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  ) المجلة في النشر قواعد (
  

الة مبشاركة الباحثني من كل اجلامعات ومراكز البحث اجلزائرية والعربية  ترحب          

واألجنبية، وتقبل الدراسات والبحوث املتخصصة يف القضايا األدبية واإلنسانية واالجتماعية 

 :والعلمية باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية وفق القواعد اآلتية

 .ة واإلسهام العلميأن يتسم البحث باألصالة الّنظري -

للمنت ) 16(حجم  (Traditional Arabic) خبط (word) أن يكتب على ملف برنامج -

  .صفحات) 10(صفحة وال يقّل عن ) 20(للحواشي، مبا ال يتجاوز ) 12(و

ختصص الصفحة األوىل لعنوان البحث، واسم الباحث ودرجته العلمية ، وبريده اإللكرتوين،  - 

إجنليزية أو (أسطر ومثله بلغة أجنبية ) 8(ص باللغة العربية يف حدود مثانية ورقم هاتفه، و ملخ

، إضافة إىل كلمات )ضرورة جتنب ترمجة قوقل احلرفية. (، على أن تكون الرتمجة صحيحة)فرنسية

 .مفتاحية أسفل امللخص

 كما يطلب. جيب أن يبدأ البحث بتمهيد أو مقدمة أو مدخل، وينتهي خبامتة أو نتائج  -

 .تقسيم البحث إىل عناوين فرعية

  .ختضع البحوث املقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها  -

ضرورة التزام الباحث باألمانة العلمية، ويتعهد بعدم نشر البحث من قبل يف أية مطبوعة أو  -

حيرر الباحث تعهدا مبلكية املقال، وبعدم نشره، يف وثيقة ترسل إليه عقب قبول توجيه . (جملة

 .)حث إىل التحكيمالب

إلزامية حسن الّتوثيق بذكر املصادر واملراجع من خالل التهميش األكادميي يف الصفحة  - 

  .األخرية من املقال، على أن يكون التهميش آليا ومن دون إدراج األقواس يف أرقامه

 .توضع األشكال والرسوم يف شكل صورة حىت يتيسر إدراجها بشكل صحيح يف صفحة الة -

  .يرسل البحث حصرا عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة وال يقبل بغري ذلك

  )ichkalatmag@yahoo.fr: (الربيد اإللكرتوين
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  كلمة العدد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

آخر عدد يتم إعداده بالطريقة العادية، فبدءا من العدد القادم سيكون إعداد  هذا
، ومن خاللها تتم جميع ) ASJP(المجلة عن طريق المنصة الجزائرية للمجالت العلمية 

العمليات التي تبدأ بإرسال الباحث لمقاله، وتنتهي بنتيجة تحكيمه ومعرفة إمكانية نشره أو 
  . عدمه

جربة ما تزال حديثة، فمن الطبيعي أن يقع شيء من االضطراب وبما أن هذه الت
على مستوى تعامل الباحثين مع المنصة، لكننا نعتقد أنه مع الوقت سيكون كل شيء على 

  . ما يرام 
ومن حسنات هذا النظام أنه يسمح للباحث نفسه بتتبع مسار بحثه من لحظة 

ف عن رغبة حقيقية للوزارة الوصية قبوله للتحكيم إلى قبول أو رفض نشره، وهو ما يكش
  .في فرض شفافية كاملة على النشر في الجزائر، وهذا شيء إيجابي ال نملك إال تثمينه

كما نعلم السادة الباحثين أن النظام الجديد هذا، يتيح للمجالت العلمية 
 بالنسبة للمجالت التي تدخل في إطار العلوم اإلنسانية) C(تصنيف أن تدخل الجزائرية 

ودخول المجالت في هذا التصنيف يعد في ذاته مكسبا جيدا يعطى . واالجتماعية
  .المجالت مصداقية أكثر في مجال البحث العلمي

  . واهللا تعالى نسأل السداد والتوفيق 
  

  رئيس التحرير                                                          
 رمضان حينوني. د 
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 قصيدة النثر الرقمية بين إشكالية القراءة وجدلية التلقي
  

  .رضـــا عامـــر/ د
 ميلة -المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف

  
  

لقد أدت القصيدة الرقمية النثرية دورًا هاما في تطوير النظم العربي في نقلة نوعية تدّل على عمق          
رقمي، وبين التفاعل الفكري والتقني في ظّل العولمة األدبية التي التفاعل الكبير بين ما هو ورقي وما هو 

أصبحت تشكل نمًط المثقافة في عالم الّلغات البصرية، وما تحويه من تمازج بين جميع الفنون األدبية 
وأجناسها وأقسامها ومنها القصيدة النثرية التي أصبحت تشكل آخر صيحات النطم العربي تدريجًيا عند النقاد 

 .لمبدعين، وتقني الرقمياتوا
Résumé    :  
Le poème numérique a largement contribué à l'évolution de la production 
poétique arabe. Le passage du mode de publication de la version papier 
vers la  version digitale montre combien la poésie serait en mesure de 
s'adapter aux exigences de la mondialisation littéraire. Celle-ci comprend, 
rappelons-le, plusieurs modes d'interculturalité, dont le mariage des arts et 
des genres littéraires. Le poème en prose suscite de plus en plus l'intérêt, à 
la fois, chez les critiques et les techniciens du numérique. 

  

  
  
  :مدخــل -*

املعاصرة بشكل كبري حىت أّا مل تعد بالشكل الذي  ةالقصيدة العربي تلقد تطور      
ُعرفت به من قبل، بإتباع النسق اخلليلي العمودي الذي كان يف العصور القدمية من 
املقدسات، وال ميكن جتاوزه بكّل األحوال، وقد شهدت القصيدة العربية املعاصرة والدة 

نازك "اليت نادت ا الّشاعرة) احلرة(، جتاوزت حىت قصيدة التفعيلة عسرية أخرى
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، فكانت تلك نقلة نوعية جعلت الشعراء "بدر شاكر السّياب"، والّشاعر "المالئكة
يتجاوزون النموذج الّشعري الذي ُعِرف يف اية األربعينيات وبدايات اخلمسينيات من 

شعري أكثر حداثة يف ظّل التأثري والتأثر  القرن العشرين يف ظرف وجيز  ويؤسسون لنسق
بني اآلداب العربية والغربية على وجه اخلصوص واألزمات العربية اليت شهدا املنطقة 

م، وغريها من 1967العربية من انكسارات، وازامات متتالية خاصة بعد نكبة حزيران 
بّد من وجود منوذج شعري املآسي اليت دفعت األّمة العربية قاطبة مثنها غالًيا، فكان ال

حداثي يكون املتنفس اجلديد الذي يفرج عن مهوم األّمة العربية ويؤسس ملنطلقات شعرية 
تتجاوب مع الراهن، وتكون صدى حقيقيا ملا تعانيه األّمة العربية من مهوم متتالية، 

  .هي اخلالص، واملتنفس" قصيدة النثر"فكانت
) الذات(التارخيية حلقة وصل حقيقة بني الّشاعر شّكلت قصيدة النثر يف تلك الفرتة    

بشكل آين، ومباشر خاصة، وأّن القصائد تنظم يف الصباح وتلقى يف ) المجتمع(والّشاعر
املساء فهي وليدة اللحظة الكونية والزمنية اليت أدخلت الّشاعر العريب املعاصر يف حراك 

قاد املتعطشني لنقده وتقوميه وتربيره ثقايف دائم مع مجهوره من املثقفني واملتلقني، أو الن
بشكل مباشر يف  خمتلف االس والنوادي األدبية املمكنة، إّا ثورة شعرية حقيقة 
خاضتها القصيدة املعاصرة من إثبات للذات، وكسب التواصل والتفاعل مع اتمع 

الت قصيدة وتطلعاته ومعايشة أزماته، وحماولة إجياد خمرج وحلول آنية، حينها صالت وج
النثر يف أعماق الذات، وكان البّد  هلذه الذات الكالسيكية من التغيري والتفاعل مع روح 
احلداثة الشعرية والفكرية والفلسفية، لتأيت يف النهاية الصدمة التقنية اليت أحدثها العوملة 

تلف شبكات التواصل االجتماعي، الفكرية على مستوى الشبكة العنكبوتية، وخم
ديات األدبية  الشعرية على وجه اخلصوص مبثابة الزلزال القوي الذي غّري النظم املنتو 

الفكرية واملقدسات الّشعرية، إْذ أصبح النص الشعري الرقمي ميثل آخر صيحات احلداثة 
  .يف عوامل افرتاضية غري حمدودة 
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  القصيدة الرقمية المفهوم واإلشكاالت: المحور األّول -1
لقصيدة الرقمية العديد من اإلشكاالت النظرية املتباينة على طبًعا طرحت ا         

مستوى املفاهيم واإليديولوجيات اليت تقدمها للمتلقي يف عصر التقنيات التكنولوجية، 
وما أفرزته من تناقضات وتوجسات على مستوى آلية العرض الرقمية، والدمج بني مجيع 

لعوملة الفكرية وتوسعها األخري، قد ساهم ولعّل ا التخيلية/االفتراضية/الواقعيةالعوامل 
بشكل غري مباشر يف تطور النصوص األدبية ورحيلها بني البشر رقميا، لتشكل يف النهاية 
تصورًا ملحمًيا جعل من النص األديب وخاصة القصيدة الشعرية موطًنا تتعايش فيها كّل 

  .الفنون مجالًيا وفنًيا
  :مفهوم القصيدة الرقمــية . 1-1

لقد عرفت القصيدة العربية يف العشرية األخرية من القرن املاضي تطورًا على        
مستوى الشكل واملضمون لتصبح القصيدة العربية حتاكي مجيع التفاعالت، واألحداث 
اليت باتت ترافق الفنون األدبية حينها، ومن ببنها النص الشعري الذي حقق لنفسه وجوًدا 

د أن تفاعلت اآلداب فيما بينها شرقًا وغربًا، وبذلك انتقلت يف عامل العوملة الرقمية بع
على حنو يتحدى " القصيدة العربية من  اال الورقي احلسي إىل اال الرقمي البصري

احلدود التقليدية املالئمة للنصوص الورقية املطبوعة، يف هذا النوع يكون حضور الصوت 
ص املكتوب، ومعيًنا للثغرات اليت ترتكها الطباعة والصورة واألشكال اجلرافيكية مكّمًال للن

، فيصبح النص الشعري )1("أحيانًا، حبيث يؤدي تعطل أحدها إىل تعطيل النص كامالً 
بعد هذه النقلة النوعية صورة جديدة مل يألفها التلقي العريب وال حىت اإلبداع البشري، 

من املفارقة اليت شكلت هاجًسا التقنية  يف عامل افرتاضي ضرب /فكان التالحم بني النظم
عند املبدع العريب والناقد خاصة بعد أن سبق املبدع الغريب إليها وتوظيفه التقنية يف خمتلف 
نصوصه التفاعلية الرتابطية يف حني بقيت املبدع والتقين يف حالة ريبة وتوجس من التقنية 

ف ويتأخر يف حتقيق وجوده الرقمية وسلبياا اليت أخرت العقل العريب وجعلته يعيش اخلو 
  .الفكري واالفرتاضي على الشابكة الرقمية
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أّما عن احلضور للنص الرقمي يف عامل الشابكة يبقى مفهومه بني مؤيد ومعارض       
لعدم فهم الكثري من النقاد لفحوى هذا األدب أو جلهلهم مبختلف الوسائط الرقمية 

يف نقلة نوعية تسمح بتطوير اجلنس األديب  املتاحة يف تفعيل دور هذا النوع من اإلبداع
 -التكنو(اسم اجلنس" دون خوف من التقنيات الرقمية، خاصة بعد أن أطلق عليه

  . )2()"أديب
ومنه القصيدة الرقمية قد أسست أسباب وجودها يف عامل الشابكة بعد أن أصبح       

الذي يطّل علينا  استخدام خصائص النص اجلديد، أقصد النص"املبدع قادر فعًال على
، )Hypertext"()3-النص املتفرع(عرب شاشة احلاسوب، وهو ما اصطُلح عليه باسم

ولعّل الغرب قد كان سّباقًا إىل استخدام عامل الرقمنة بطالقة  وتسخريها يف خدمة األدب 
حبثًا عن روافد جديدة للنص األديب يف عامل باتت التقنية فيه توّجه تفكريه حنو عوامل 

إىل أّن القصيدة ) فاطمة البريكي(اضية جديدة أكثر شساعة وطالقة، وتشريافرت 
متثل مصطلًحا ناضًجا يف الثقافة الغربية املعاصرة، إذ مضى على ممارسة هذا "الرقمية

اجلنس اجلامع بني األدب والتكنولوجيا ما يقارب اخلمسة عشر عاًما، هي عمر أول 
ثالثة مصطلحات الشعري الرقمي جند ترتدد فيه  ، وعليه فالنص)4("قصيدة تفاعلية غربية

  :، وهي موثقة يف اجلدول اآليت)5(معجمية حسب تعبري فاطمة الربيكي
 المصطلح بالّلغة األجنبية المصطلح بالّلغة العربية

