أديا

  . املفاهيم إال أنين أكتفي بعرض بعض منهاو  أذكر كل تلك التعاريف
إلخفاء حقيقة " التنصري"بدال من كلمة " التبشري" مصطلح استخدم املنصرون      

االصطالحي لكلميت و  املفهوم اللغويلذلك كان من الطبيعي أن أوضح و  ،أعماهلم
  . التبشريو  التنصري

  :مفهوم التنصير
كانت ، و الذي جاء به عيسى عليه السالم، التنصري دعوة إىل دين النصرانية     

م قد أطلق القرآن الكرمي على أتباع عيسى عليه السالو  توحيدهو  دعوة إىل عبادة اهللا
الِذيَن َقالُوْا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميَثاقـَُهْم ِمَن و ﴿: اسم النصارى يف قول اهللا تعاىل

نَـُهُم اْلَعَداَوةَ  َسْوَف و  اْلبَـْغَضاَء ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ و  فـََنُسوْا َحظا ِممَّا ذُكُِّروْا ِبِه َفَأْغرَيـَْنا بـَيـْ
اليوم غري تعاليمها  بينما تعاليم النصرانية. )1(﴾ ُهللا ِمبَا َكانُوْا َيْصنـَُعونَ يـَُنِبئـُُهُم ا
    . باألمس

  :التنصير لغة
 . مبعىن منح: َنَصر ينُصر َنْصراً :عند الرجوع إىل املعاجم العربية القدمية جند الفعل     

وَنْصراُن قرية بالشْأم  ،يقال رجل َنْصراين وامرأَة َنْصرانيَّةو . تعين العطايا: والنَّصائِرُ 
فتعين الدخول يف : أما كلمة التـََّنصُّرُ  .رَةُ ناصِ : ويقال ،ينسب ِإليها النَّصارى

كما جند   .مصدر نصََّر أي جعله نصرانياً :التنصريو  .جعله َنْصرانِيّاً : وَنصَّرَه، النَّْصرانية
قال : حيث قال، هذا املعىن يف احلديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه

فأبواه يهودانه أو ، على الفطرةكل مولود يولد «: سلمو  رسول اهللا صلى اهللا عليه
  . ينصرانه مبعىن جيعالنه معتنقا النصرانية. )2(» ينصرانه أو ميجسانه

  
  

  :التبشير لغة



 زالفي ابراهيم/ د                                 التنصير أنموذجا: رُسل الغزو الفرنسي إلى الجزائر
  

  

2015 ديسمبر/  لثامناالعدد                                308     مجلة إشكاالت في اللغة واألدب      
      

َبَشْرتُه َفأَْبَشَر واْستَْبَشر :بالرجوع إىل لسان العرب نقف عند الكلمات التالية     
يقال  ،عل الثالثي َبشَّرَ كلمة التبشري مأخوذة من الفف .مبعىن َفرِحَ : وتَبشََّر وَبِشرَ 

التبشري هو اإلخبار املفاجئ و . الشرو  ذلك يكون باخلريو  ،بشرت فالناً أبشره تبشرياً 
سواء كان هذا ، على باقي اجلسم عامةو  خبرب يظهر أثره على بشرة الوجه خاصة

 قد غلب استعمال كلمة التبشري يف اإلخبار باخلرب السارو . اخلرب سارًا أو غري سارِ 
قد و  ،)4(أَْبِشُروا بِاجلَنَِّة الِيت ُكْنُتم تُوَعُدوَن ﴾و  ﴿: منه قول اهللا تعاىلو . )3(فرح املو 

َناِفِقَني بَِأنَّ َهلُم : جلو  تأيت كلمة التبشري مقيدة بالشر كما يف قول اهللا عزَّ 
ُ
﴿ َبشِِّر امل

  . )5( َعَذباً أَلِيماً ﴾
  :اصطالحاً ) التبشير (التنصير 

حماولة نشرها يف و  ،التنصري مفهوم الدعوة إىل دين النصرانيةيأخذ مصطلح      
تمعات اإلسالمية خاصة هدفًا مباشراً و . السبلو أحناء العامل بكل الوسائل  ، متثل ا

وملا . معنوية هائلةو  إمكانات ماديةو هي دعوة هلا برامج وخطط و  ،ميداناً واسعاً هلاو 
فإن مفهوم كلمة  ،هيمها باألمسصارت مفاهيم النصرانية اليوم ختتلف عن مفا

فأصبحت كلمة التبشري اليوم تعين " ، أهداف هذه الدعوةو  ال يتماشىالتبشري اليوم 
 يساعده على إحكام قبضته على العاملو  ،الفكر املنحرف الذي خيدم االستعمار

  . )6(" يقضي على األخالق و 
حيث بىن املدارس ، ناساختذ التنصري اخلدمات اإلنسانية وسيلة للوصول إىل ال     

مني على تعلم اللغات الغربية لكي يتسىن له شجع أبناء املسلو  يف البلدان العربية
بىن جامعات من أجل ختريج قيادات و . بالقرآن الكرميو  زعزعت اعتقادهم بلغتهم

دور الرعاية لنفس و  بىن كذلك املستشفياتو . عربية حتمل مفاهيم الثقافة الغربية
التبشري تنظيم «:يف تعريفه للتنصري أي التبشري" أنور اجلندي"يقول  يف هذاو  .الغرض

م، تربوي تعليمي عن طريق ، مفاهيمهمو  جيري به إخراج املسلمني من عقيد
حتطيم و  التأثري على مفاهيمهمو  حتويل عقائدهم، و املرضىو  استغالل الطالب
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م  ثقافة منكرة لقيمهامضطربة ال، مبلبلة العقائد، ختريج أجيال ممسوخةو ، معنويا
  . )7(»تارخيها و  لغتهاو  ثقافتهاو 

ه صنع االحتالل ُرُسل غزو فكري       من أجل تذليل الصعوبات اليت جتا
اجلامعات و  وجعل حتت تصرفهم املدارس، زودهم بالوسائل اخلدماتية، و حضاريو 

  . من أجل السيطرة على الفكر قبل األرض
  :عالقة التنصير باالستشراق

فأرادت أوربا أن تشن على ، هر التنصري كبديل بعد فشل احلروب الصليبيةظ     
 فاستخدموا لذلـك الكنائـس، املسلمني حربـًا صليبية جديدة عن طريق التنصري

يقول سلمان . نشروا املنصرين يف أحناء العامل اإلسالميو ، املستشفيـاتو  املـدارسو 
فهو يشتـرك مع ، صليبيـة فالتبشري املسيحي ما هو إال حرب«:عبد املالك

، الغـزو الثقـايفو  هـما من أبـرز أدوات التغـريبو ، االستشـراق يف نفس اهلـدف
 فاالستشراق هو الذي يقـوم بإعداد السمـوم اليت يقـوم التبشري ببثها يف املعـاهد

  . )8(»إثارة الشبهات حول القيم اإلسالميةو ، اجلامعاتو 
ستشراق مبثابة غرف العمليات أو املخابر اليت يفهم من هذا القول أن االو      

أما التنفيذ فهي مهمة التنصري الذي ، تصدر األوامرو  توفر السمومو  ترسم اخلطط
تم     . غريها من املؤسساتو  عات اإلسالمية عرب منابر التعليميقوم بزرع السموم يف ا

ستشراق مقتصراً حيث كان اال، كان املستشرقون هم الطالئع األوىل للمنصرين      
القساوسة من رجال الكنيسة وحدهم دون سواهم من الطبقات و  على فئة الرهبان

بظهور النزعة ، و صار علمًا قائمًا بذاتهو  مث تطور االستشراق بعد ذلك، املثقفة
  . )9(العلمية اجلديدة مل يتخل االستشراق عن خدمة الدين املسيحي

ن وجهي العملة الغربية اليت هي املصدر االستشراق ميثالو  مبا أن التنصري     
هذا املصدر يعني التنصري يف توظيف ، و املادي هلماو  الروحي والعقديو  النفسي

  :عنصرين هامني مها
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رجال األعمال يف هيئة و  األطباءو  العنصر اخلارجي الذي يتمثل يف العلماء*
  . يباشرون مهامهم التنصريية يف أحناء العامل الثالث، قساوسة

عنصر الداخلي الذي ميثله رجال الدين احملليني الذين تربوا يف كليات الالهوت ال*
  :يتميز هذان العنصران بـ و  . املستشرقني حتت إشراف بعض

حيث بلغ عدد املنصرين يف العامل ، توايل اإلرساليات التنصرييةو  كثرة العدد  - 1
  . مخسني ألف منصرو  مائتني

 نفوذ سياسيو  ملا ميلكونه من مال، تنفيذالو  القدرة الفائقة على احلركة- 2
ا ، و وسائل إعالمية كثيفة، و اقتصاديو    . )10(ثقافة واسعة حول املنطقة املكلف 

دفع بوجهي العملة الغربية ، إن خوف العامل الغريب من وحدة العامل اإلسالمي     
من أجل بث عوامل التفرقة بني  إىل تكثيف جهودمها) التنصريو  االستشراق(

ميثل املستشرق لورانس براون واحدا من بني و . حىت ال تقوم هلم قائمة، املسلمني
إذا احتد املسلمون يف إمرباطورية « :أولئك الذين عربوا عن عدائهم للمسلمني بقوله

م يظلون ، أما إذا ظلوا متفرقني، خطراً و  أمكن أن يصبحوا لعنة على العامل، عربية فإ
  . )11(»ال تأثريو  حينئذ بال قوة

إن مهمة املستشرقني مل تكن منفصلة عن مهمة املنصرين بل كان هدفهم      
يف هذا يرى رودي بارت أن جهود املستشرقني انصبت يف بدايات و  واحداً 

قد عرف ، و القرون التالية له على التنصريو  االستشراق يف القرن الثاين عشر امليالدي
م إىل ، و  بلغتهم ببطالن اإلسالمإقناع املسلمني«: رودي بارت التنصري بقوله اجتذا

 "من علم لغة قوم أمن شرهم " لقد طبق املنصرون مقولة. )12(»الدين املسيحي
اجلامعات يف أوربا من أجل ختريج و  ذلك بإنشاء كراسي للغة العربية يف املعاهدو 

م   . منصرين بلسان عريب كي يتسىن هلم تطبيق خمططا
  :ستشراق التنصريية يفميكن حتديد أهداف االو      
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لكي يتسىن هلم ، نقاط الضعف يف الدين اإلسالميو  البحث عن نقاط القوة:  أوال
حول الرسول و ، ذلك ببث الشبهات حولهو ، حماربته من الداخلو  سهولة التسلل إليه

    . سلمو  صلى اهللا عليه
جب ذلك حبو ، بأن اإلسالم خطر يهدد حياة املسيحيني إيهام املسيحيني: ثانيا

  . نشر األكاذيب حوله و  حقائقه
عدم إدخاهلم إىل و  من خالل إخراجهم من اإلسالم، تنصري املسلمني -ثالثا

   . ال ملةو  حىت يصري املسلم ال دين له، املسيحية
قاد ملك فرنسا لويس التاسع احلملة الصليبية الثانية على دمياط فوقع يف      

دعا إىل ، و عاد بعدها إىل فرنسا، فك أسرهمث قدم فدية كبرية ل، م1249األسر عام 
إفساد عقيدة املسلمني اليت ، و ضرورة تكتل جهود األوربيني لتشويه الدين اإلسالمي

م أنه البد و .. .هذا الغزو الفكري أنه ال غىن لألوربيني عن، و تفوقهمو  هي سر قو
صبح حىت ي، من إجياد سبيل آخر من شأنه أن يزيف هذا املفهوم عند املسلمني

بعد قرون من احلروب الصليبية  . )13(مفهوماً أدبياً أو وجدانياً حبيث تسقط خطورته
أن الطريق إىل ذلك هو ، و تأكدت أوربا أن القوة ليست السبيل حملاربة اإلسالم

لذلك ركزوا على بث الشبهات حول مصدر القرآن الكرمي برده إىل و ، إفساد العقيدة
أن ، و ر الشريعة مستمدة من القانون الرومايناعتباو ، مصادر يهودية ومسيحية

            . أن الذي يعلمه نصرانيا منشقا، و سلم منشق عن النصرانيةو  الرسول صلى اهللا عليه
كانت وصية ملك فرنسا لويس التاسع نقطة حتول يف عالقات الغرب مع و      

التنصريية حمل  حلَّت البعثاتو  ،حيث جنَّدت أوربا قوى التنصري، العامل اإلسالمي
  . القوات الصليبية

من الدعاة املتحمسني الذين طالبوا بتعلم اللغة العربية من أجل تنصري و       
  : املسلمني

الذي رأى ضرورة االستفادة ، )مRoger Bacon )1214-1294روجر بيكون *
مو  من حضارة املسلمني إن احلروب الصليبية امتازت «:إذ يقول، تنصريهم بدل حر
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إنه من الواجب تنصري و . هي مضيعة للوقت، و كانت عدمية اجلدوى، و قسوةبال
م العتناق املسيحية بدالً من التفكري يف غزوهمو  املسلمني    . )14(»دعو

ولد يف جزيرة ، االسباين) مRaimond Lolio )1235-1312رميوند لوليو * 
لمني بلغتهم إىل نقل التعاليم الكاثوليكية إىل املسم 1265دعا سنة ، ماالقا

كان األول من ناد و . اعترب أن اإلسالم هو العدو اللدود للكنيسة، و لتنصريهم
رأى أن التنصري هو الطريقة الوحيدة اليت ، و باستبدال احلرب الصليبية ببعثة تنصريية

ا توسيع رقعة العامل املسيحي   :لبلوغ هذا الغرض وضع شروطاً ثالثة هي، و ميكن 
  . وريةمعرفة اللغات الضر  - 1
  . متييز بعضها من بعضها اآلخرو  دراسة أنواع الكفر - 2
  . )15(دراسة احلجج املضادة حىت ميكن دحضها  - 3

نشرت جملة العامل اإلسالمي الفرنسية اليت كان رئيس حتريرها املنصر الفرنسي لو      
يقول " الغارة على العامل اإلسالمي"مقاال حتت عنوان م 1912شاتلي عام 

بغي لفرنسا أن يكون عملها يف الشرق مبنياً قبل كل شيء على قواعد الرتبية ين«:فيه
من هذا يتبني و .. .، والتثبت من فائدتهليتسىن هلا توسيع نطاق هذا العمل، العقلية

 تدار أعماهلا بتدبري، و لنا أن إرساليات التبشري الدينية اليت لديها أموال جسيمة
ا تـَُبثُّ األفكار حكمة تأيت بالنفع الكثري يف البالو  د اإلسالمية من حيث أ

   . )16(»األوربية
  :عالقة التنصير باالستعمار

االحنطاط اليت أحاطت بالعامل اإلسالمي و  لقد كانت عوامل التخلف احلضاري     
فرصة استغلها الغرب لتحقيق ما مل تستطع احلروب الصليبية ، يف العصر احلديث

ب يف توظيف املؤسسة االستشراقية التنصريية يف لقد جنح الغر و . حتقيقه من قبل
إن املبشر «: يقول النائب الفرنسي فرناند أجنران. حتقيق أهدافهو  خدمة أغراضه

ذلك برفع املعنويات ، و يعمل من أجل ازدهار الفكرة االستعمارية للبالد اليت ينصرها
ستعماري شيئان النشاط االو  أن النشاط التبشرييو .. .األخالقية لألهايلو  الروحية
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األخالقي و  ألن اهلدف األمسى لالحتالل هو التقدم الروحي، متالزمان
  . )17(»للُمْستَـْعَمرين

ال يف أولويات النشاط و  ،مل يكن يف أجندة االحتالل الذي يغتصب األرض     
أو يزرع ، التنصريي يف يوم ما أنه يعمل من أجل ازدهار أهل البالد اليت يدمرها

اعةو  ثل العليا لألهايل الذين يشردون من أرضهماملو  األخالق  يدفعون إىل ا
إذا ، و الدخول يف املسيحيةو  مث يقدم هلم قطعة رغيف مقابل ترك ديانتهم ،األمراضو 