 (Hyperpoem)/ (Interactive Poem) القصيدة التفاعلية 01
 (DigitalPoem) القصيدة الرقمية 02
   (Electronic Poem) لكترونيةلقصيدة اإل 03
ومع ذلك تبقى القصيدة الرقمية التفاعلية تتأرجح بني العديد من املصطلحات         

للداللة على تطبيقات أدبية إبداعية "اليت تعرب يف النهاية عن النص الشعري التفاعلي
، وغريها من خالل )DHTML(و) Flache(متنوعة، ألعمال مبنّية على برامج

، )Web Art"()6-أدب الشبكة(، أو)النص الشبكي(أو ) النص املتفرع(ات معطي
بأّا ذلك النمط من الكتابة الشعرية " وعلى العموم ميكننا تعريف القصيدة التفاعلية
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الذي ال يتجلى إّال يف الوسط اإللكرتوين معتمًدا على التقنيات اليت تتيحها التكنولوجيا 
ط اإللكرتونية املتعددة يف ابتكار أنواع خمتلفة من النصوص احلديثة، ومستفيًدا من الوسائ

لتشكل نًصا جديًدا مل يسبق نشره أو إبداعه، فتصبح التقنية الرقمية عامًال  )7("الشعرية
 )لمتلقي/المبدع/النص(فاعًال يف بنائية النص الشعري تدرجيًيا من رؤية تفاعلية يطرحها

ى صفحات الشابكة اليت تتجدد من خالل لتصبح بذلك القصيدة خالدة باستمرار عل
املتلقي، ولعّل املثلث اآليت يصور تلك الصورة اليت تدرجت فيها القصيدة /إضافات املبدع

الشعرية يف عامل النظم بداية من النظم الشفهي إىل النظم الورقي ليختم النص بالنظم 
  :يتالرقمي حسب التطور التارخيي للقصيدة العربية من خالل الشكل اآل

  

  
  
  : قصيدة النــثر الرقمية وإشكاالت القراءة النقدية .2 -1

يف اية القرن العشرين املاضي بلغت قصيدة النثر العربية ذروا، وبدأت يف         
مرحلة النزول التدرجيي بعدما تراجع الّشعراء يف نظمها، والنقاد على نقدها بعد وفاة جّل 

جملتها عن الصدور، فهذان األمران كانا حامسني يف  شعرائها وخاصة مجاعة شعر وتوقف
مجود قرائح الّشعراء يف التواصل معها، ومع مجهورهم من املثقفني خاصة، أّما يف بداية 
األلفية اجلديدة فالقصيدة الشعرية العربية قد وجدت يف العوملة الرقمية منربا آخر جمانيا 

وا مدمنني على التواصل مع غريهم من تتواصل من خالله مع مجهور القراء الذين أصبح
: بين اإلنسانية عرب قاعات اإلنرتنيت من خالل شبكات التواصل االجتماعي املتنوعة حنو

 "األدب التفاعلي"بـــعرب مجيع املستويات، وظهور ما بات يعرف "تويتر/فيسبوك/تويتر"



 
 
 
 
 
 

  عامر رضا. قصيدة النثر الرقمية بين إشكالية القراءة وجدلية التلقي                                               د
 

                      2017 ماي/ 12العدد                            13                        إشكاالتمجلة / تمنغست.ج.م

للنص الشعري وظهور القصيدة الشعرية الرقمية من خالله فكانت تلك انطالقة جديدة 
اعترب قصيدة النثر جنسا أدبيا ثالثا مستقال " عّز الدين مناصرة"العريب فالّشاعر، والناقد 

النموذج مبثابة  )القصيدة الشعرية الرقمية(، يف حني حنن نعترب )8( "بعد الّشعر والسرد
هذا  الذي متخض عن املرحلة الرقمية احلالية لأللفية اجلديدة، حيث مزج الّشعري الرابع

النموذج اجلديد بني  الفنون األدبية، ومجيع أجناسها، وهدم فكرة احلدود واملرجعيات اليت 
الغريب، فكان هذا النموذج  اجلديد /وضعها الرتاث الفكري والفلسفي يف النقد العريب

حيث أصبحت القصيدة تستقبل ككيان واحد وليس  (...) مجاليات مفارقة" يؤسس لـــــــــ
، وهذا النموذج الشعري ميزج النص الشعري احلداثي مع املوسيقى )9( "ثرة كأجزاء متنا

الوحدات /الّشعريةالصوتية املصاحبة له، وصور رقمية أيقونية تصاحب املقاطع 
إخل يف جو من الّشاعرية، والفنّية الراقية وبذلك تصبح القصيدة منفتحة على  ...الجمل/

يف  "الكلمة والصوت والصورة"لنا مجالية كّل األجناس والفنون تتعايش معا لتكون 
  .ثالثية منسجمة بينها وبني املتلقي هلذا النموذج الّشعري اجلديد

" فاطمة البريكي"فهذا األمر الطارئ على األدب قد أشارت إليه الناقد املغربية         
أو  الروابط" ، حيث جند أّن األساس فيه"مدخل إلى األدب التفاعلي"من خالل كتاا  

أو كلمة معينة،  أو صورة أو أيقونة مفتاحويتجلى هذا األخري من خالل " lien"الرابط
ويتضح جليا إّما بواسطة الّلون، أو خط حتت كلمة، أو مجلة، أو عالمة يف النص 

هذا األخري إىل النموذج  لإلحالة على عقدة أخرى وحني منرر مؤشر الفأرة عليه يتحول
اليت تنتمي إىل و ، (Interactive Poem)دة التفاعليةالرقمي املسمى  بالقصي

سوف نسوق أمثلة  ، وعليه:Interactive Poetry)عر التفاعليالشّ (جنس 
شعرية عن هذا النموذج الّشعري الطارئ، والذي اليقرأ إّال من خالل الشبكات الرقمية 

ي ذلك بشكل حصري، فهناك عّدة مناذج شعرية أبدعها الشعراء لكي ينقلوا للمتلق
التمازج الفين بن الّلغة الشعرية والصورة الرقمية واملوسيقى الفنية املصاحبة للقصيدة، واليت 
ترتكها تعرب عن تلك املشاعر اجلميلة ذوقيا، ومن بني هؤالء الشعراء التفاعليني، و هنا 
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عباس "كانت للشاعر العراقي) جمموعة شعرية تفاعلية(نذكر أّن أّول قصيدة تفاعلية 
م، وهذه 2007، واليت نشرت سنة)تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق( بعنوان" ـنمعـ

  :) 10( صورة رقمية هلا كاآليت

  

أحمد "للّشاعر" أشذاء/هؤالء الراحلون:"كما جند يف الصدد نفسه قصيديت         
لوحات /معزوفة موسيقية حزينة: (واليت جاءت مصحوبة بوسائط رقمية خمتلفة" الحاجي

نسوة باكيات خائفات من الغد اهول، وهذا النموذج الرقمي /متعددة للطبيعة أيقونية
إليها كاآليت   :)11(يشري  ّ

  

كما جند جمموعة من القصائد الرقمية للشاعر منعم األزرق، وهي تصوير حلاالت          
تراجيدية متعددة تصور النفس البشرية، وما خيتلجها من شعور بالوحدة، واألمل املستمر 

لرقمية لواقع جمهول، وعبثي أحلق الضرر باإلنسانية، فكانت مواضيع قصائد منعم األزرق ا
ميثابة بوابة رقمية يتنفس منها كل إنسان معاصر جيد نفسه مضطهد يف عامل  من القوانني 
والنظم املعقدة، وخاصة ما أفرزته العوملة مؤخرًا من إقصاء تام ملختلف القيم اإلنسانية، مما 
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جعل العامل الرقمي االفرتاضي متنفس  من كل املضايقات املمارسة على املشاعر والفّن 
نذكر قصيدة ) منعم األزرق(شكل عام، ومن تلك العناوين لقصائد الشاعر املغريب ب
عبد ( للشاعر املغريب )سيدة الياهو(، وقصيدة )بالحجاب..سديم يفتك / سيدة الماء(

  :، وجّل تلك القصائد وعناوينها وصورها الرقمية، هي كاآليت)النور إدريس

، واليت  )منعم األزرق(للشاعر املغريب "الماء سيدة"إّن النموذج الرقمي لقصيدة         
م هي حالة من الشجن النفسي املمزق للذات الين تعيش 2002صدرت يف ماي سنة 

قلًقا وجودي يف ظّل العوملة الرقمية، وما أفرزته من زلزال عنيف فكك كّل القيم اليت 
قمية متثل وجه امرأة تغنت ا البشرية من األزل، فحالة سيدة املاء اليت جتلت يف صورة ر 

تشبه عني الشمس اليت كانت تتجلى مع كلمات القصيدة واملوسيقى التصويرية املصاحبة 
هلا لتعلن عن احتقان عنيف للمشاعر النسوية حنو اآلخر يف حلقة من التنافر والذوبان يف 
الذات املكلومة من الكبت، والنسيان واجلفاء الذي قتل كل تلك املشاعر الصادقة، 

  .)12(لصورة الرقمية اآلتية أصدق تعبري عن ما ذُكر سلًفاوا

  

واليت ) منعم األزرق(للشاعر املغريب ) بفتك بالحجاب.. سديم(أّما منوذج قصيدة       
خرى حالة نفسية أخرى يعيشها اإلنسان بعدما م تعكس هي األ2013صدرت سنة 

يدخل يف حالة من احلوار الداخلي مع ذاته حبثًا عن اخلالص إّال أنّه يدخل يف عامل 
ميتافيزيقي من األوهام واألحالم السرمدية اليت تتجلي طقوسها يف البحث عن املواساة 

لقصيدة صورًا رقمية لكل تلك اجلراح الدفينة اليت أثخنت الذات، كما تصاحب كلمات ا
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فنتازية لصوت أمواج البحر، وهزيج أنغام طيور النورس يف سيمفونية طبيعية رائعة  حتت 
ضوء البدر لتصبح الصورة حالة من الرومانسية احلاملة املصحوبة بفناء، ومتاهي أزيل، 

  .)13(والصورة الرقمية للقصيدة تعكس ذلك

  

هي ) إدريس عبد النور(للشاعر املغريب  )سيدة الياهو(يف حني تصور قصيدة          
األخرى  حالة  أخرى لتشظي الذات بني األمل والتيه يف عامل جمهول من التناقضات 

صر، فكانت جل تلك الصور املصاحبة واملفارقات اليومية اليت باتت تؤّرق اإلنسان املعا
للنص الشعري مع املوسيقى التصويرية هي صورة أخرى لألمل والعبثية اليت باتت تتحكم 
بأقدار الناس وصوًال حلالة من اخلوف من املستقبل الذي أصبح يسوده الظالم، والتمزق 

م الذي جعل والتشتت لكل القيم اإلنسانية يف عامل مادي، وموقف الشاعر من هذا القاد
من اآلهات واألحزان صورة يومية يتجرع مراراا كل إنسان معاصر يعبش تلك اللحظة، 

  .)14(ولعل الصورة األيقونية أصدق تعبري على ذلك

  

موجود فقط  جّل النماذج املتنوعة للقصائد الرقمية السالفة للذكر تبقىوعليه ف       
، واليت ال ميكن قراءا إّال من خالل الشبكة الرقمية )wbe(على شبكة الويب العاملية 
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ال غري، وهذه ميزة القصيدة الرقمية التفاعلية يف كوا قصيدة تنطلق من عامل الواقع اآلين 
لق معه الّشاعر واملتلقي وجودا ثالثا للنظم الشعري، وبذلك إىل واقع افرتاضي رقمي خي

تكون القصيدة حية دائما يف ذلك العامل الالدوين، وعموما يقوم النص الشعري التفاعلي 
يف هذا النوع املعاصر من النصوص الشعرية على أربعة شروط عددها النقاد واملشتغلون يف 

" Navigation"اإلبحار /التأويل(: صارحقل الشعرية الرقمية املعاصرة، وهي باخت
  ) .  الكتابة/التشكيل /

إشكاًال منهجًيا كبريًا ملا حيمله من ) الرقمية(وتبقى مسألة القراءة النقدية للقصيدة       
تناقضات، ومفارقات عديدة على مستوى املنهج املستخدم يف القراءة نفسها، وآلية 

اإلجرائية اليت ميارسها الناقد يف فعل القراءة، وعليه بقيت هذه اإلشكالية عالقة األدوات 
يف مساحة األدب والنقد مًعا، لكون وجهات النظر بقيت يف حالة أخذ ورد يف ظّل 
رفض البعض وعدم قبول هذا التجديد يف النص الشعري العريب الذي بات يعّد من 

مارسوا التقنيات يف عوامل األدب بداية من  املقدسات، ومع ذلك فئة من النقاد ممن
الشابكات الرقمية واالستفادة من خمتلف الوسائط الرقمية يف ممارسة اإلبداع، واملزج بني 

أّن جتربة األجناس األدبية ال تقول "خمتلف أساليب التغيري والتعديل والتفعيل األديب خاصة
وإّمنا تقول مبعىن التشرب يف  مبوت جنس أديب، أو بتالشي شكل تعبريي بشكل ائي،

  .)15("اجلنس الالحق، ألّن األدب هو حياة تنتعش من تارخيها
إذن مسألة استخدام الوسائط الرقمية تبقى قضية شائكة لكوا تتعلق أساًسا       