م جنود االحتالل    . أبوا بطش 
لقد أكد املؤرخون على أن احلمالت التنصريية اليت حلَّت حمل احلمالت      

ا ركزت على النواحي ، الغزو االستعماري اجلديدالصليبية كانت طليعة  حيث أ
فإذا جنحت يف ذلك قبلت الشعوب ، القلوبو  الفكرية من أجل الوصول إىل العقول
أنه مىت توارى « :يقول املنصر وليام بلغراف .السري يف ركاب احلضارة النصرانية

يف سبيل احلضارة ميكننا أن نرى العريب يتدرج ، مدينة مكة عن بالد العربو القرآن 
  . )18(»كتابهو  اليت مل يبعده عنها إال حممد

فالقرآن الكرمي باق إىل ما يشاء ، لن يتحققو  إنه حلم القرون الذي مل يتحقق    
سلم أنار و  حممد صلى اهللا عليه، و مدينة مكة البلد اآلمن من مكر املاكرين، و اهللا

  . ال سبيل احلضارة املزيفة، للعام طريق اهلداية
لكن مهمة التبشري اليت ندبتكم دول و .. .«:يقول القس صمويل زومير     

ا يف البالد احملمدية ليس الغرض منها إدخال املسلمني يف  املسيحية للقيام 
إمنا مهمتكم أن خترجوا املسلم من ، تكرمياً و  فإن يف هذا هداية هلم، املسيحية

يل ال صلة تربطه باألخالق اليت تعتمد بالتا، و اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له باهللا
ا بذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري ، و عليها األمم يف حيا
هذا ما ، و وهذا ما قمتم به خالل األعوام السالفة خري قيام، يف املمالك اإلسالميـة

  . )19(»املسيحيون مجيعاً و  نئكم عليه املسيحيةو  أهنئكم عليه
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م كفارا ال دين هلمينظ      نتيجة للحقد ، و ال ملةو  ر املنصرون إىل املسلمني على أ
، ورثه اخللف عن السلف، و الدفني الذي تكنه الكنيسة لإلسالم  منذ قرون طويلة

وعدم  ،يرى يف إخراج املسلمني من اإلسالمو ، فإن زومير يتباها بعمل القساوسة
              . للمسيحيةخدمة و  خاهلم يف املسيحية هي مهمة نبيلةإد

فأقبلوا ، رغب املسيحيون يف التبشري بدينهم بني املسلمني«: يقول حممد البهي     
التقت ، و إرساهلم للعامل اإلسالميو  على االستشراق ليتسىن هلم جتهيز الدعاة

اعتمد عليهم يف بسط نفوذه و  فمكن هلم، مصلحة املبشرين مع أهداف االستعمار
املبشرون زعماء االستعمار بأن املسيحية ستكون قاعدة االستعمار  أقنع، و يف الشرق

بسط عليهم ، و بذلك سهل االستعمار للمبشرين مهمتهم، و الغريب يف الشرق
هذا هو السبب يف أن االستشراق قام يف أول ، و السلطانو  زودهم باملال، و محايته

  . )20(»الرهبان مث اتصل باالستعمارو  األمر على أكتاف املبشرين
إن التخطيط الحتالل اجلزائر بدأ منذ بداية القرن السادس عشر امليالدي يف      

هذا ما أعلن عنه و ، أن الدافع لالحتالل  كان دينياو  ،االستشراقو  خمابر التنصري
-Ferdinand le Catholique  )1452املنصر الفرنسي فرديناند الكاثوليكي 

هذا من أجل إقامة ، و غريب اإلسالميحيث عرب عن نيته لغزو الساحل امل) م1516
كما ساندت الطبقة املثقفة الفرنسية   . )21(كنيسة مبدينة وهرانو  أسقفية مبدينة جباية
ا أن سيطرة فرنسا على ا، قرار دعاة التنصري لبالد اإلسالمية حيث جاء يف خطابا
أمر اهللا  انتشار السيطرة الفرنسية يف البلدان اإلسالمية هي من« :هي من أمر اهللا

  . )22(». .. هدفها الواضح هو مراجعة اإلسالم حلمايته من احنرافاته التلقائيةو ، ذاته
، املنصرينمن املستشرقني و  اصطحب نابليون بونابرت يف محلته على مصر مجعا     

م و  أوهم املصريني أنه جاء ليخلصهم و ، توجيههم ملعرفتهم باإلسالمو أخذ مبشور
أن اهللا قدَّر يف األزل و .. .« :هذا يف قولهو ، قدرهذا بإرادة اهللا و وأن ه، ملماليكمن ا

إجراء األمر الذي و أين أجيء من الغرب إىل أرض مصر هلالك الذين َظلموا فيها 
   . )23(»قضائهادته و إر العاقل أن هذا كله بتقدير اهللا و ال يشك و  . أمرت به
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أنفسهم أو على لسان قادة  تتكرر خطابات التنصري سواء على لسان املنصرين     
ذا ،االحتالل ب و  تشريدهمو  أي بالسيطرة على الشعوب ،بأن اهللا أمرهم 
م   ؟هل العاقل يصدق هذا االدعاء، و خريا

تاريخ احتالل فرنسا م 1830يف الربع األول من القرن التاسع عشر أي عام      
ا رجال ، ة كثريةحماوالت تنصرييو  عرفت هذه الفرتة جهودًا حثيثة، للجزائر قام 

حيث رافقت اجليوش الفرنسية أعداد هائلة من املنصرين كان . الكنيسة الفرنسيني
)  مLavigirie )1825-1892 لكاردينال شارل مارسيال الفيجريعلى رأسهم ا

يت الصحراء مبعوثًا للبابا يف منطق، و كبرياً ألساقفة إفريقياائر و الذي صار مطرانًا للجز 
كان هدف هذا الكردينال هو حتويل إفريقيا إىل التعاليم و  ،ودانالسو  الكربى

يف سبيل هذا الغرض منحته فرنسا ما يشاء من األموال ليواصل عمله ، و الكاثوليكية
  . )24() املقدس(

فنجد ، املنصرون يف مناصب مستشارين لالستعمارو  لقد عمل املستشرقون     
ستشار يف وزارة اخلارجية املستشرق الفرنسي دي ساسي قد شغل منصب م

كان هو الذي ترجم ، و م1830ذلك عندما احتل الفرنسيون اجلزائر سنة ، و الفرنسية
كان املستشرق و . البيان املوجه إىل الشعب اجلزائري من طرف االستعمار الفرنسي

  . )25(لويس ماسنيون كذلك مستشاراً لإلدارة الفرنسية يف الشؤون اإلسالمية
إن املطران الكبري بباريس ملا مسع « ): 1872-1801(الطهطاوي  يقول رفاعة      

جاء إليه ، دخل امللك شارل العاشر الكنيسة يشكر اهللا على ذلك، و بأخذ اجلزائر
إنه حيمد اهللا على كون امللة املسيحية :فقال، املطران ليهنئه على هذه النصرة

  . )26( » ال زالت كذلك، و انتصرت نصرة عظيمة على امللة اإلسالمية
) charles de foucauld )1858-1916يعد املنصر الفرنسي شارل دو فوكو و      

تعرفوا على ، و من أبرز املبشرين الفرنسيني الذين وصلوا إىل أعماق الصحراء اجلزائرية
، إن سكان إمرباطوريتنا اإلفريقية على أنواع خمتلفة« :إذ يقول، سكان مشال إفريقيا

   . )27(»..هم أقل استعداداً للتقدمو  منهم العربو  قرب الناس إليناهم أو  فمنهم الرببر
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مازالوا و  إن الرببر كانوا«:ض املنصرين الفرنسيني إىل القولكما ذهب بع      
إمنا هم وعاظ ، أن دعاة املسيحية الذين بثتهم فرنسا بني القبائل الرببرية، و مسيحيني

م الرببر بدينهم القدمي  ...ة إىل دين جديد أو معتقدات غربيةعاال د ،يذكرون إخوا
  . )28(»كانوا مسيحينيو  فتحوا ايطالياو  غزوا فرنساو  الربابرة هم الذين فتحوا اسبانيا

من الغرب و  لقد طاف املنصر دو فوكو املغرب األقصى من الشمال إىل اجلنوب     
 الزنوجو  الرببرمجع بدقة كل املعلومات املتعلقة بسكان املغرب مبا فيهم ، و إىل الشرق

. )29(م 1884ماي  21مث دخل أرض اجلزائر يف ، سكان الصحراء الناطقني بالرببريةو 
إىل أن وصل إىل ، واصل شارل دو فوكو عمله التبشريي بني األهايل يف اجلزائرو 

  ، م1903مارس  30مدينة بين عباس يف 
لدليل على نييت  إن وجودي ببين عباس« : قد اعرتف بنيته يف التنصري يف قولهو     

كما فشل يف ،  مل يفلحو  حاول تنصري الكبار يف مدينة بين عباس .)30(» يف التبشري 
 . مث اجته إىل اهلقار بتمنراست من أجل تنصري الطوارق. تنصري األطفال الصغار

 وكان يرى أن تنصري املسلمني هو الوسيلة الوحيدة لكي تكتسح فرنسا مشال إفريقيا
، استطاع األب دو فوكو أن جيتذب إليه الطوارق .)31(األبد يدوم بقاؤها إىلو 

، حىت صار يف مثابة املرابط يف نظرهم، يشاورونه يف أمورهمو  وجيعلهم يقبلون عليه
غدًا متر عشر سنوات منذ بدأت أقوم « : حيث يقول، إال أنه فشل يف تنصريهم

   . )32(» مل أتوصل إىل تنصري شخص واحدو  بالقداس بتامنراست
فقال ، احتفل الفرنسيون مبناسبة مرور مائة عام على احتالهلم للجزائر     

، يتكلمون العربية، و إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا يقرؤون القرآن«:خطباؤهم
فيجب أن جنعل أرض اجلزائر مهداً لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع 

 . )33( »أن نقتلع العربية من ألسنتهم ، و وجودهموحيها اإلجنيل أن نزيل القرآن من 
إن ، و إن عهد اهلالل يف اجلزائر قد غرب« : مث خطب أحد قساوسة الكنيسة فقال

  . )34( ».. .، وإنه سيستمر إىل األبدعهد الصليب قد بدأ
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نات ثكو  بدخوله إىل اجلزائر حول االحتالل املساجد إىل إسطبالت للخيول     
كي ،  منع تدريس اللغة العربية، و أمر بغلق الزواياو ، للمسيحينيكنائس و  ،للجنود

بقي بعد مرور مئة عام على وجود االحتالل ، و يتسىن له القضاء على اهلوية الوطنية
مل يستطع االحتالل بكل وسائله و  بقي اهلاللو ، القرآن الكرمي وبقيت اللغة العربية
   . أن جيعل اجلزائر مهدا للمسيحية

التنصري عند الفرنسيني من املقال الذي نشره املنصر وزير  سياسةتتضح و      
يكشف فيه بوضوح عن سياسة ، م1944اخلارجية الفرنسي املدعو هانوتو سنة 

ذلك عن طريق شرح قيم اإلسالم شرحاً ، و فرنسا يف إضعاف عقيدة املسلمني
يشعره و ، هتراثو  يزرع فيه الشك يف عقيدتهو  ،ُيْضِعف يف املسلم متسكه باإلسالم

   . )35(كي خيضع كلياً للثقافة الغربية ،االحنطاطو  بالتدين
فشيدت ، لبنانو  لقد منح االستعمار الفرنسي حرية واسعة للتنصري يف سوريا     

املستشفيات مبا تدفق إليها من املساعدات املالية من و  الكنيسة الكاثوليكية املدارس
صرين الفرنسيني أن ينصروا واحدًا من قد استحال على املنو . املؤسسات األجنبية

فلجأ الفيجريي إىل بناء زاوية مسيحية تشبه الزاوية ، أهل اجلزائر بالقوة أو الدعوة
أن يكون لباس املنصرين ، و اقرتح أن تسمى الزاوية املسيحية بيت اهللا، و اإلسالمية

   . )36(إال أن حماولته باءت بالفشل، مثل لباس املسلمني
إن العمل الوطين «":الكاردينال الفيجريي"ستشرق رينه بوتيه يف كتابه يقول امل     

بدأ بنشره على السوريني تلك ، الذي قام به الفيجريي بدأ مع عمله التبشريي
.. .ه جعل فرنسا حمبوبة لدى السورينيإن. العطايا اليت متنحها الكنيسة الكاثوليكية

ب ختفق لرؤية العلم املثلث األلوان كانت القلو ،  مدينة اجلزائر، على أرض اجلزائرو 
  . )37(»أراد الفيجريي أن حيبب فرنسا إىل الناس باسم املسيح. .. خفقاناً شديداً 

عدم ، و إذا كانت مهمة املنصر كما يدعي زومير هي إبعاد املسلم عن اإلسالم     
ايل فمن أين تأيت حمبة األه، تشريده أو البطش به إذا رفضو ، إدخاله يف املسيحية
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د هل ارتد و  هل كانت قلوب اجلزائريني تنبض حبا أم تعتصر كرها ؟، و للَجالَّ
  . اجلزائريون عن اإلسالم من أجل حب فرنسا؟

 خاتمة
ا املنصرون يف اجلزائر من أجل غرس  على الرغم من كل احملاوالت اليت قام 

مل تستطع و ، فقد باءت هذه احملاوالت بالفشل، املسيحية يف فكر اإلنسان اجلزائري
فقد كان الشعب اجلزائري على امتداد ، ال نيل مبتغاهاو  الكنيسة حتقيق مقصدها

غري أن هذا الفشل الذي مين . ما يزال إىل يومنا ميثل قلعة حصينة لإلسالمو  تارخيه
ابتكارات و  التنصري جعل املنصرين يسلكون طرقًا أخرى بوسائلو  به االحتالل

  . جديدة
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Résumé 
     Cet article s’inscrit dans le domaine de l’analyse du discours suivant les 
méthodes de l’école interactionniste. Nous cherchons, à travers cette étude, à 
analyser la manière dont l’ethos préalable de la candidate aux élections 
présidentielles françaises 2012 Marine Le Pen (désormais MLP) peut influer 
sur son ethos discursif dans une situation de communication à caractère 
conflictuel. Autrement dit, nous tenterons de mettre en lumière les stratégies 
que la candidate met en œuvre pour justifier ou moduler l’image que le 
public a d’elle avant sa prise de parole. Pour ce faire, nous présenterons 
d’abord les notions d’ethos et d’ethos préalable. Ensuite, nous présenterons 
l’ethos préalable de la candidate ainsi que le corpus d’étude. Enfin, nous 
procéderons à l’analyse du corpus afin de relever les stratégies que la 
candidate utilise pour moduler son ethos préalable.  
 
Mots-Clés 
Ethos, Ethos préalable, Discours politique, Face, Image de soi, Système de 
places 
 
Title 
The influence of pre-discursive ethos on the discursive ethos in the political 
discourse in the media 
 
Abstract 
This article is part of the field of discourse analysis following the methods of 
the interactionist school. We seek, through this study, to analyze how the pre-
discursive ethos of the candidate in the French presidential elections 2012 
Marine Le Pen (MLP) may affect its discursive ethos in a confrontational 
situation. That is, we try to highlight the strategies the candidate uses to 
justify or modulate the image the public has of her before speaking. To do 
this, we first present the concepts of ethos and pre-discursive ethos. Then we 
will present the pre-discursive ethos of the candidate and the corpus of study. 
Finally, we will conduct corpus analysis to identify the strategies used to 
modulate the candidate's pre-discursive ethos. 
Keywords 
Ethos, Pre-discursive ethos, Political speech, Self-image, Face, System of 
places.  
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  الملخص
تدخل ھذه الدراسة في مجال اللسانیات وتحدیدا  في تخصص تحلیل الخطابات، نحن نسعى من        

خالل ھذه الدراسة إلى تحلیل تأثیر الصورة الذاتیة المسبقة لمرشحة االنتخابات الرئاسیة الفرنسیة 
  .ى صورتھا الذاتیة أثناء المجادالت التلفزیونیةمارین لوبن عل ٢٠١٢للعام 
سنحاول من خالل ھذا المقال تسلیط الضوء على االستراتیجیات التي تستخدمھا المرشحة من        