القارئ املستخدم ومدى فاعليته يف تنويع الوسائط الرقمية والتمكن من /بنوعية املبدع
ص األديب بشكل ينقله من صورته الورقية العادية إىل صورته الرقمية تفعيلها داخل الن

مع النص الشعري بشكل ) األلوان/الموسيقى/الصورة/الصوت(التفاعلية من خالل مزج
على تقنية النص " خاص فيفّعله يف عامل الشابكة بشكل عام معتمًدا

إنّه كاتب عامل .) (..، وموظًفا خمتلف أشكال الوسائط املتعددةhypertesteاملرتابط
، وتبقى مسألة التأليف )16("بثقافة املعلوماتية، ولغة الربامج املعلوماتية، والتقنية الرقمية
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للنص الرقمي الرتابطي مسألة تقنية حبتة حباجة ماسة إىل إعادة نظر من طرف النقاد 
يًعا حباجة واملبدعني لكون تقنية غري متاحة جلميع النقاد والقرّاء واملبدعني، فهؤالء مج

ماسة إلعادة التأهيل، والدمج التقين يف عامل الرقمنة واستخدام الوسائط الرقمية يف عملية 
التأليف هلذا النوع من النصوص احلداثية خاصة عند مجهور املبدعني بشكل أساسي مما 
يعّجل بقضية ضرورة وضع مرتكزات تقنية، ومعرفية لتكوين هذه الفئة من النخب الفكرية 

 بات األدب يرتقي ا من عوامله املضمرة واخلفية إىل عوامل معرفية أكثر بروزًا، ولعّل اليت
القصيدة الرقمية العربية قد بدأت تأخذ حظها هي األخرى من االستخدامات املتعددة 
يف عامل البحث والتطور الفكري من خالل الوسائط الرقمية املتعددة، واليت بدأت ترسو 

  .ضي يف عاملها االفرتا
وتبقى هذه املسائل حباجة ماسة إىل إعادة تأهيل وبرجمة تقنية لدى مستخدمي         

الشبكات العنكبوتية، وضرورة إقامة دورات متعددة ملثل هؤالء املتعلمني بشكل خاص، 
وهذا ما سيفتح الباب على التعددية الثقافية والتقنية بشكل المتناهي يف عامل من التمازج 

وهنا ميكن النظر للنص العنكبويت من " بني العامل الواقعي والعامل االفرتاضيالفين والتقين
 )17("التشابك، التفاعل، بني الفاعل والعامل االفرتاضي، التواصل واحلوار: زوايا عديدة

لتخلق يف النهاية حلقة تواصل فيها تداخل عجيب بني منطني فيهما ازدواجية فكرية 
وجودا من قبل، وهذه األمر سيساهم بشكل كبري يف وتقنية لتصور جديد مل يكن م

عملية التغيري الفكري ونقلة نوعية للنص الشعري العريب من حالته املعروف ا إىل حالة 
جديدة مل تكن موجودة أصًال، والشكل اآليت يصور  اهلندسة الرقمية للقصيدة التفاعلية 

  .املعاصرة
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  :ة وجدلية التلقيقصيدة النثر الرقمي: المحور الثاني -2
تبقى مسألة القصيدة النثر الرقمية مسألة شائكة يف عامل النقد األديب ملا يسودها        

من غموض متعدد على مستوى مجيع األصعدة الفكرية واملنهجية والتواصلية، واليت باتت 
عدم يف اية املطاف تشكل صورة وعنوانًا نقديًا للنص الشعري الرقمي اجلديد، ويف طّل 

مرجعيات يستند إليها النقد األديب لدراسة هذا النوع من النصوص الفكرية /وجود أدوات
والتارخيية زاد هذا األمر يف تعقيد النص األديب على الساحة األدبية، إذ تعددت الرؤى 
والتصورات اليت يستند إليها النص، ومرجعياته اليت يقوم عليها يف عامل النقد األديب، 

لتجربة العربية فيه بسيطة ال تتعدى حلظة االندهاش منه، وطريقة القراءة فيه وخاصة أّن ا
عند املتلقي  غري معروفة سلًفا) 18("جديدة يف التبليغ والتعبري والرتميز للعام واحلياة"تبقى

العريب الذي يفتقد للخربة الرقمية والتقنية يف التعامل مع مثل هذه النصوص الرتابطية 
  .شابكةالتفاعلية يف ال

  :القصيدة الرقمية وإشكالية القراءة النقدية.2-1
لقد بقيت القصيدة الرقمية  تتأرجح بني ثنائية القبول والرفض على مجيع األصعدة        

اليت تدرجت فيها، وعرب التقنية والوسائط الرقمية اليت استضافتها عرب بوابة العامل 
، والتمظهرات الفنية يف حميط الشابكة، وما االفرتاضي املتعدد الرؤى، والتصورات الفكرية

فيها من عوامل نصية تشكل النص الرقمي يف النهاية، ومع ذلك شكلت القراءة النقدية 
هلذا النوع من النصوص مأزقًا نقديًا، واحنرافًا منهجًيا مل يستطع النقاد التعامل معه  لكون 

يف هذا النوع من النصوص احلداثية الدراسة النقدية فيه شبه معدومة، وما قدم من قراءات 
قليل جًدا ال يرقى ملا يطمح إليه البحث والنقد العريب املعاصر يف ظّل النصوص التفاعلية 

  .الرتابطية
  :إشكالية القراءة على مستوى المضمون -أ

تعّد قراءة النص الرقمي التفاعلي مشكلة نقدية عويصة وخاصة النص الشعري منه        
ف لغويًا وله مرجعيات متعددة الوسائط الرقمية منها، وتبقى مسألة لكونه نص مكث
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ومبا أّن النص "عرض مضامينه، وحتديد مرتكزاا الفنية واجلمالية اليت يقوم عليها النص
اإللكرتوين عبارة عن كتلة لغوية متحركة يف االجتاهات كافة، فهي تأخذ طابًعا متشعًبا، 

وعية الشبكة ومدى ليونة أو صعوبة أو تعقيد لكن درجات هذا التشعب مرهونة بن
، وهذا األمر جيعل من هذا النص هالمي ال يستطيع النقد العريب املعاصر، )19("وصالا

ومناهجه التحكم يف آلية عرضه أو طريقة تلقيه نقديًا، فال جيد هذا النص التفاعلي سبيًال 
عامل افرتاضي بات يتوسع إبداًعا على منهجًيا لقراءته يف ظّل الوسائط الرقمية املتعددة يف 

حساب النص الورقي العادي كما جند جّل مضامينه تفاعلية متغرية، غري ثابتة تنزلق عرب 
حركة الشابكة، وتنوع وصالا، من اندماج، اختزال، تعدد، تشكل، متاهي من خالل 

من الصور بوابات رقمية متداخلة، فالنص الشعري الرقمي له مصاحبات تغذيه بدافعية 
واأللوان والنغمات يف وسائط مدجمة مع خمرجاته ومدخالته التفاعلية، كنوع من الرتكيب 

، ليصبح يف )20("يف كتلة جمازية حيركها اخليال" الّلغوية مع الفنون اجلميلة واملوسيقية واملرئية
لة يزيد يف  النهاية صورة متغرية متجددة متفاعلة تعطينا تركيًبا يف حالة من احلركة املتواص

  .كثافة النص املقروء
  :على مستوى الشكل -ب

بات النص الرقمي الشعري يف اية القرن العشرين موضة أدبية، وازداد تألًقا يف        
عامل الشابكة الرقمية، بعد أن زودته بتقنيات ووسائط رقمية مكنته من التفاعل مع مجيع 

، وجتلياا الصورية، فهذا )قصيدة النثر(صور التجديد ليتمّيز عن النص الشعري الورقي
النص الشعري يشبه كثريًا النص الشعري النثري، غري أنّه نص زئبقي ال يستطيع أّي أحد 
اإلمساك به لكونه نص دائم الرتاكم والتكدس املعريف ملا فيه من إضافات لوسائط لغوية 

رًكا يف إنتاج النصوص أو مرئية أو موسيقية من طرف املبدع أو املتلقي الذي أصبح مشا
بذلك طرائق جديدة " الرقمية دون تردد منه فهو متلقي ومنتج له يف الوقت نفسه خالًقا

، وهذا األمر جعل من املتلقي هلذا النوع من النصوص مشارًكا )21("من إنتاج النص وتلقيه
 العديد من األشكال) سعيد يقطين(يف عملية التفاعل الرقمي بشكل متواصل، وقد حدد

  :)22(الرقمية للنص الرتابطي ميكن إحصاؤها من خالل اجلدول اآليت
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 معــــــناه الـــــداللي اسم النص الرقمي

 .يشابه تقليب الصفحات يف الكتاب املطبوع  التوريق -1
 .تقدم فيه املعلومات منظمة يف مستويات تأخذ بعًدا تراتبًيا  الشجري -2
 .الذي يقع يف حمور الدائرةيأخذ شكل صورة النجم   النجمي -3
 .يقدم يف شكل بنية معمارية مركبة الختضع ألي نظام  التوليفي -4
 .مزيج من التوليفي والشبكي  الجدولي -5
يتميز بالرتابط الشامل، وجيسد البعد االفرتاضي للنص   الترابطي -6

 .املرتابط
  :القصيدة الرقمية وجدلية التلقي. 2-2

لنص الرقمي لدى مجهور القراء من النقاد، واملبدعني إشكاًال حلق يعترب تلقي ا      
جدًال واسًعا يف ضوء التلقي العريب للنقد املعاصر خاصة بعد تعدد أشكاهلا وصورها 
التقنية، وتنوع صورها املرتامية األطراف، حيث بات البحث يف هذا اللون الشعري 

نقاد ملا يف هذا اإلبداع من جتديد مل اجلديد، ينذر حبدوث جدل كبري لدى العديد من ال
يسبق أن تعامل معه النقد، وليس هلم آليات وأدوات إجرائية يف قراءة صوره، وحتديد 
مرجعياته األمر الذي شكل يف النهاية اختالفًا نقديًا، وتنافرًا فكريًا على ساحات النقد 

ذا النموذج الشعري األديب، وعليه بقي النقد األديب العريب يف حالة من احلساسية هل
سلفا من كل  -إدوارد خراط- اجلديد، وكأّن ظاهرة احلساسية اجلديدة، واليت عرضها 

إبداع جديد قد وجدت نفسها هي األخرى أمام النص الرقمي التفاعلي كنوع من الرفض 
غري املعلن من رواد قصيدة النثر، فكل جديد يقابل بالرفض والتجاوز خاصة أّن 

افة األدب الرقمي، إبداًعا وتأمًال مسألة صعبة ومدهشة يف ذات الوقت، االخنراط يف ثق"
صعبة لكوا ما تزال جتربة قي طور التشكل والبحث عن منطقها الذي سيحدد معاملها 
يف املستقبل القريب، خاصة مع قلة النصوص اليت تشجع عملية التأمل يف جتليات هذا 

، وعليه نسوق بعض خصائص القصيدة )23("املنطق وعلى اخلصوص يف التجربة العربية
  :الرقمية، واليت جعلت جدل املتلقني يزداد حوهلا، وهذه اخلصائص هي كاآليت
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القصيدة الرقمية حتمل يف طياا العديد من التصورات الفكرية واألفكار  -1
االنشطارية اليت تعكس يف النهاية مجيع صور التماهي املرتامية األطراف بني حد 

  .ّد الّلغوي، وامليتالغويالتقين واحل
القصيدة الرقمية تعكس خمتلف صور التماهي الفين الذي حتمله يف شكلها   -2

املصاحبة للنص الشعري  )الصور(خاصة العالقات التمازجية بني فّن البصريات
، واألحلان الشدية اليت توازي لغة النص الشعري بنوع )النغمات(وفّن املوسيقى

لنا لوحة فنية مجالية فيها مجيع القيم اجلمالية والفنية من التداخل الفّين لشكل 
  .للنص الشعري اجلديد

فّن /فّن الرسم:(القصيدة الرقمية رغم ما فيها من توازي بني ثالث فنون  -3
، ومع ذلك فقد شكلت يف النهاية صورة ملحمية هلذا )فّن الشعر/ الموسيقى

 .التنوع الفين، واملذهيب والفكري
جعلت من النص الشعري العريب اجلديد نصا هالمًيا متجدًدا القصيدة الرقمية  -4

عرب بوابة الرقمنة، والنصوص والفنون األدبية الرتابطية اليت أصبجت تتشكل 
وتتلون وفق أطر خمتلفة لتشكل يف النهاية فسيفساء ألنواع جديدة من الفنون 

ديًدا واآلداب، واليت عكست كل خياالت التلقي العريب هلا لتصبح واقًعا ج
 .ملموًسا

لقدر تعدد اجلدل وتشعب بني النقاد واملبدعني خاصة ماذا يردُه كل طرف من        
مفهوم اجلنس األديب، " النقاد حول هذا الّلون اجلديد لكون األدب الرقمي بات ُيسائلُ 

نظرًا لكون النص املرتابط هو نظام من العالمات املرتابطة غري الثابتة واليت تأخذ أشكال 
، مما جعل النقد األديب يقع يف إشكال كبري يف )24("القراءات/ققها عن طريق القارئحت