أجل تعدیل صورتھا الذاتیة للجمھور، للقیام بذلك،سنعرف أوال مفھومي الصورة الذاتیة المسبقة و 
ورة الذاتیة المسبقة للمرشحة و أخیرا سنحلل مقتطفات من الصورة الذاتیة، ثم سنقدم وصفا للص

مقابلة تلفزیونیة للمرشحة لمعرفة االستراتیجیات التي تستخدمھا المرشحة لتعدیل صورتھا الذاتیة 
  .المسبقة

  
  الكلمات المفاتیح
م نظریة نظا –نظریة ماء الوجھ  –الخطاب السیاسي  –الصورة الذاتیة المسبقة  –الصورة الذاتیة 

  .األماكن
 

  
 
 
Introduction 
     Dans ce point, et avant d’entrer dans les détails de l’ethos1 en sciences du 
langage, je vais aborder la notion d’ethos telle qu’elle a été initiée dans la 
rhétorique d’Aristote en la confrontant à celle des autres philosophes de son 
époque. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur nos propres travaux 
antérieurs (Alsafar, 2010). 
 
1. L’ethos dans la tradition aristotélicienne 
     Pour la rhétorique antique, l’ethos, en grec « ἦθος, personnage », désigne 
l’image de soi que l’orateur construit dans son discours pour contribuer à 
l’efficacité de son dire, autrement dit, pour exercer une influence sur son 
auditoire. 
     Pour Aristote, l’ethos forme avec le pathos et le logos2 la trilogie des 
moyens de preuves techniques « pisteis » qui rendent le discours persuasif. 
En effet, « Aristote oppose ces preuves dites techniques aux preuves extra-
techniques comme le témoignage et les aveux sous la torture ». (Amossy, 
2000 : 69) 
     Selon Aristote (1991 : 83), c’est le caractère moral de l’orateur qui amène 
la persuasion : 
« On persuade par le caractère quand le discours est de nature à rendre 
l’orateur digne de foi. Mais il faut que cette confiance soit l’effet du discours, 
non d’une prévention favorable sur le caractère de l’orateur ». 
     Sur le fait que l’ethos relève du paraître et non de l’être, Barthes (1970 : 
212) dit :« Ce sont les traits de caractère que l’orateur doit montrer à 
l’auditoire, peu importe sa sincérité, pour faire bonne impression (…). 
L’orateur annonce une information et en même temps il dit : je suis ceci, je 
ne suis pas cela ».  
     La dimension morale « epieikeia » ou honnêteté joue un rôle important 
dans la construction de l’ethos, puisque selon Aristote, plus on se montre 
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honnête dans le discours, plus on est crédible. Mais encore faut-il que les 
thèmes et le style choisis soient appropriés à l’ethos de l’orateur.  
     Selon Eggs (1999 : 35), l’ethos aristotélicien est bidimensionnel : la 
première dimension est morale, elle est basée sur l’« epieikeia », qui englobe 
des attitudes et des vertus comme l’honnêteté, la bienséance ou l’équité ; la 
deuxième dimension est neutre ou objective et basée sur l’« héxis », qui 
rassemble des termes comme habitudes, mœurs et coutumes ou caractère. 
     Ces deux dimensions de l’ethos ne s’excluent pas, mais se complètent, 
dans la mesure où, selon Aristote, pour inspirer de la confiance à l’auditoire, 
l’orateur doit s’appuyer sur trois aspects fondamentaux qui sont :  
 

« (1) « phronésis » : qualité de celui qui délibère bien, qui pèse bien 
le pour et le contre, une sagesse objective, un bon sens affiché ; 
(2)  « arété » : affiche d’une franchise qui ne craint pas ses 
conséquences et s’exprime à l’aide de propos directs, emprunts 
d’une loyauté théâtrale ; (3) « éunoia » : volonté de ne pas choquer, 
de ne pas provoquer, d’être sympathique, d’entrer dans une 
complicité complaisante à l’égard de l’auditoire ». (la traduction est 
de Barthes, 1970 : 212)  

 
2. L’ethos dans d’autres traditions antiques 
     Si pour Aristotel’ethos se construit surtout dans et par le discours de 
l’orateur, ce n’est pas nécessairement le cas pour les autres philosophes de 
son époque et de celles qui suivent. En effet, pour Isocrate, (cité par Amossy, 
2000 : 73), l’ethos est considéré comme une donnée préexistante fondée par 
l’autorité individuelle et institutionnelle de l’orateur (sa réputation, son statut 
social, etc.). Ainsi, Isocrate insiste sur le fait que ce qui importe, ce n’est pas 
la façon dont l’orateur se donne à voir dans son discours, mais de ce qu’on 
sait déjà de lui : 
 

« Bien loin que celui qui veut persuader un auditoire néglige la 
vertu, son principal souci sera de donner de lui à ses concitoyens la 
meilleure opinion possible. Qui ne sait en effet que la parole d’un 
homme bien considéré inspire plus de confiance que celle d’un 
homme décrié, et que les preuves de sincérité qui résultent de toute 
la conduite d’un orateur ont plus de poids que celle que le discours 
fournit ? »(Isocrate in Amossy 2000 : 71) 

 
     Sur le souci de moralité, Isocrate sera rejoint par des philosophes romains 
comme Cicéron, qui définit le bon orateur comme : « un homme qui joint au 
caractère moral la capacité à manier le verbe ». (ibid.). Quant à Quintilien, il 
considère que l’argument avancé par la vie d’un homme a plus de poids que 
celui que peuvent fournir ses paroles, déclarant « qu’un homme de bien est 
seul à pouvoir bien dire ». (ibid..) 
 
3. L’ethos dans la rhétorique classique   
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     La rhétorique de l’âge classique ne parle pas d’ethos mais des « mœurs »3 
du latin « mores ». 
     La rhétorique classique reprise par des auteurs comme Le Guern (1977) 
suit le courant de pensée romain (Cicéron et Quintilien) sur le fait que ce qui 
prime, en matière d’image de soi, ce sont les qualités morales de l’orateur en 
tant qu’homme vivant dans la société et connu par ses membres, et non en 
tant qu’être dont les qualités n’apparaissent qu’à travers son discours. C’est 
ainsi que Gibert oppose les « mœurs oratoires » aux « mœurs réelles » :   

« Nous distinguons les mœurs oratoires d’avec les mœurs réelles. 
Cela est aisé. Car qu’on soit effectivement honnête homme, que l’on 
ait de la pitié, de la religion, de la modestie, de la justice, de la 
facilité à vivre avec le monde, ou que, au contraire, on soit vicieux, 
(…), c’est là ce qu’on appelle mœurs réelles. Mais qu’un homme 
paraisse tel ou tel par le discours, cela s’appelle mœurs oratoires, 
soit qu’effectivement il soit tel qu’il le paraît, soit qu’il ne le soit 
pas. Car on peut se montrer tel, sans l’être ; et l’on peut ne point 
paraître tel, quoiqu’on le soit ; parce que cela dépend de la manière 
dont on parle ». (in Le Guern, 1977 : 284)  

     En outre, Gibert précise que la manière de parler reflète de façon 
spontanée la vraie personnalité : on ne peut se donner l’image de quelqu’un 
d’intelligent que si on l’est vraiment, puisque c’est la manière de parler qui 
confirme ou non cette image. Aussi, dit-il que le discours est le miroir qui 
représente l’orateur.   
 