جدوى وجود  مثل هذه النصوص الرتابطية يف عامل اإلبداع األديب إذا كانت األمور 
مازالت يف مهدها، ومل تتضح الرؤى النقدية والفنية حوهلا، لكون هذه اإلبداعات كلها 

ليت أنتجت مثل هذه النصوص دون حرج، ناهيك عدم جاهيزية نتيجة املثاقفة الغربية ا
النقد والفكر العريب الذي مازال يتعثر ويتوجس خيفة من كل ما هو آٍت من الغرب يف 
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ظّل نظرية املؤامرة الغربية اليت جعلت العام الغريب من حولنا يتقدم، يف حني نتأخر وتزداد 
يف ظّل مجيع التحديات اليت باتت تواجه  املسافة بني العاملني، وبذلك تصبح هوة كبري

  .اإلبداع العريب
لقد ارتقى النقد الغريب وتطور بعدما شهد نقالت متعددة  على مستوى اإلبداع       

أّن التفكري يف "والتقنية وتوحدمها خلدمة األدب دون صعوبات تذكر، وعليه نشري إىل 
ريب، هو تفكري يف مستوى من مستويات التجربة اإلبداعية الرقمية يف املشهد الثقايف الع

احلداثة يف املمارسة العربية ذلك ألّن شكل التعامل مع هذه املمارسة حيقق تصورًا عن 
شكل االخنراط يف هذا املتغري احلداثي العاملي، وإذا كانت  هناك الكثري من معيقات 

تبارها ممارسة يف الفكر احلداثي ما تزال تعرقل كل عمل انتقايل حقيقي حنو احلداثة باع
هذا األمر  جنده بات يشكل أزمة فكرية ) 25("الفكر واحلياة واليومي يف التجربة العربية

على مستوى الفكر العريب  يف تقبل التجديد وحتقيق عملية التفاعل معه دون فوبيا 
تذكر، ولكّن األمر أكرب من ذلك بكثري يف املرجعيات املتباينة، واألفكار املطروحة من 

آلخر صاحب احلداثة، وجمتمع النخبة  من النقاد واملبدعني الذي هم يف صراع دائم بني ا
، ويبقى النقد العريب يتأرجح بني هذا، )دعاة العربنة، ودعاة الغربنة:(مرجعيتني مها

وذاك دون اية هلذا الصراع العقيم، والذي ال خيدم األدب والنقد وال يقدم للمجتمع 
  .وحماولة حماكاا دون عقد العريب صور التجديد،

  :خاتمة -*
يف النهاية استطاعت القصيدة الرقمية العربية اليت نشأت وارتقت يف عامل         

أصبحت تتحكم يف العوملة والتقنيات والبصريات والشابكات الرقمية لتصبح القصيدة كّل 
لتقنية يف هذه التعددات املتمازجة بشكل فين تقين دون إشكال، ولكي ترتقي هذه ا

االخنراط يف ممارسة هذا التعبري من طرف املبدعني " املشهد العريب النقدي عليها
، إّن هذه املمارسة من شأا خلق عوامل تقنية ونقدية يتواصل معها النص )26("العرب

وتبقى عملية اخنراط كل مبدع "الرقمي دون خلل مع حركية اإلبداع والنقد العريب بسالسة
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باتت  )27("رهان هذه املمارسة إنتاًجا أو تنظريًا خطوة حضارية بامتياز ومثقف عريب يف
تشكل يف النهاية ملمًحا حضاريًا لصور التنوع، والتعدد الثقايف بني مجيع احلضارات 

  .والثقافات دون توجس يذكر
  

  :هوامش
  . 24، ص2006، 1ء، املغرب، طمدخل إىل األدب التفاعلي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضا:فاطمة الربيكي -1
  .73املرجع نفسه، ص -2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  .74املرجع نفسه، ص  -4
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -5
  .75املرجع نفسه، ص -6
  .77املرجع نفسه، ص -7
  إشكاليات قصيدة النثر عز الدين مناصرة منوذًجا، : سيد أمحد" حممد مجال"حيدر-8

alarabiah.org/uploads/pdf-1181 .حيدر حممد مجال سيد أمحد - pdf قصيدة : عبد العزيز موايف -9
.24، 23، ص2004، 1النثر من التأسيس إىل املرجعية، الس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط  

، 18ند، ع، جملة عودة ال)القصيدة التفاعلية مشتاق عباس معن منوذجا(األدب والتكنولوجيا:فاطمة البحراين -10
2007 

www.oudnad.net/18/fatimabah18.php 2014/09/12 
11  - www.youtube.com/watch?v=XGfHtlHA2Dw2016 ./09/12 
12    -www.youtube.com/watch?v=CM4_Dq2hpNk/09/12   2016 
13  -  www.youtube.com/watch?v=6Obi6g6--o4 12/09/  2016 
14  -  http://arab-ewriters.over-blog.net/article-49292799.html 

، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط)أسئلة ثقافية وتـأمالت مفامهية(األدب الرقمي: زهور كرام -15
.25، ص2009  

  .35املرجع نفسه، ص -16
مان، ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، ع)حنو منهج عنكبويت تفاعلي(علم التناص املقارن :عز الدين مناصرة -17

  .430، ص 2006، 1األردن، ط
  .60، ص)أسئلة ثقافية وتـأمالت مفامهية(األدب الرقمي: زهور كرام -18
  .428، ص)حنو منهج عنكبويت تفاعلي(علم التناص املقارن:عز الدين مناصرة -19
  .429املرجع نفسه، ص -20
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  .الرجع نفسه، الصفحة نفسها -21
  .433املرجع نفسه، ص -22
  .62، ص)أسئلة ثقافية وتـأمالت مفامهية(األدب الرقمي :زهور كرام -23
  .65املرجع نفسه، ص -24
  .67املرجع نفسه، ص -25
  .66املرجع نفسه، ص -26
   .68املرجع نفسه، ص -27
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  قلق التشكيل في مقدمة القصيدة الجاهلية 
  معلقة عنترة انموذجاً 

  
  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  –األردن  –محمد علي ابنيان .د

  اللغة العربية –قسم العلوم اإلنسانية  –كلية العلوم واآلداب   
m_ibnian@yahoo.com 

  
  

الجاهليـة عمومـاً وبمقـدمات المعلقـات خصوصـاً، ورأى  اهتم النقاد العرب المحدثون بمقدمات القصائد      
بعضهم في المقدمة وسيلة طيعة يستثمرها الشاعر الجاهلي للتعبيـر عمـا يختلجـه مـن آالم وآمـال تـرتبط بالحيـاة 
والموت وأنها تجسد التحول من الماضي إلى الحاضر، كما أنها تمثل المفتاح للشاعر الذي يؤسس عليه فكرته 

  .يدة وما يتشعب عنه من أفكار جزئيةاألم في القص
بــن شــداد مشــعة بــالقيم، حــاول الشــاعر مــن خاللهــا اســتدعاء أفكــار جديــدة  وجــاءت مقدمــة معلقــة عنتــرة      

تؤسس لمنظومة إنسانية قيمية جديدة وأفكار حداثية استدعاها وعمد إلـى اسـتثمارها فـي تأسـيس مفـاهيم فكريـة 
  .قوامه الوجود وركيزته السلوك والفعلجديدة تتصل بالبعد اإلنساني الذي 

  
Abstract: 
    Modern Arab critics cared introductions poems ignorance in general, pendants 
especially. It was felt that provided a means of pre – Islamic poet, expressing 
feelings of pain and hope associated with life and death, and it reflects a shift from 
past to present, as it represents the key idea of the poet of the main and subsidiary 
ideas in the poem. 
    “Antara iben shaddad” came the introduction of a poem full of values of which 
the poet tried to put forward new ideas to establish a series of new human values 
and modern ideas that focus on behavior and human action.  
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  :مقدمة
اهــتم النقــاد العــرب احملــدثون بدراســة مقــدمات القصــائد اجلاهليــة، وذهــب غــري ناقــد        

يف ذلــك مــذاهب شــىت وقــراءات عــدة، مــنهم مــن رأى املقدمــة لوحــة اســتفتاحية اســتثمرها 
الشـــاعر اجلـــاهلي للبـــوح مبـــا خيتلجـــه مـــن آالم وآمـــال وتأمـــل للـــديار وصـــياغة ملوقـــف مـــا يف 

). 1(املطلـــب مصـــطفى حممـــد عبـــد –علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر  - احليـــاة، ومـــن هـــؤالء
وراحــت ســهري القلمـــاوي للقــول بـــأن املقدمــة الطلليــة جتســـد الصــرخة اليائســـة أمــام حقيقـــة 

عنـد الثنائيـات الضـدية ورصـدها يف القصـيدة ) 3(، ووقف كمال أبـو ديـب)2(الفناء واملوت
وىل فيهــــا، وأكــــد علــــى أن هــــذه الثنائيــــات اجلاهليــــة، ويف املقدمــــة باعتبارهــــا االفتتاحيــــة األ

تتضـــمن جتســـيداً حلركــــات الـــزمن علــــى الضـــد مـــع اإلنســــان والطبيعـــة ومــــا يعـــرتي اإلنســــان 
واملكــان مــن تغــري دائــم، ومهمــا يكــن ميكننــا القــول إن الشــاعر اجلــاهلي وجــد يف املقــدمات 

يـــه، وهـــي مـــدخالً يســـتطيع أن ميهـــد مـــن خاللـــه للموضـــوع احملـــوري الـــذي يبـــين قصـــيدته عل
العتبـة الـيت تنقــل الشـاعر إىل مفـاتيح الــنص  الـذي يؤسـس مبوجبهــا فكرتـه األم يف القصــيدة 
وما يتشعب عنهـا مـن أفكـار جزئيـة، وبالتـايل فهـي عنـوان املتلقـي الـذي ميكنـه مـن تشـكيل 
أفكـــار نقديـــة تعينـــة علـــى ســـرب أغـــوار الـــنص الداخليـــة وفـــك مغاليقـــه ؛ ألن الشـــاعر يؤشـــر 

األحـــداث الداخليـــة يف القصـــيدة، حبيـــث جيعـــل حالـــة مـــن التـــآخى والتنـــاغم باملقدمـــة علـــى 
والتكامــــل بينهــــا يف ضــــوء عاطفــــة موحــــدة، وأن يكــــون يف القصــــيدة انســــجام أو شــــئ منــــه 

  ).4(داخل إطار فين وموضوعي يدور يف فلك الفكرة الرئيسة فيها
) حلـة، موضـوع، حكمـةمقدمـة، ر (إن التقليد البنائي الشكلي للقصـيدة العربيـة القدميـة     

رمبــا يــوحي برتهــل الــزمن لــدى اإلنســان العــريب آنــذاك، فالضــغط الــزمين جيعلنــا أكثــر حتديــداً 
ملهامنـــا املختلفـــة وأكثـــر اختصـــاراً هلـــا، ومهمـــا يكـــن فـــإن هـــذه الدراســـة تركـــز علـــى جتليـــات 
ــــع مســــاراــــرتة، وتعمــــد إىل قــــراءة مســــتويات تلــــك الــــذات َوتـََتب ا الــــذات الشــــاعرة عنــــد عن

  :املتشعبة، وذلك على النحو اآليت
  .الذات الغائبة احلاضرة - 
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 .الذات املتصاحلة - 
 .الذات املتحولة - 
 .الذات املقهورة - 
 .الذات بني اإلثبات والنفي - 

  :الذات الغائبة الحاضرة
يرتكـــز احلـــديث هنـــا علـــى تقـــدمي قـــراءة استشـــرافية ملقدمـــة معلقـــة عنـــرتة، قـــد خنتلـــف يف      

نقـاد وقـد نتفـق يف بعـض جزئيـات منهـا مـع الـبعض اآلخـر مـنهم، مفاهيم منها مـع بعـض ال
 ،إنســـانية غائبـــة، اســـتدعاها الشـــاعر وأن جنلـــي مـــا يشـــع يف هـــذه املقدمـــة مـــن قـــيم وأفكـــار

س منظومــة جديــدة مــن القــيم يف اتمــع، ســنقف عنــدها ونتبــني مــا فيهــا مــن يبشــرت بتأســ
وتفوقـــــه، وتقهـــــر أعرافـــــاً رؤى فكريـــــة تعـــــزز ذات الشـــــاعر وتثبـــــت وجـــــوده وحتقـــــق حضـــــوره 

  . اجتماعية وقيماً إقصائية نظرت إىل الفرد من خالل لونه ونسبه
عنــرتة إنســان متفــوق يف العديــد مــن الصــفات الفضــلى وهــو ابــن جاريــة، يتجــاوز فيهــا     

ويتخطــى صــفات األحــرار وكــرام النســب، فثــار علــى تقاليــد ظاملــة وجهــد يف طمــس قــيم ال 
  :اء اتمع، يقولإنسانية راسخة يف فكر أبن

  هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفت الدار بعد توهم
  أعياك رسم الدار لم يتكلـم           حتى تكلم كاألصم األعجم  

  )5(ولقد حبست بها طويالً ناقتي          أشكو إلى سفٍع رواكَد جثم    
ـــه، أفضـــى إىل وجـــود  إنكـــارياســـتهل عنـــرتة معلقتـــه باســـتفهام  أزمـــة نفســـية مؤملـــة مـــع قبيلت