4. L’ethos en sciences du langage 
4.1. L’ethos dans l’analyse argumentative 
     C’est essentiellement à Ducrot qu’on doit la renaissance de la notion 
d’ethos telle qu’elle avait été initiée par Aristote, même si, précise Amossy 
(2010 : 33), son étude porte sur la polyphonie énonciative et non sur les voies 
verbales de la présentation de soi. Pour lui, il importe de ne pas confondre les 
instances intra-discursives avec l’être empirique réel. Ce faisant, il distingue 
en ce qui concerne le locuteur-L, ou fiction discursive, et locuteur- 
(lambda), ou l’être du monde, celui dont on parle : (« je » comme sujet de 
l’énonciation vs « je » sujet de l’énoncé). C’est dans cette perspective que 
Ducrot fait appel à la notion d’ethos en disant que: 
 

« Il ne s’agit pas des affirmations flatteuses que l’orateur peut faire 
sur sa propre personne dans le contenu de son discours, 
affirmations qui risquent au contraire de heurter l’auditoire, mais 
de l’apparence que lui confère le débit, l’intonation, chaleureuse ou 
sévère, le choix des mots, des arguments (…). Dans ma 
terminologie, je dirai que l’ethos est attaché à L, le locuteur en tant 
que tel : c’est en tant qu’il est source de l’énonciation qu’il se voit 
affublé de certains caractères qui, par contrecoup, rendent cette 
énonciation acceptable ou rebutante ».(Ducrot 1984 : 201) 

 
4.2. L’ethos dans l’analyse du discours 
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     Eggs (1999 : 32) le dit très clairement : « À l’exception des recherches de 
Maingueneau, l’ethos est pratiquement absent dans la recherche actuelle en 
linguistique, en pragmatique et en théorie de l’argumentation ». Il est le 
premier à intégrer la notion d’ethos dans le champ de l’analyse du discours 
dans ses nombreuses recherches et notamment celles de 93, 98, 99 et 2002.  
     Maingueneau (1999 : 82) part de l’idée que l’ethos ne doit pas être 
considéré comme un moyen de preuve ou de persuasion. Acontrario, il le 
considère comme partie prenante de la scène d’énonciation au même titre que 
le vocabulaire ou les modes de diffusion qu’implique l’énoncé par son mode 
d’existence.  
     Pour lui, l’ethos est : 
 

« ce que l’orateur prétend être, il le donne à entendre et à voir : il 
ne dit pas qu’il est simple et honnête, il le montre à travers sa 
manière de s’exprimer. L’ethos est ainsi attaché à l’exercice de la 
parole, au rôle qui correspond à son discours, et non à l’individu 
réel appréhendé indépendamment de sa prestation 
oratoire ».(Maingueneau, 1993 : 138)  

 
     À l’inverse de la rhétorique d’Aristote, Maingueneaune limite pas 
l’analyse de l’ethos aux textes oraux, mais il l’étend à l’analyse des textes 
écrits, car selon lui : même les textes écrits possèdent un ton4 qui permet au 
coénonciateur de définir plus ou moins les caractéristiques de son 
énonciateur, et non bien entendu, du locuteur effectif, d’un garant qui à 
travers son ton atteste ce qui est dit. 
     Pour lui (1999), la notion d’ethos est intéressante pour le lien crucial 
qu’elle entretient avec la réflexivité énonciative, mais aussi parce qu’elle 
permet d’articuler corps et discours au-delà d’une opposition empirique entre 
oral et écrit. L’instance subjective qui se manifeste à travers le discours ne 
s’y laisse pas concevoir seulement comme un statut, mais comme une 
« voix », associée à un « corps énonçant » historiquement spécifié, alors que 
la rhétorique a étroitement lié l’ethos à l’oralité.  
     De ce fait, le linguiste ne se limite pas à l’analyse des éléments purement 
verbaux de l’ethos, mais il opte pour une conception plutôt « incarnée » de 
l’ethos, qui dans cette perspective (1993 : 139):  
 

« s’étend aussi à l’analyse de l’ensemble des déterminations 
physiques et psychiques attachées par les représentations collectives 
au « garant ». Ce dernier se voit attribuer un « caractère » et une 
« corporalité », dont le degré de précision varie selon les textes. Le 
« caractère » correspond à un faisceau de traits psychologiques, qui 
sont des stéréotypes culturellement déterminés. Quant à la 
« corporalité », elle est associée à une complexion physique et à une 
manière de s’habiller et de se mouvoir dans l’espace social, une 
discipline tacite du corps appréhendé à travers un comportement. Le 
coénonciateur l’identifie en s’appuyant sur un ensemble diffus de 
représentations sociales évaluées positivement ou négativement, de 
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stéréotypes que l’énonciation contribue à conforter ou à 
transformer ».  

 
     Ce processus par lequel le coénonciateur s’approprie l’ethos de 
l’énonciateur, entre dans le « monde éthique » de l’énonciateur, un monde 
éthique qui n’est autre qu’un ensemble de stéréotypes culturels composé d’un 
certain nombre de situations stéréotypiques associées à des comportements, 
est dénommé « incorporation ». Cette incorporation se joue sur trois 
registres : 
- l’énonciation de l’œuvre confère une corporalité à son garant, elle lui donne 
« corps » ; 
- le coénonciateur incorpore, assimile ainsi un ensemble de schèmes qui 
correspondent à une manière spécifique de se rapporter au monde en habitant 
son propre corps ; 
- ces deux premières incorporations permettent la constitution d’un corps, de 
la communauté imaginaire de ceux qui adhèrent au même discours.  
 
4.2.1. Ethos montré et ethos dit 
     L’ethos discursif doit être, comme l’ont précisé Ducrot et Maingueneau 
supra, montré implicitement, mais il peut aussi dans certains cas être montré 
de façon explicite. Dans ce cas de figure, il s’agit d’ethos « dit » : 
  

« qui va au-delà de la référence directe de l’énonciateur à sa propre 
personne ou à sa propre manière d’énoncer (« je suis un homme 
simple »), (…), l’ethos « dit » peut aussi porter sur l’ensemble d’une 
scène de parole, présentée comme un modèle ou comme un anti-
modèle de la scène de discours ». (Maingueneau, 1999 : 89)  

 
C’est la même différence qu’Amossy (2010 : 113) établit entre le dit et le 
dire. Pour elle, le dit est ce que l’énonciateur énonce explicitement sur lui-
même, en se prenant comme thème de son propre discours, alors que le dire 
relève de ce qui émerge de sa parole même s’il ne se réfère pas à lui-même. 
 
4.2.2. Ethos discursif et ethos prédiscursif ou préalable 
     L’ethos discursif traite, comme je l’ai évoqué supra de l’image qu’un 
énonciateur construit de lui-même à travers son discours, alors que l’ethos 
préalable5 ou prédiscursif, notion développée par Amossy, Maingueneau(in 
Amossy 1999), correspond à l’image que le coénonciateur peut se faire de 
l’énonciateur avant sa prise de parole, et ce à partir de certains éléments 
comme le rôle que remplit l’orateur dans l’espace social, ses fonctions 
institutionnelles, son statut et son pouvoir, mais aussi sur la base de la 
représentation collective et du stéréotype qui circulent au sujet de sa 
personne, sur lesquelles l’énonciateur s’appuie dans son discours, pour les 
confirmer ou les transformer.  
     En outre, Maingueneau (1999 : 78) souligne que « même si le 
coénonciateur ne sait rien au préalable de l’ethos de l’énonciateur, le seul fait 
qu’un texte relève d’un genre de discours ou d’un certain positionnement 
idéologique induit des attentes en matière d’ethos ».   
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4.2.3. Ethos produit et ethos visé 
     L’ethos visé n’est pas nécessairement l’ethos produit : l’individu qui veut 
donner l’image du candidat normal et flexible peut être perçu comme mou, 
voire banal, celui qui veut donner l’image de l’individu ouvert et 
sympathique peut être perçu comme racoleur. Les échecs en matière d’ethos 
sont très fréquents. Cette divergence peut être due soit à un effet de distance 
temporelle, soit au fait d’une opposition de vues dans le présent, voire à 
l’incapacité de l’étranger de le déchiffrer. 
 