وعمــق مــن حمنتــه، متثــل بصــمت اتمــع ورفضــه احلــوار، وعنــدما تكلــم حتــدث حبــديث غــري 
مفهـوم يـأيت يف غـري موقعـه، فتحـدث الشـاعر بشـئ وأجـاب اتمـع بشـئ خمتلـف متامـاً عـن 

 أوســياق حــديث الشــاعر، فبــدا كــالم اتمــع بالنســبة للشــاعر كالمــاً غريبــاً ال ميكــن فهمــه 
التواصل معه، وهذا زاد من معاناته وعمـق مـن أزمتـه، فـإذا كـان الشـاعر بنظـر اتمـع نكـرة 
غريبــاً مل يعــرتف أحــد بوجــوده يف املاضــي، فهــو اليــوم معرفــة خالــدة بــذاكرة الــزمن وشــهادة 

  ).6(أفعاله وإجنازاته العظيمة
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ة بينهمـــا، فهـــو حـــاول عنـــرتة االنـــدماج مـــع قبيلتـــه، ورغـــب يف حتقيـــق حالـــة مـــن املصـــاحل   
  .عنصر فاعل ميلك طاقات متعددة، فهو كرمي معطاء وفارس مقدام، وشاعر جميد

وجـــود، وهلـــذا يشـــري وفيـــق خنســـة يف  إن صـــراع الشـــاعر مـــع قبيلتـــه صـــراع وجـــود أو ال    
قراءتــه ملقدمــة معلقــة عنــرتة إىل مســألة اإلثبــات والنفــي، إذ يتســاءل عنــرتة ســؤاالً اســتنكارياً 

اف بوفرة الشعر قبله، وبأن الشعراء الـذين سـبقوه طرقـوا أبوابـاً عديـدة يف كـل يتضمن االعرت 
لكـن عنـرتة يقـول مـا مل يقلـه . شئ، إىل درجـة رمبـا أـم كـادوا أن يسـتنفذوا األغـراض مجيعـاً 

إنسـانية والتفـت إىل  الشعراء من قبله، فيتميز عليهم يف ذلك أيضاً، فقـد طـرق هـذه مسـألة
هتمـــام، ففـــتح بابـــاً مغلقـــاً انتـــزع مـــن خاللـــه مكانـــًة خاصـــًة ميزتـــه جـــدير باال موضـــوع قيمـــي
جديـدًة يف القـيم أسـس مـن خالهلـا ) إفهاميـةً (، وحـاول أن يشـق طريقـاً )7(ورفعت مكانته 

  .ملعادلة إنسانية أدرك قيمتها وآمن بعدالتها وعرف ضرورا
ع، ونبـه إىل ضــرورة لقـد محـل عنـرتة علـى عاتقـة مهمـة كسـر حـاجز ثقـايف يف فكـر اتمـ    

التنــازل عــن مفــاهيم ضــيقة ظاملــة ، مقياســها اللــون والعــرق ولــيس الفعــل والســلوك واإلبــداع 
لــذا ســعى الشــاعر إىل توظيــف ألفــاظ تؤكــد حضــوره الواســع وجتســد تفوقــه . وحســن العمــل

املستمر عمًال وقوًال، ألفاظ حتمل دالالت مجالية ونفسية تسهم يف تشكيل جتربة إنسـانية، 
، ميكننـــا فهمهـــا والتوصـــل بـــدالالا مـــن )8(زعـــت علـــى مســـاحة غطـــت مكونـــات الـــنصتو 

خـــالل األخبـــار واملرجعيـــات املتـــوفرة حـــول القصـــيدة ؛ ألن الوقـــوف عنـــد موضـــوع املرجعيـــة 
للســـياق الشـــعري لـــه أمهيـــة بالغـــة يف فهـــم الـــنص أو يف تفســـري العالقـــات الـــيت يتكـــون منهـــا 

  ).9(عرية متعددةالنسيج املشكل له وما فيه من صور ش
، ففـــي الصـــدر اســـتخدم عنـــرتة )هـــل، أم هـــل(اســـتخدم عنـــرتة اســـتفهامني يف البيـــت األول 

، )أم هــل(، بينمــا اســتخدم يف َعُجــز البيــت )هــل غــادر الشــعراء مــن مــرتدم: (، يقــول)هــل(
، فهل عجز اتمع يقابله تفـوق الفـرد؟، أم أنـه فـرد )أم هل عرفت الدار بعد توهم: (يقول

  . ى اجلماعة أو هو يعادهلا؟، باعتبار أنه صانع أجماد القبيلة وحافظ كرامتهاتفوق عل
  :يقول
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  )10(هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفت الدار بعد توهم
يشــكو عنــرتة مــن ضــياع كثــري مــن حقوقــه حــىت علــى مســتوى موضــوع يقولــه، فالشــعراء    

غـريهم شـيئاً فانطمسـت كـل املواضـيع الـيت ، ومل يبقـوا ليءطمسوا كل شيء وكتبوا يف كل ش
؛ أي ، فوجــد فيهــا جمــاالً جديــداً للقــولميكــن أن يكتــب فيهــا، لكــن عنــرتة تبــني معــامل الــدار

أنه تبـني يف هـذه الـديار مـا يـدعو إىل القـول، وبالتـايل فـإن هـذا األمـر  الـذي تبينـه عنـرتة يف 
  .الديار ال بد وأن يكون عظيماً 

  : الذات المتصالـحة
  :تتجلى هذه الذات لدى الشاعر يف البيت التايل       

  )11(يا دار عبلة بالجواء تكلمي          وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي
يتجـــه عنـــرتة حنـــو التصـــاحل مـــع جمتمعـــه الَقـــَدري الـــذي مل خيـــرته بإرادتـــه، وحيـــرص علـــى      

السـكون والصـمت إىل  االنفتاح واحلوار مع هذا اتمع، ويعمل على االنتقال به من حالـة
، وســعى يف مشــروعه هــذا مــن خــالل )يــا دار عبلــة بــاِجلواء تكلمــي(حالــة احلركــة والكــالم 

ــــزمن، فاختــــار زمــــن الصــــباح زمنــــاً للحــــوار ــــة : (اســــتثمار عنصــــر ال وعمــــي صــــباحاً دار عبل
، يستيقظ فيـه النـاس )والنهار إذا تنفس(، وهو زمن ينبض باحلياة والبعث اجلديد )واسلمي

، وـــذا يكـــون )والليـــل إذا عســـعس(، بعـــد ســـبات يف الليـــل يشـــبه حالـــة املـــوت )احالصـــب(
الشــاعر قــد رســم لوحــة فنيــة مشــرقة كســر مــن خالهلــا حــاجز الصــمت الــذي يســيطر علــى 

الواقـع وتغيـريه، ويـدل علـى  اتمع، مما يؤكد إصرار الشاعر الكبري ورغبتـه العميقـة يف جتـاوز
ا اتمـع، مـن هنـا ميكـن النظـر إىل املقدمـة الطلليـة علـى الشديد يف التصاحل مـع هـذ هإحلاح

ـــال النفســـي الـــذي ينســـج الشـــاعر مـــن خالهلـــا الصـــور  ـــاغم مـــع اخلي أـــا قطعـــة شـــعورية تتن
  ).12(التعبريية عن واقعه وتطلعاته االستشرافية

اســتطاع عنــرتة أن يشــكل يف مقدمــة معلقتــة رؤيــة إنســانية أجــاد يف رســم صــورة موحيــة      
اؤهــــا اللغــــة وحجارــــا الكلمــــات ؛ ألن لغــــة الشــــعر أقــــدر علــــى التصــــوير وأغــــىن يف هلــــا، بن

اإلحياء، حبيث يبـدو أن طريقـة تأليفهـا، وتنسـيق ألفاظهـا يف العبـارة الشـعرية، جيعلهـا تنفـرد، 
  ).13"(وتفرتق عن اللغة األخرى اليت تعنيها أساساً الصحة العقلية
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  :الذات المتحولـة
جمتمـع القبيلـة إىل عـامل احملبوبـة انكسـاراً نفسـياً أمـام تعنـت القبيلـة  يؤكد حتـول عنـرتة مـن    

الــذي أســهم يف خلــق حالــة مــن الضــعف واالــزام حنــو جمتمــع آخــر جديــد، أو لنقــل اــزام 
  :مضاد من قبل القبيلة يف االجتاه اآلخر عن الشاعر وأمام اجنازاته العظيمة، يقول

  عناق لذيذة المتبسمدار آلنسة غضيض طرفها          طوع ال
  )14(فوقفت فيها ناقتي وكأنها          فدن ألقضي حاحة المتلوم  

حــرص عنــرتة علــى إبــراز اجلانــب اإلنســاين للــذات يف البيتــني الســابقني، فهــو ذو مشــاعر    
وعواطف كغريه من البشـر، وميلـك إحساسـاً مرهفـا رقيقـاً، وهـو بطـل مقـدام وفـارس مغـوار،  

و فكـــر خـــالق، وحمبوبتـــه رقيقـــة عفيفـــة طـــاهرة تتجســـد فيهـــا معـــاين كمـــا أنـــه شـــاعر جميـــد ذ
تؤكــد معــىن األنــس املفقــود الــذي يبحــث عنــه الشــاعر، كمــا ) آنســة(النقــاء واألنــس، وكلمــة 

  .أيضاً استشعاراً لبشرية الشاعر وإنسانيته) آنسة(متثل كلمة 
ود الـــذات مـــن ويف البيـــت الثـــاين يؤكـــد الشـــاعر علـــى العالنيـــة والصـــراحة، ويؤشـــر علـــى وجـــ

، )الفـدن(خالل وجـود الناقـة الـيت جتسـد ظهـوره وعـزز ثباتـه، فهـي شـاخمة واضـحة كالقصـر 
  .   فهو واضح ظاهر بأقواله وأفعاله، وهذه صفات الكرام األبطال

وجد عنرتة يف عامل احملبوبة جمتمعاً بديالً تمع القبيلة، كسر به حالـة العزلـة وجتـاوز مـن     
  :وحدة، يقولخالله الشعور بال

  )15(دار آلنسة غضيض طرفها          طوع العناق لذيذة المتبسم
إنه جمتمع حيقـق للشـاعر السـكينة واالسـتقرار والـدفء، وهـو جمتمـع ال ينسـلخ بشـكل      

أو بـآخر عـن جمتمـع القبيلـة، فهــو يبقـي الشـاعر علـى صـلة مــع ذلـك اتمـع، فهـذا اتمــع 
القبيلـة وميثـل أحـد مكوناتـه الرئيسـة، وهـو النـواة الـيت تشـكل منبثـق عـن جمتمـع ) عامل املـرأة(

  .من خالهلا جمتمع القبيلة
إن عـــامل املـــرأة الـــذي حتـــدث عنـــه الشـــاعر هـــو ذات اتمـــع الـــذي خـــرج مـــن رمحـــه إىل     

العــــامل املــــادي املعقــــد، وبالتــــايل فــــإن الشــــاعر قــــد غمــــز إىل جمتمــــع شــــكلت والدتــــه حجــــره 
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منياً انتصـاراً مبطنـاً لوالدتـه اجلاريـة ـ مـن حيـث إـا ـا أم متفوقـة األساس، وبالتايل يعلن ض
  . على غريها، فقد أجنبت عنرتة فارساً يذود عن محى القبيلة وحيفظ كرامتها

:  أضــــفى عنــــرتة علــــى احملبوبــــة صــــفات جســــدت أنوثتهــــا وأكــــدت إنســــانيتها، فهـــــي      
فــة حــس الشــاعر ورقــة اهعر بر شــ، وهــذا ي)غضيضــة الطــرف، طــوع العنــاق، لذيــذة املتبســم(

  .مشاعره
مل يقتصـر حــرص عنـرتة علــى تفوقــه وإثبـات موجوديتــه يف مقدمــة املعلقـة فحســب، بــل      

انســـحب ذلـــك علـــى بقيـــة أجــــزاء القصـــيدة، فقـــد عـــرب عــــن ســـخائه واعتـــد بكرمـــه وفخــــر 
بشجاعته ووصف عفـة نفسه، فهو شجاع مقدام ثابـت اخللـق كـرمي الـنفس سـخي معطـاء،  

  :، يقول)16(بت وعطاؤه متأصل ال يتغري بتغري الظروف، كما أنه عفيف النفسكرمه ثا
  وإذا صحوت فما أقصر عن ندى          وكما علمت شمائلي وتكرمي

...........  
  )17(يخبرك مـن شهد الوقيعة أننـي          أغشى الوغى وأعف عند المغنم

  
  :الـذات المقهـورة

: الــــروح(معادلــــة ثنائيــــة مــــن شــــقني يتمــــثالن بـــــثنائية  شــــكل عنــــرتة يف مقدمــــة معلقتــــه      
) الـــروح(، هـــو فيهـــا الطـــرف العلـــوي النـــابض املتمثـــل بــــ )القبيلـــة: الشـــاعر (مقابـــل ) اجلســد

بينمـــا متثـــل القبيلـــة الطــــرف الســـفلي الســـاكن املتمثـــل بـــــ __ احمللقـــة اخلالـــدة خلـــود الــــزمن 
  :لزائلون املنقطعون، يقولالزائل الالخالد، فهو الباقي اخلالد وهم ا) اجلسد(