4.2.4. Ethos typifié et ethos émergent 
Burger (cité par Amossy, 2010, 60) distingue, à son tour, ethos typifié et 
ethos émergent. Pour lui, le premier constitue une identité attendue en vertu 
du genre d’activité dans laquelle les participants s’engagent. En gros, ce sont 
des rôles-types que les participants endossent dans un cadre bien précis de 
communication. Dans le débat télévisé, il y a les ethos typifiés de débattants, 
régulateurs, etc. 
Quant à l’ethos émergent, il correspond à la construction de l’image de soi 
par l’énonciateur, qui permet une certaine marge de manœuvre mais doit 
concrétiser l’ethos typifié du locuteur, comme par exemple, animateur ou 
invité.  
Ainsi, les débattants s’inscrivent dans un système de places spécifique au 
débat télévisé. Cette notion est définie par Kerbrat-Orecchion(1992 :71) 
ainsi : 
 

« L’idée qu’au cours du déroulement de l’interaction, les différents 
partenaires peuvent se trouver placés à un point différent sur l’axe 
vertical invisible qui structure leur relation interpersonnelle. On dit 
alors que l’un d’entre eux se trouve occuper une position « haute », 
de « dominant », cependant que l’autre est mis en position « basse », 
de « dominé » ». 

 
     Ce système de places déclenche un espace interactionnel spécifique que 
les débattants vont tenter de négocier ou modifier au fil de l’interaction afin 
de construire une image positive d’eux-mêmes. Ce système de places a son 
importance dans la gestion des faces positives et négatives des interactants et, 
par conséquent, dans la présentation d’eux-mêmes qu’ils actualisent dans le 
débat.  
     La notion de face est empruntée à son fondateur Goffman (1973) et selon 
laquelle tout être social possède deux faces : 

(a) la face négative, ce qu’il appelle territoires de moi correspondant 
aux territoires corporel, spatial et temporel ; 

(b) la face positive, ce qu’il appelle face, correspondant, en gros, au 
narcissisme, et à l’ensemble des images valorisantes que les interlocuteurs 
construisent et tentent d’imposer d’eux-mêmes dans l’interaction. 
 
4.3. L’ethos en pragmatique contrastive 
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     Un autre domaine de la linguistique a abordé la question de l’ethos : la 
pragmatique contrastive, qui, étudie l’ethos mais d’un point de vue différent 
de ceux qui ont été présentés jusqu’ici. En effet, pour Brown & 
Levinson(1978 : 248), l’ethos est considéré comme « l’ensemble des normes 
interactionnelles qui caractérisent une culture donnée ». Il s’agit de décrire, à 
partir de l’observation d’un corpus de données empiriques l’ethos global 
d’une société, c’est-à-dire les préférences de comportement dans les divers 
axes des relations interactionnelles : hiérarchique, de proximité, de distance, 
etc. 
 
Synthèse 
     Avant de clore cette partie sur les diverses définitions de l’ethos, il semble 
nécessaire de souligner les grands points qui différencient l’ethos discursif 
dérivé de la tradition aristotélicienne des autres ethos :  
- L’ethos discursif tel qu’il est défini par Maingueneau doit être distingué de 
l’ethos aristotélicien par le fait qu’il n’est pas considéré comme un moyen de 
preuve, mais comme partie prenante de la scène d’énonciation au même titre 
que le vocabulaire ou les modes de diffusion qu’implique l’énoncé par son 
mode d’existence. 
- L’ethos discursif se distingue de l’ethos prédiscursif ou préalable par le fait 
qu’il correspond à l’image que l’énonciateur donne de lui même dans/par son 
discours, et ceci soit par les outils verbaux qu’il adopte, soit par sa façon 
d’énoncer (la scénographie mise en place), soit enfin les deux ensemble : il 
est donc lié à l’instance discursive et non à l’individu réel. C’est notamment 
le point de vue de l’inventeur de la notion, à savoir Aristote, lequel point de 
vue a été repris par Barthes, Ducrot et Maingueneau. Par contre, l’ethos 
préalable, comme son nom l’indique, correspond à l’image préalable de 
l’énonciateur, ce qu’on sait déjà de lui avant sa prise de parole, cette idée est 
surtout celle d’Isocrate. 
 - L’ethos du point de vue de l’analyse du discours de Maingueneau se 
distingue de l’ethos de la pragmatique contrastive de Brown & Levinson par 
le fait que l’ethos discursif est analysé comme un comportement individuel : 
l’attitude d’un énonciateur donné dans une situation de communication 
donnée et face à des coénonciateurs donnés, alors que la pragmatique 
contrastive analyse l’ethos comme un comportement collectif qu’une société 
tend à adopter dans des situations de communication déterminées.  
 
 
5. L’influence de l’ethos préalable sur l’ethos discursif 
5.1. Le corpus d’étude 
     L’émission de télévision que nous avons choisie pour faire notre analyse 
est une émission d’affaires politiques qui s’intitule des paroles et des actes, 
diffusée sur la chaine nationale française France 2. Dans cette émission, 
l’invité, généralement un homme ou une femme politique, est confronté(e) à 
des journalistes qui l’interrogent sur les sujets politiques du moment.  
     L’extrait que nous avons choisi nous permet de savoir comment la 
candidate gère, en situation de communication publique télévisée, les 
échanges qui sont en relation avec son ethos préalable et son ethos discursif. 
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À travers l’analyse de l’extrait, nous tentons de voir si la patronne du Front 
National cherche à conforter une image d’elle-même qui existe avant 
l’émission, de la moduler quelque peu ou de la modifier. 
 
5.2. L’approche théorique  
L’article s’inscrit théoriquement dans le cadre de l’interactionnisme en 
analyse des discours et de la communication. L’interaction sociale définie par 
Goffman (1973 : 23) comme : « l’influence réciproque que les partenaires 
exercent sur leurs actions respectives lorsqu’ils sont en présence physique les 
uns des autres ». 
 
5.3. L’ethos préalable de la candidate Marine Le Pen 
     Selon Amossy (2010, 73), l’ethos préalable correspond à « l’ensemble des 
données dont on dispose sur le locuteur au moment de sa présentation de 
soi ». 
Partant de cette définition, on peut aisément dire que Marine Le Pen 
(désormais MLP) a une image plutôt négative dans l’opinion publique, due 
au fait qu’elle est la présidente d’un parti politique d’extrême droite (Front 
National) dont les idées et les idéologies de ses membres sont jugées très 
racistes. Donc, elle est souvent amenée à justifier et à défendre ses idées et 
convictions. 
 
5.4. Description et analyse de l’extrait 
     Dans l’extrait choisi, une journaliste qui s’appelle Nathalie Saint-
Cricq(désormais NSC) accuse, preuves à l’appuie, MLP, de ne pas savoir 
contrôler ses émotions, de perdre très rapidement ses nerfs quand elle est 
mise en difficulté. La candidate tente, à son tour, de répondre à cette 
accusation en utilisant diverses stratégies. 
     Dans l’extrait, il y a donc trois intervenants : la journalise (NSC), la 
candidate (MLP) et l’animateur de l’émission David Pujadas (PUJ). 
     Voici l’extrait6 : 
 
NSC : [...] Y’a notamment quelqu’un qui a été conseiller de votre père  
entre 84 et 94  