  أعياك رسم الدار لم يتكلم          حتى تكلم كاألصم األعجم
  )18(ولقد حبست بها طويالً ناقتي          أشكو إلى سفٍع رواكَد جثم   

، )ســفع رواكــد(لقــد أرهــق صــمت اتمــع الشــاعر، فــذهب خياطــب احلجــارة الســوداء     
  وهي حجــارة

أ ألطعمـــتهم وتصـــطلي بنـــارهم وســخامهم فتســـود وجوههـــا مـــن خادمــة هلـــم يتخـــذوا متكــ
فوق هذا وذاك، فهي متاماً كالعبيد من أمثاله، لذلك يرى يف هذه احلجارة السـوداء معـادالً 
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موضــوعياً لــه، فهــو يعمــل وحيــارب ويــرد الغنــائم لقبيلتــه، لكــنهم ال يقدرونــه ويــرون فيــه ابــن 
جمتمـع عنصـري، لـذا عنـدما رأى هـذه احلجـارة شـكا أمـره إليهـا للعالقـة أمة، فهو يعـيش يف 

  .بينه وبينها) اللون و املهمة(املشرتكة على مستوى 
  :تتمثل معاناة عنرتة مع قبيلته يف ضوء ما يلي

  .قضية القرابة وعالقة الدم - 
 .قضية احلرية اليت متنعه إياها هذه القرابة - 

 يقبلــوا احلــوار معــه، وليســت عنــدهم روابــط إنســانية فأبنـاء القبيلــة أعــاجم ألــم مل     
مـــع أنـــه ميلـــك قضـــية إنســـانية فياضـــة، هـــم ســـبب يف تعطيلهـــا، مـــع أنـــه يريـــد أن يقـــيم 

  .عالقة معهم، لكنهم ال يستطيعون التواصل معه بسبب حاجز اللون بينه وبينهم
لهم معـــه، إن عنـــرتة يـــائس مـــن تعنـــت جمتمعـــه وعـــدم اســـتجابة أبنائـــه ورفـــض تفـــاع         

كمـا هـو   )حتى تكلم كاألصم األعجـم(فبادهلم نظرة بنظرة، فهم أعاجم بالنسبة له أيضـاً 
أعجمي بالنسبة هلم، فهو أعجمي اخلؤولـة، لكـن عجمـتهم مـن نـوع آخـر تتمثـل بالعجمـة 

وهــذا مــا عقــد مهمتــه . اإلنســانية الــيت تفقــدهم االســتيعاب والتواصــل اإلنســاين مــع قضــيته
  ). 19(آماله وتطلعاتهوزاد حمنته وبدد 

  :الذات بين اإلثبات والنفي
إن عبلــة تســكن وجــدان الشــاعر وحتــاكي أحاسيســه وعواطفــه، وهــي حاضــرة وإن          

  :ابتعدت وابتعد أهلها، يقول
  وتحل عبلة بالجواء وأهلــنا             بالحزن فالصمان فالمتثلم

  )20(بعد أم الهيثم حييـت من طلل تقادم عهده           أقوى وأقفر   
وظـــف عنـــرتة ألفاظـــاً اســــتدعاها عـــامل الالشـــعور لديــــه، ألفـــاظ محلـــت دالالت حتــــاكي     

أحاسيســــه وتــــرتجم مشــــاعره، مشــــحونة بــــالعواطف، منبثقــــة عـــــن تفكـــــريه الداخلـــــي، فقـــــد 
) ولكـل اسـم مـن معنـاه نصـيب( -أوحت أمسـاء األمكنـة يف البيـت األول بـدالالت أخـرى 

، واجلواء يوحي بالعمق والـداخل، بينمـا األهـل والعشـرية يرفضـون اجلمـع )واءاجلِ (فعبلة بـ  -
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بـني احلبيــب واحملبوبــة، لــذا تنتـام حالــة مــن االنكســار والصـمم وعــدم اإلحســاس باملشــاعر 
االنكســــــار : املتــــــثلم (، )الطــــــرش وعــــــدم الســــــمع: الصــــــمم (اإلنســــــانية وعــــــدم التفاعــــــل، 

ظاهريـــة هلـــذه األلفـــاظ ال تعـــدو كوـــا أمســـاء ألمـــاكن ، مـــع العلـــم بــــأن الداللـــة ال)والضـــعف
بعينهــا، لــذا فــإن جدليــة العالقــة القائمــة بــني اللفــظ واملعــىن ومــا يــرتبط فيهمــا مــن دالالت 
نـَُنا القول بأن هذا يأيت بدافع الصـراع النفسـي الـذي يسـيطر  ظاهرية وإيقاعات داخلية، ُميَك

فكريــــة املنطلقـــة، وهنــــاك بعـــض األلفــــاظ علـــى كيــــان الشـــاعر ويــــتحكم بأحاسيســـه ورؤاه ال
داخل النص قد تلعب دوراً يف تعميق أزمـة الشـاعر اإلنسـانية جتـاه اجلانـب الفكـري تمعـه 
اهلـش وإىل حــرارة عاطفتــه وشــدة إحساسـه، كمــا أــا قــد حتـاكي حزنــه أو فرحــه، وتعــرب عــن 

  ). 21(قبوله أو رفضه
ــــرتة جمتمعــــاً جامــــداً مكــــا       ــــدا جمتمــــع عن بــــالحزن (براً يعرتيــــه الضــــعف واالــــزام فقــــد ب

جمتمـع رافـض جلميـع أشـكال التطـور والتغيـري والصـعود حنـو األفضـل،  ،)فالصمان فالمتثلم
فكانــت لغتــه يف هــذا املقــام معــربة ذات بنيــة تصــورية خاصــة انبثقــت مــن التكــوين الفكــري 

؛  ومشــكالته وهــي ألفــاظ تــوحي بــآالم عنــرتة). 22(والعقلــي للشــاعر، صــورت آالمــه وآمالــه
لغــة الشـــعر جيـــب أن تكـــون أقـــدر علـــى التصـــوير، ويبـــدو أن طريقـــة تأليفهـــا، وتنســـيق "ألن 

ألفاظهــا يف العبــارة الشــعرية، جيعلهــا تنفــرد، وتفـــرتق عــن اللغــة األخــرى الــيت تعنيهــا أساســـاً 
  ).23"(الصحة العقلية

) حييـت(فعـل ال ...)حييت من طلـل تقـادم عهـده (استخدم عنرتة يف البيت الثاين       
وهــو فعــل مبــين للمجهــول، يعــادل غيــاب الشــعور عنــد عنــرتة، لــذلك فهــو غــري قــادر علــى 

قـد ) حييـت(حتديد الشخص الـذي يريـد حتيتـه، أو يريـد طلـب احليـاة لـه، باعتبـار أن كلمـة 
، وهذا يؤكد تعنت اتمـع مـن حيـث عـدم التنـازل عـن )احلياة(يلمح منها هذا املعىن أيضاً 

قــيم الظاملــة البعيــدة عــن العدالــة اإلنســانية واســتحكامها يف عقــول أبنائــه، مــوروث بعــض ال
وهــــي تعطـــــل العقــــل وتبعـــــده عــــن هـــــامش احلريــــة والتقـــــومي ومتنعــــه املراجعـــــة اإلدراكيــــة حنـــــو 

لذلك مل تقتصر اللوحة الطللية على تصوير حالة واحـدة لـدى عنـرتة، كمـا ). 24(اإلصالح
وت يف القصيدة اجلاهلية باعتباره يصـور ديـاراً دارسـة مل يعد الطلل يشكل جتسيداً لفكرة امل
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واالقتصار على محل أطيـاف املاضـي فحسـب، بـل أصـبح قائمـاً علـى العنايـة بالتأمـل وبـث 
  ).25(احلياة من جديد

، واملبــين للمجهــول )حييــت(ومهمــا يكــن فــإن الشــاعر اســتعمل فعــالً مبنيــاً للمجهــول      
، باعتبــار )عنــرتة(ورمبــا يعــادل ذات الشــاعر نفســه  يغيــب عنــه الفاعــل، فالفاعــل غائــب هنــا

أنــه قــام بأفعــال عظيمــة، لكنــه بنظــر العشــرية يعــد جمهــوالً غائبــاً، باإلضــافة إىل كــوم أوقعــوا 
يف مجلـة املبـين للمعلـوم الـذي يعـد صـورة ) املفعـول بـه(عليه فعل الظلم، فأصبح ميثل صـيغة 

يضــاً، وهــذا يعمــق مــن حمنتــه ويزيــد مــن مــن صــور نائــب الفاعــل يف مجــل املبــين للمجهــول أ
أملــه، فقــد جتاهلــه األهــل عنــد الفعــل، مث أوقعــوا عليــه الظلــم، فأصــبح نائــب الفاعــل يعــادل 

  .يف مجلة املبين للمعلوم) املفعول به(
ككنايــــة عــــن احملبوبــــة، فقــــد جــــاءت ) أم اهليــــثم(وإذا ســــلمنا بــــأن حمبوبــــة الشــــاعر هــــي     

باعتبار أنـه مـن ) العقاب(االفرتاس مبا توحيه لفظة اهليثم، وهو الكناية مشبعة مبعاين القوة و 
أشـــد الطيـــور اجلارحـــة ســـطواً وقـــوة وشراســـة، وهـــي صـــفة حممـــودة يف النســـاء، وأـــا الســـبب 

  .الرئيس يف معاناته النفسية
أملــــح هلـــا مـــن زاويــــة ) أم اهليـــثم(وميكننـــا الـــذهاب إىل أن الشـــاعر يف اســــتعماله ســـياق      

) ُعقـــاب(أيضـــاً، فـــإن كلمـــة ) أم الُعِ◌قـــاب(مـــن حيـــث إـــا ) أم اهليـــثم(ن أخـــرى تنبثـــق عـــ
بكســـر العـــني، ويف ذلـــك غمـــزة ) ِعقـــاب(بضـــم العـــني تشـــرتك مـــن حيـــث الرســـم مـــع كلمـــة 

بقــــدرة الشــــاعر علــــى اإلملــــاح، فالظــــاهر مــــدح والبــــاطن لــــوم وإحالــــة للظلــــم و الـــــ ) عنرتيــــة(
  .ا واملرفض من قبلهمالذي وقع عليه من القبيلة بسبب عشقه هل) ِعقاب(

نازفة بـاآلالم مشـبعة  ...)حييت من طلل تقادم عهده(فبدت الصورة يف البيت الثاين     
  .باخلراب والبالء، تعادل يف إطارها العام نفسية الشاعر وانكسار مشاعره

  :خاتمة
حلـراك جنح الشاعر عنرتة يف التعبري عن أزمة إنسانية عاشها بني أبناء قبيلتـه وأسـس         

فكــري وثقــايف لتغيــري مفــاهيم اجتماعيــة وإنســانية ســادت العقــل العــريب آنــذاك، هــذه األزمــة 
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الــــيت أرقــــت مشــــاعره وأهلبــــت أحاسيســــه، وقــــد توســــل يف التبشــــري لتلــــك املســــألة باألفعــــال 
  .وباألقوال، لكن جمتمعه مل يلتفت إليه على ما يبدو

لفعلي على هذا اتمع، فقد تفـوق عليـه وقد استطاع عنرتة التفوق الفكري واملعنوي وا    
  .شجاعة وإقداماً كما تفوق عليه فناً وإبداعاً وكرماً وسخاًء وعاطفة

لقد جنح عنرتة يف قلب العديد مـن املعـادالت احلياتيـة يف جمتمـع سـادته العصـبية القبليـة     
رق خاطئـة الرافضة له، ومن هم من أمثاله، جمتمع ورث معايري مغلوطـة تصـنف األشـياء بطـ

قوامهـــا التعصـــب للـــون واجلـــنس ولـــيس الفعـــل وإثبـــات الوجـــود، لـــذا بـــادر عنـــرتة يف مقدمـــة 
معلقتـــه إىل النظـــر إىل القبيلـــة علـــى أـــم الغربـــاء األعـــاجم بالنســـبة لـــه، ومهمـــا يكـــن ميكننـــا 
النظــر إىل عنــرتة بأنــه أحــد الــرواد األوائــل واملفكــرين املبــدعني الــذين نــادوا باملســاواة ودعــاة 

 .كر احلداثة والتغيريف
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  لعاللة القنوني  ٭   "كـاف ونـون"تجّليات األسطورة في ديوان 
  

  سامية عليوي. د
  حليمة تومي

  عّنابة/جامعة باجي مختار 

  
  
  

، )شرقية وغربية(للّشاعر الّتونسي عالّلة القّنوني بموروثات أسطورية " كاف ونون"يزخر ديوان             
  .ساطير ومدى تطويع الّشاعر لها لتتماشى ورؤيته الّشعريةويسعى هذا المقال إلى تقّصي تجّليات هذه األ

واّتضح من خالل الّدراسة أّن األساطير الغربية كان لها الحّظ األوفر من الّتوظيف، حيث استقى الّشاعر         
ماّدته من شخصيات أسطورية دينية، ومن شخصيات حقيقية تأسطرت، بما أضفاه عليها األدب من هاالت 

  .أسطورية
كما اّتضح أّن الّشاعر لم يكتِف بالّتوظيف الّتضميني، وإّنما أسقط تلك الّشخصيات األسطورية المختلفة         

على الواقع المعيش منتقدا بها األوضاع العربية المترّدية سياسيا واجتماعيا، مختبئا وراءها لينجو من المتابعات 
 . واالنتقادات

 
Résumé : 
       Le recueil de poèmes intitulé « Kef wa Noun » de Allala El Guennouni regorge 

d’éléments mythiques (orientaux et occidentaux). Cet article vise à explorer ces 

éléments mythiques utilisés par le poète dans ses constructions poétiques. 

        Nous soulignons dans la présente étude qu'en premier lieu, les mythes sacrés sont 

les plus répandus chez le poète, puis viennent en second lieu les mythes littéraires 

représentés par des personnages historiques ou réels mais mythifiés. 

        Nous mentionnons également que le poète a utilisé des éléments mythiques pour 

critiquer le vécu actuel arabe tant sur le plan politique que social. Le mythe constitue 

donc un prétexte afin d’éviter toute friction avec la société et / ou les pouvoirs 

politiques. 
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                                                                :                        تمهيد
منح الّشعراء العرب يف العصر احلديث واملعاصـر مكانـًة مركزيـًة لألسـطورة، فهـي 
ا  اجلوهرة اليت  سطع شعاعها على الّشعر العريب فتأّلق ومسا يف رحـاب الفـّن واإلبـداع، إّـ

اعر العــ علـى جتــارب إنسـانية مل يشــهدها  - مـن خاللــه- ريبالفـتح اجلديــد الـذي اطّلــع الّشـ
من قبـل، فوجـد نفسـه مشـدودا إليهـا وذلـك جلاذبيتهـا وسـحرها، فـألقى بنفسـه يف عاملهـا 
وهنالــك بكــى علــى إنســانيته الــيت داســتها جحافــل اإلمسنــت، وشــرب خنــب املــرارة واألمل 

ب اآلهلـة صـّلى ألجـل على جمد العروبة الذي هّده هلو األمراء وحتالف األعداء؛ أمام حمـرا
ـــت هلــــاإلنســــانية والعروبــــة، ومل تتــــواَن اآل ة للحظــــة عــــن مســــاعدته، وبــــُربدة األســــاطري غطّـ

احة األدبيـــة قصـــائد تفـــيض  قصـــائده، وعلـــى ظهـــر الفينيـــق حلّـــق عاليـــا ليلقـــي علـــى الّســـ
دالالت، إذا وقعت على الّسمع تطرب هلا األذن فتشفى الّروح من أملها، ويبصر القلـب 

  .نزاح احلجب ويتبّدد الّظالم ويرتاجع اخلوف لصاحل الّشجاعة واإلقدامواقعه فت
ــزة  باســتدعاء األســاطري، تغــّريت بنيــة القصــيدة العربيــة، وأضــفت عليهــا مجاليــة ممّي
ختتلـــف عـــن مجاليـــة القصـــيدة املعهـــودة، وباّحتادهـــا مـــع كلمـــات القصـــيدة العربيـــة، محلـــت 

مغـــايرة، وســـطرت أهـــدافا ختـــدم القضـــايا القصـــيدة بـــني طياـــا أبعـــادا جديـــدة وخلفيـــات 
العربية الرّاهنة، وتطرح حلوًال لتخّطي املشاكل والعوائق اليت حتـول دون إحـراز تقـّدم علـى 

  .املستوى الثّقايف والّسياسي واالجتماعي
اعر التونسـي   عالّلـة "ومن بني الّشعراء الذين المس قلبهم سحر األسطورة الّشـ

بني املوروث األسطوري والّديين والّتـارخيي يف " كاف ونون"ن الذي مجع يف ديوا" القّنوين
صـورة فسيفسـائية مجيلـة تعكـس مجـال روحـه ورحابـة قلبـه الـذي ينـبض حبـا لوطنـه تـونس 

ــــه، ومــــا طبيعــــة هــــذا . ولألّمــــة العربيــــة مجعــــاء اعر األســــاطري يف ديوان ـــف الّشــــ ــــف وظّـ فكي
  .الّتوظيف؟ وما أحلقه الّشاعر ا من تغيري؟

  :                                                     األسطوري في شعر عالّلة القّنوني الّتوظيف
ـــز مـــن لـــدن شـــاعر احـــرتف  مـــن أرض تـــونس اخلضـــراء انبثـــق شـــعاع التـــأّلق والتمّي
الكتابة الشــــّــــعرية، وأتقـن العـزف علـى أوتـار أوزاـا، ليطربنـا مبوسـيقى إحساسـه املرهـف، 
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الذي شّق طريقه يف درب الّشعر احلداثي، وبين لنفسه مملكة " الّلة القّنوينع"إنّه الّشاعر 
ـــث كلماــــا بطريقــــة تفصــــح عـــــن  القصــــيد الــــيت يــــأوي إليهــــا، وعلــــى أســــلوبه اخلــــاّص أثّـ
شخصيته، وتعكس رؤاه وفلسفته يف احلياة، وطرحه الفّين الذي يتمّيز به عّمن سـواه مـن 

                                                           .شعراء عصره
تشّكل جتربته الّشعرية عالمـة فارقـة يف حياتـه الـيت تطمـح إىل االنعتـاق مـن حالـة 
ــــا بثقافــــة املوقــــف الّسياســــي  ــــذي أضــــحى مرهون ــــايف ال االنكســــار واالــــزام للمشــــهد الثّق

ــزا، سـواء علــى صـعيد الب نــاء الّلغــوي املرتاجـع لــدى الّشـعوب العربيــة، ليقـّدم بنــاء فنيـا متمّي
والرتاكيب واألساليب الفّنية، أو على صعيد الّرؤيـة وعمقهـا، أو مـن ناحيـة املواضـيع الـيت 
طرقهـــا والغايـــات واألهـــداف الـــيت ســـطرت مـــن أجلهـــا، كـــّل هـــذا داخـــل إطـــار فـــين مجيـــل 

  .                    متميز، يعبق باألصالة ويشّع بربيق املعاصرة
ـــــ ـــــوين"د النّـــــاظر يف املـــــنت الّشـــــعري عن ـــــة القن ـــــزام بقضـــــايا " عالّل يلمـــــح روح االلت

ـــــة ألمل االنكســـــار الـــــذي أملّ  ـــــّدم وصـــــفة عالجي الّشـــــعوب العربيـــــة ومشـــــاكلها، حيـــــث ق
بالّشعب العـريب، فهـو شـاعر متمـّرد أعلـن رفضـه للعبوديـة واجلـنب، فجـاءت أشـعاره شـعلة 

  .         أنارت البصائر وأحرقت حجب الّظالم
ـــوان القـــارئ الـــذي جيـــد نفســـه مشـــدودا ســـطوته علـــى " كـــاف ونـــون" ميـــارس دي

ــز  ، باعتبــاره العتبــة األوىل »كــاف ونــون«لسـحر بيانــه، منــذ أن يالمــس بصــره عنوانـه املمّي
اليت يلج من خالهلا إىل الّنص، ليعرف املتلّقي أنه أمام ديوان يزخر باالنزياح واملنعطفات 

حلصـــول علـــى املعـــىن فهـــو رحلـــة الّصـــعبة، فمـــن الصـــعب الولـــوج إىل بنيتـــه العميقـــة، أمـــا ا
  .                                                         مطاردة شاّقة

الكـاف والّنـون، لتحتضـن : اختار الّشاعر لديوانـه عنوانـا مكّونـا مـن حـرفني ومهـا
، ذلـك »كـن فيكـون«الكون الفسيح، ولتموج بني فلكيهما اإلرادة اليت تعـّرب عنهـا مجلـة 

ـاين احملــتم واحملســوم الــذي تتجلــى مــن خاللــه إرادة اهللا ومشــيئته علــى عبــاده، القضــاء ا لربّـ
فاســــتقى شــــاعرنا هــــذه الداللــــة، وأســــقط عليهــــا األبعــــاد الّدينيــــة وألبســــها أبعــــادا أخــــرى 
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تتماشي وواقعه املعاش، لقد أراد لديوانه هذا أن يكون املنذر املبني، فيدّق ناقوس اخلطر 
ـــورة و  التمــــّرد علــــى عصــــر اجلــــنب والّرتاجــــع يف الوقــــت الــــذي بســــط ويصــــدح بكلمــــات الثّـ

ــاس يف فلكــه خاشــعني، إىل أن صــدح  بصــوته وصــاح يف " عالّلــة"الّصــمت رداءه وهــام الّن
ـــاس أن عـــودوا إىل رشـــدكم كفـــاكم ذالّ ومهانـــة، آن لقضـــاء اهللا أن يكـــون، وآن لألّمـــة  الّن

  . العربية أن تعود من جديد وتستفيق من سبات عميق
اســتخدامه هلــذا العنــوان مــن وعــى بالــّذات، وهــي معرفــة تتميّــز عــن بــاقي  وينبــع

أشــكال املعرفــة إن مل نقــل أــا أســاس املعــارف؛ فهــي إدراك ضــروري، وهــي أوىل حمطّــات 
اعر  ـــوين"التغـــّري والّتقـــدم، والّشـــ يتمتـــع بـــالوعي الكـــايف الـــذي امتـــزج مـــع عاملـــه " عالّلـــة القّن

لوحــة فسيفســائية تــنّم عــن مجاليــة فنيــة، ازدادت بريقــا اإلبــداعي، ليشــّكل لنــا يف األخــري 
بنفخة الغموض الذي مسا به بعيدا عن أسـلوب املباشـرة متجـاوزا حـدود الّصـورة املألوفـة، 
يف لوحة بانورامية تتتابع من خالهلـا الّصـور وتتسلسـل بانسـياب؛ ومـا سـاعده علـى ذلـك 

ــــى مصــــر  اعيه، وانســــابت أمامــــه توظيفــــه لألســــاطري الــــيت فتحــــت أمامــــه بــــاب اخليــــال عل
.                                                                                  الّدالالت را فّياضا يغرف منه ما شاء

األســـاطري للّتعبـــري عـــن اهلمـــوم االجتماعيـــة والوطنيـــة والقوميـــة " عالّلـــة"اســـتدعى 
ل واألمـل، فلـم يقـنط للحظـة، وظـّل ينتظـر واإلنسانية، بروح غلـب عليهـا الّشـعور بالتفـاؤ 

- هبــوب نســائم الّرمحــة، وقــد تنّوعــت الّرمــوز املوظّفــة يف نصوصــه بــني الّرمــوز األســطورية 
، ليبـدع ...والّرموز الّدينية، والتارخيية، واألدبيـة - سواء كانت ذات أصول شرقية أم غربية

منظومـــة صـــوره مـــع جتربـــة لنـــا يف األخـــري نّصـــا شـــعريا ينســـجم يف لغتـــه وحركـــة إيقاعـــه، و 
  .                                               الّشاعر وعمق دالالا

  :                                                                                              العنقاء 
ا عاليا يف مساء جناحي العنقاء، وحّلق " عالّلة القّنوين"رِكب الّشاعر التونسي 

لالرتفـــاع بالقصــــيدة مـــن تشُخصــــها «: الشـــعر العـــريب املعاصــــر، يف حماولـــة مقصــــودة منـــه
د اجلزئـــي والكلّـــي، وينـــدمج يف  ... الـــّذايت إىل إنســـانيتها األمشـــل واألعـــم فاألســـطورة توّحـــ

ــــّذايت باملوضــــوعي، وتتعــــّدى ؛ )1(» اجلمعــــي الــــوعي املنفــــرد لتلتصــــق بــــالوعي كينونتهــــا ال
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الفّنيـة الوعـاء الـذي تفـيض مـن روحـه الّتجـارب اإلنسـانية الـيت تعـّرب " عالّلـة"ربة لتكون جت
". املــوت واالنبعــاث"الــذي يعــّرب عــن ثنائيــة " العنقــاء"عنهــا الّرمــوز األســطورية مثــل رمــز 

ر زهـاء ألـف وسـبعمائة سـنة، تبـدأ حياتـه يف الوقـت الـذي " العنقاء"و طائر أسـطوري يعّمـ
ه مثـال للحّريـة، فهـو الـذي يقـّرر موتـه، ألـيس هـو مـن جيمـع أشـالء يتمّكن منه املوت، إنّ 

حمرقته ويُِعّد طقوسها بنفسه فُيضرم الّنار يف العشب، ويدخل تلك احملرقة بكربيـاء لتلـتهم 
ألســنة الّنــريان لباســه اجلميــل الــيت تــرّف العــني إذا وقعــت علــى حســن ألوانــه، لكــن ليســت 

بعث مرّة ثانيـة مـن ركـام رمـاده عنقـاء جديـدة، يافعـة هذه الّنهاية، بل هي البداية حيث يُ 
  .)2(ساحرة اجلمال حتّلق عاليا يف األفق البعيد

تعكـــس هـــذه األســـطورة صـــورة مجيلـــة لتـــداخل احلضـــارات وتعانقهـــا، فقـــد َعرفـــه 
ـــه اســـم  ـــذين أطلقـــوا علي ـــه " الفينيـــق"اآلشـــوريون واليونـــانيون ال ـــتّم مـــن حيات الـــذي حـــني ي