MLP : Pff Ah  
NSC : oui Lorrain de Saint-Affrique  
MLP : c’est toujours le même (Sourire)  
NSC : Lorrain de Saint-Affrique, qui vous a connue quand même, 
qui dit qu’un de vos principaux défauts, une de vos vraies faiblesses, 
c’est la violence. C’est quand quelque fois ça sort et vous n’êtes pas 
capable de la contenir à l’intérieur alors justement pour voir on va 
regarder un extrait c’est la soirée des cantonales Jean-François Copé 
euh et bien il a dit que pour avoir des candidats partout aux 
cantonales vous êtes allée chercher à droite ou à gauche plus à droite 
qu’à gauche d’ailleurs y compris chez des étudiants, des retraités 
partout et puis paf vous les avez présentés au dernier moment et 
voilà vous prenez vous montez sur vos grands chevaux et voilà ce 
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que vous répondez à Jean-François Copé. On est le soir des 
cantonales.  
MLP : (elle sourit) 
(Début de reportage vidéo)  
MLP : MAIS QUEL MÉPRIS DE CETTE CLASSE POLITIQUE! 
QUELLE ARROGANCE! CETTE ARROGANCE ET CE MÉPRIS, 
MR COPÉ, FERA QUE DEMAIN, VOUS SEREZ JETÉ DE LA 
VIE POLITIQUE, QUE LES FRANÇAIS VOUS TOURNERONT 
LE DOS. LES CANDIDATS DU FRONT NATIONAL ÉTAIENT 
DES ÉTUDIANTS, DES CHÔMEURS, ILS ÉTAIENT EUH EUH 
DES MÈRES DE FAMILLE, DES TRAVAILLEURS, TOUS CEUX 
À QUI VOUS AVEZ TOURNÉ LE DOS. AH, CE N’EST PAS DES 
ÉNARQUES BIEN SÛR, ON PRÉFÈRE ÊTRE ENTRE 
ÉNARQUES, ENTRE HAUTS FONCTIONNAIRES, ENTRE 
APPARATCHIK À L’UMP ! ET BIEN TOUT ÇA C’EST FINI! ET 
CROYEZ-MOI, CE SOIR VOUS EN SENTEZ LE GOÛT ET BIEN 
AUX LÉGISLATIVES VOUS EN SENTIREZ AUSSI L’ODEUR! 
(Fin de reportage) 
PUJ : Marine Le Pen, vous gardez toujours vos nerfs ? Parce qu’on 
vous imagine comme çà face à Barack Obama, Angela Merkel si 
vous êtes élue, c’est...  
MLP : Mais je vais vous dire que si Angela Merkel ou Barack 
Obama avaient exprimé le MEPRIS à l’égard de français, des 
français qu’a exprimé ce soir-là Mr Copé, je leur répondrai 
EXACTEMENT sur le même ton parce que je peux TOUT 
supporter moi J’AI TOUT entendu  
PUJ : Vous appelez pas ça un emportement ?  
MLP : j’ai été monsieur, j’ai été monsieur, avec euh le le père qui est 
le mien INSULTÉE, CALOMNINÉE ET DIFFAMÉE pendant 
TOUTE ma vie mais ça je l’accepte, ça ne me pose pas de 
problèmes ça ne me blesse pas ce qui me blesse, c’est quand on 
attaque les français, quand on a à l’égard des français UNE 
ATTITUDE D’ARROGANCE  
PUJ : Enfin c’était une question légitime Marine Le Pen je défends 
pas Jean-François Copé mais c’était une question légitime sur les 
candidats  
MLP : QUANT À QUANT À excusez-moi, quant à Mr de Saint-
Affrique qui m’a vue... 
NSC : Ah mais il y’en a d’autres !  
MLP : NON NON MAIS JE VOUS LE DIS IL Y’EN A PAS 
D’AUTRES IL Y’EN A UN IL Y’en a qui dit qu’on tremble dans 
les allées, il y’en a un  
NSC : parce que quand vous piquez une colère c’est terrible. 
MLP : Euh... Euh... Quant à Mr de Saint-Affrique, euh il est devenu 
le spécialiste du Front National, la dernière fois qu’il a mis les pieds 
au Front National, c’était en 1993. Voilà ! 
NSC : 1994 il dit  
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MLP : Voilà ! mais c’est un détail on s’en fiche ! Voilà donc je crois 
qu’il faut quand même prendre ses propos de quelqu’un qui est 
devenu un dissident AVEC quand même euh la prudence nécessaire. 
NSC : Alors j’avance  
PUJ : Pas de violence  
NSC : Non pas de violence chez Marine Le Pen Simplement 
PUJ : allez, on avance !  
NSC : Attendez !  
MLP : OH ! JE SUIS CAPABLE Mr Pujadas d’élever la voix quand 
j’estime que cela est nécessaire Je vais pas vous mentir Mais je suis 
un CARACTÈRE ! 

 
Pour analyser cet extrait, il faut répondre aux deux questions suivantes : 
1) Comment la journaliste met en évidence l’ethos préalable de la candidate, 
à savoir celui d’une femme violente qui ne sait pas contenir sa violence ? 
 
a) En employant certains marqueurs verbaux comme les substantifs : défauts, 
faiblesse, violence et l’expression : vous n’êtes pas capable de la contenir. 
Ces marqueurs permettent à la journalise de souligner l’incapacité de la 
candidate à gérer ses émotions.   
 
b) En s’appuyant sur un extrait d’une autre émission pendant laquelle la 
candidate attaque violement son vis-à-vis, à savoir Jean-François 
Copé(désormais JFC). Dans l’extrait, MLP accuse JFC d’avoir une attitude 
d’arrogance à l’égard des Français, et le décrit avec les membres de son part 
(UMP) d’énarques. 
 
c) En rapportant les propos de Lorrain de Saint-Affrique, ancien conseiller du 
Front National, qui soulignent  l’incapacité de MLP à contenir ses émotions.  
 
2) Comment la candidate tente de nuancer cette image négative que le public 
connaît d’elle, autrement dit, comment elle construit son ethos discursif ? 
 
MLP met en œuvre plusieurs stratégies pour répondre à la journalise qui 
l’accuse d’être trop violente : 
a) Adopter une position d’indignée 
On peut identifier cette position d’indignée par les mots et les expressions à 
valeur négative qu’elle emploie pour qualifier l’attitude de JFC : mépris à 
l’égard des Français ou quand on attaque les Français. Par ces propos, la 
candidate tente de décrédibiliser les propos de son vis-à-vis, et par 
conséquence, construire une image positive d’elle-même.  
     Les autres marqueurs de sa place d’indignée sont l’élévation de la voix et 
l’accentuation de certains mots : MÉPRIS et TOUTE ma vie. 
 
b) Endosser une position de victime en employant des expressions telles : j’ai 
été INSULTÉE, CALOMINÉE, DIFFAMÉE pendant TOUTE ma vie mais ça 
je l’accepte et des mots émotionnellement chargés comme mépris et ce qui 
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me blesse. La candidate veut montrer au public que si elle s’emporte ou 
s’énerve trop, c’est uniquement pour le bien des Français. Quant aux attaques 
explicites qu’elle émet contre JFC, elles lui permettent de retourner la 
situation en sa faveur et de se présenter de manière positive. 
 
c) Attaquer la source employée par la journaliste, c’est-à-dire les propos 
Lorrain de Saint-Affrique. La candidate utilise ironiquement le terme 
spécialiste du Front National, car elle considère que l’homme en question ne 
peut pas être une source fiable étant donné le fait qu’il a quitté le partien 
1993, et que de toute façon, ses propos doivent être considérés avec la 
prudence nécessaire.  
 
Conclusion 
Nous avons vu, à travers cet extrait, comment l’ethos préalable d’une 
personne peut avoir certaine influence sur son ethos discursif. Ainsi, cette 
personne se trouve obligée, en quelque sorte, à effectuer ce qu’on appelle un 
retravail de son ethos préalable. C’est ce que MLP a tenté de faire en 
déployant des stratégies qui lui permettent de retravailler son ethos préalable 
d’une femme violente, et de moduler sa présentation de soi afin de donner 
une image positive d’elle-même. MLP donne, à travers ses propos, l’image 
de la femme politique qui s’emporte lorsqu’elle estime que cela est 
nécessaire, ce qui n’est pas considéré comme un défait, mais tout le contraire, 
comme une qualité.  
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1Amossy (2010 : 17) précise que la bonne transcription du mot ethos est 
èthos et non éthos, comme certains préfèrent, mais dit préférer le transcrire 
sans accent pour être conforme à la pratique anglo-saxonne. 
2 Le logos relève de la raison et permet de convaincre, alors que le pathos et 
l’ethos relevant de l’émotion et permettent d’émouvoir. 
3Selon Maingueneau (1999 : 79) les mœurs « ne recouvrent pas seulement la 
dimension vocale mais l’ensemble des déterminations physiques et 
psychiques attachées par les représentations collectives au personnage de 
l’orateur ».  
4Le terme ton est privilégié au terme vocalité car il présente l’avantage de 
valoir aussi bien pour l’écrit que pour l’oral. 
5Amossy (2010 : 74) : « j’utiliserai plutôt le terme de préalable car le terme 
de prédiscursif risque d’induire en erreur : on pourrait déduire que l’image 
élaborée dans les discours écrits et oraux précédant la présentation de soi est 
extralinguistique, ce qui n’est pas le cas : elle se forme dans les discours qui 
circulent dans la communauté ».   

6 Les mots transcrits en majuscules signifient une élévation de la voix. 