ة خنلـة وجيمـع فيـه أزهـار يبين لن«: مخسمائة سنة فسه عّشا من أزهار البلـوط، أو علـى قّمـ
الطّيــب، مث يشــيد لنفســه مــن ذلــك حمرقــة يضــع نفســه فيهــا ويلفــظ أنفاســه األخــرية بــني 
أرجيهــا، ومــن جســدها تنبثــق عنقــاء أخــرى، يكــون أّول عمــل هلــا حــني تشــّب وتقــوى أن 

معابد مدينـة هليوبـوليس مبصـر  حتمل جسد سلفها بعد لّفه بالعشب املعّطر، مث تطري إىل
  .  )3(»مث تشعل فيه النار

يعيش الّشاعر املعاصر يف هذا الّزمن املضطرب حالة اسـتنفار قصـوى، فهـو حييـا 
يف صــراع دائــم بــني مــوت القــيم اإلنســانية، وبــني حماولــة إحيائهــا مــرّة ثانيــة، أعلــن الــبعض 

الّضــائعة، وأىب الــبعض اآلخــر  استســالمه أمــام احليــاة وظــّل ينــدب خيبتــه ويبكــي إنســانيته
ـــب فيـــه االنبعـــاث  أن يستســـلم للهزميـــة، األمـــر الـــذي دفعـــه إىل إبـــداع عـــامل أســـطوري يتغّل

اعر . على املوت ، فأشـعاره حـوت طاقـة هائلـة مـن "عالّلـة القّنـوين"هذا ما جنده عند الّشـ
  .ن األملالّروح االجيابية اليت ال تلبث أن تتسّلل إىل روح قارئها، لتشحذه بشحنات م
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اعر، " عالّلـة"كان حلضور رمز العنقـاء يف قصـائد  ملسـة سـحرية، متلـك فكـر الّشـ
فاندجمت معه واندمج هو معها حىت أضـحى يـرى نفسـه عنقـاء، فلـبس لبوسـها، واحـرتق  

  : يقول" اشتعال"كما حترتق، يف قصيدة 
  أنا جئت لكي أمضي«

  ولكن أترك األرض ا حبر من الومض
  فقد جّفتْ 
  ومل تسعف
  من املاضنب

  ....بالّنبض
  لذا أشعلتها حباّ 

  وأشعلُت هلا نفسي
  لكي تنهض يف ناري

  ...ولكي يف نُورَِها
  )4(» .... أْمضي

اعر يف قصــــــيدته  باســــــم العنقــــــاء الـــــيت اختبــــــأت بــــــني " اشـــــتعال"مل يصـــــرّح الّشــــــ
لقــد اســتطاعت العنقــاء أن متــارس . الكلمــات لتمــارس مــع القــارئ لعبــة الّتخّفــي والّظهــور

الذي أردته صريع سحرها، فلم جيد الّشاعر أمجل منها ملجـأ يلـوذ " عالّلة"وا على سط
ا خيــتلج يف روحــه مــن أحاســيس، فارتــدى شــاعرنا لبــوس  ــرب عّمــ الــيت " العنقــاء"إليــه، وليّع

  .                     ختتزل من املعاين ما يكفي ليحتوي اختالجات نفسه
 لتمضـــي فيــه ولتنهـــي حياــا علـــى طريقـــة جــاءت إىل العـــامل" العنقـــاء"فكمــا أّن 

أعـّدا بنفســها، جــاء شــاعرنا  كــذلك ليقــّدم حياتــه فــداء ألرضــه، ولَيهــب نفســه وكلماتــه 
ـر فيــه األمــل، وليغــرس فيــه بــذور الّتغيــري، ليبــّدد احلجــب  إىل بلــده وإىل العــامل العــريب لَينثُـ

ـــــور جمـــــددا علـــــى هــــذه األرض أن يكـــــون عنقـــــاء " ةعّاللـــــ"فقـــــد أراد . أمامــــه، فيســـــطع الّن
األرض، أحـــرق نفســـه ليســـطع نـــوره عليهـــا، فيبـــّدد ظـــالم املآســـي واخلـــذالن؛ ومـــن رمـــاده 
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اعر . تُبعـث مــن جديـد لتمضــي يف سـبيل التقــّدم لتكـون رمــز " العنقــاء"لقـد اســتدعى الّشـ
الّشاعر امللتـزم بقضـية وطنـه، ووهـب الـّنفس والّنفـيس يف سـبيل أن يـرى بـالده متضـي حنـو 

.                                                                                          و وراء الّتقدم يف ثباتالعال وختط
اعر الوشـــاح عـــن  ـــة الـــّنص "الفينيـــق"ويف قصـــيدة أخـــرى، يرفـــع الّشـــ ، ليعتلـــي بني

                                       :                  ، فيقول"لبيك يا عراق" الّسطحية فيظهر بشكل جلي يف قصيدة 
                              )5(» كما طري الفينق يعود حّيا           نعود من الّرماد إىل الكيانِ «

ـــأثري          ـــة، كـــان ألزمـــة العـــراق ت ـــيت متـــر ـــا الـــبالد العربي يف ظـــّل األزمـــات ال
أعينهـا علـى يـد األمـركّيني؛ قُبيـل أفوهلـا  عميق على األمة العربية الـيت سـقطت بغـداد أمـام 

ـه األمـل نفسـه  كان األمل يعّم القلوب العربية اليت آمنت بقوة العراق وبصـمود رجالـه، إّن
الذي مل يُِطق صربا للـّرد علـى أعـداء األمـة العربيـة، " عالّلة القنوين"الذي تغلغل يف قلب 

بـد مـن اسـتدعاء جتربـة أقـوى، فجّهز جيش كلماتـه ومضـى قـدما لُنصـرة العـراق، وكـان ال 
ليعــّرب عــن " الفينيــق"لــذا عــاد إىل الّنمــاذج األصــيلة؛ وهنالــك استحضــر رمــزا أقــوى، وهــو 

صــمود العــرب؛ وليحــّث العــريب وليــزرع فيــه األمــل فينتفــي مــن قلبــه أّي شــعور بالّضــعف، 
وا وليقطــع األيــدي الــيت تطاولــت علــى أرضــه، فيعــرف أــم مهمــا فعلــوا وقتلــوا فلــن يتمّكنــ

  . منه، فهذا الّشعب حيرتق ألف مرّة ليبعث من جديد ألف مرّة أخرى
  :                                                                                       أدونيس

أمــام عظمــة الكــون وتغّرياتــه، وقــف اإلنســان منــذ القــدم حــائرا والّدهشــة تغشــى 
نني؛ يف األخـري اسـتطاع أن يكتشـف  عينيه، أخذ يفّكر، ويف رحلةٍ  تأّملية تاه آلالف الّسـ

كــان مــن بــني . فــآمن أّن وراء كــّل ظــاهرة حتــدث آهلــًة مــا تــتحّكم فيهــاســّر هــذا العــامل، 
روح الّنبــات الــذي  ميــوت وحييــا يف دورة مســتمرّة باقيــة، مبعونــة روح «: وهــو" متــوز"اآلهلــة 

 »االبـن القتيـل واسـتعادته مـن العـامل الّسـفلياخلصوبة الكونية الـيت يتوّقـف عليهـا انتعـاش 
وقد تعّددت أمساؤه بتعـّدد الثّقافـات والّشـعوب الـيت آمنـت بـه، فعرفـه الفـرس واهلنـود  .)6(

اميون، فــــأطلقوا عليــــه اســــم "انــــدرا"باســــم  عنــــد " تمــــوز" ، وهــــو اإللــــه"بعــــل"، أّمــــا الّســــ
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كــّل هــذه األمــم بإلــه اخلصــب آمنــت  ". أدونــيس"البــابلّيني، أمــا الفينيقيــون، فعبــدوا اإللــه 
والّنماء، وأقامت ألجله الطّقوس، وألجله ذرفـت الّنسـاء الـّدموع وحلـق الرجـال الـّرؤوس، 

٭، ومبســاعدة "  بيرســفونة"ألجــل أن يصــعد اإللــه مــن اجلحــيم ويتحــّرر مــن قيــود عاشــقته 
ر ، يصــعد جمــّددا إلــه اخلصــب إىل األرض يف فصــل الّربيــع لتت"عشــتار"حبيبتـه اجلميلــة  فّجــ

اخلضــرة، فتــورق األشــجار وتســتفيق األزهــار، ويــرقص الفــرح علــى بســاط األرض املــزدان 
  . )7(بألوان الزهور اجلميلة 

ا يف هـــذا العصـــر الـــذي صـــّور بامتيـــاز مجيـــع  اعر العـــريب صـــراعا شرًســـ يعـــيش الّشـــ
مظاهر اجلدب واملوت والرّكود، فاندثرت القـيم وغابـت اإلنسـانية، يف الوقـت الـذي سـاد 

الّصـــمت وتســـّلل الّرعـــب إىل قلـــوب الّشـــعوب العربيـــة الـــيت اختبـــأت طـــويال، وآثـــرت  فيـــه
اعر  ، "عاللـة القّنـوين"البقاء يف غياهب العبودية بدل العيش يف فردوس احلّريـة، ليـأيت الّشـ

العبودية قد وّىل، وآن األوان إلعالن التمّرد  ويعلن متّرده فيتوّجه إىل عنرتة، معلنا أّن زمان
عراء الــذين جتّرعــوا طــويال  كــأس اخلــوف، وانتفــاء  وقــد صــرّح ــذه اخلــوف مــن قلــوب الّشــ

  : اليت يقول فيها" يدعون عنترة"الّدعوة يف قصيدة 
  فيا عنرت الّزنج آن األواُن                                                                            «

                                                                فأظهر لقومك ما تضمرُ               
  ويكفيك صمتا ويكفيك ذالّ                                                                       

  جرعت من الكأس ما ال يطاُق                                                                       
  إن مل تكّسره قد ُتْكسُر                                                                              و 

  فإّما جنحَت إىل الّسيف حّبا ألرضك                                                                
                                               فاحذر ُأيل الغدر أن يغدروا                              

  فإّن الربيع  ومثَل الربّيع إذا حّرروك                                                                    
                                                   )                                                                                          8(»فما حّرروا

توّجه الّشاعر خبطاب حاد فيه من احلماسة ما يضرم نار الّتمرد يف نفس إنسـان 
يائس، داعيا إيّاه أن يكسر أغالل العبودية وأن يصدح بصوته ويعّرب عـن حريتـه املسـلوبة 
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صـــيب مـــن هـــذه القصـــيدة يف زمـــان الّصـــمت الـــذي طالـــت يـــده مجيـــع األفـــواه؛ ولتمـــوز ن
اعر بـني  ، فاحتـدت شخصــية البطــل العــريب "متــوز"وبــني " عنــرتة"اجلميلـة، حيــث دمــج الّشــ

الــذي يتحــّرر كــّل ربيــع مــن اجلحــيم، لكــّن حتــّرره هــذا ال " متــوز"الّشــجاع مــع روح اإللــه 
يــدوم طــويال، فقــد ُحكــم عليــه بــأن حييــا هــذه احليــاة إىل األبــد، فيحيــا نصــف حياتــه يف 

وذلك هو حال الّشاعر الـذي يـودّع حيـاة .  ، ونصفها اآلخر على سطح األرضاجلحيم
  .االستقرار ويودع يف الّسجن خمافة أن ميطر الّسلطة بألسنة من نار حترق سلطاا

اعر شخصــــــية أخــــــرى وهــــــي "عنــــــرتة"وإىل جانــــــب شخصــــــية  ، يستحضــــــر الّشــــــ
اعر  ـــأّبط شـــرا"شخصـــية الّشـــ عراء الصـــعاليك، وهـــم "ت خـــري مثـــال علـــى ، وهـــو أحـــد الّشـــ

الّتمـــرد، فقـــد رفضـــوا العـــيش حتـــت ذّل القبيلـــة، فداســـوا قـــانون القبيلـــة وصـــنعوا ألنفســـهم 
وبأنفسهم قانوم اخلاّص متخذين من الّصـحراء الواسـعة ملجـأ هلـم، مث يستحضـر صـورة 

ــــتفّتح األزهـــار علـــى " متـــوز" عنـــدما يعـــود إىل األرض الـــيت ترتـــدي بعودتـــه أمجـــل حلّـــة، فـت
وقد مزج الّشاعر هنـا . االخضرار أرجاء األرض لريسم أمجل صور الطّبيعة خطاه ويكسو

" متوزا"الذي ألبسه لبوس القداسة فأضحى " تأّبط شرا"يف تناغم وانسجام بني شخصية 
  :                                                                    آخر، فيقول

                                                                       وذاك تأّبط شرّا جيول          « 
  تأّبط خريا وال نشعُر                                                                               

            فلو سار يوما بأرض قفار                                                                
  )    9(».. لظّلت على خطوه تزهرُ 

اعر إىل ذلــك الــّزمن اجلميــل، زمــن الكلمــات الــيت إذا مــا انطلقــت  يعــود بنــا الّشــ
من فم الّشاعر كأا سهم من قناة ثاقبة قـد انطلـق، الكلمـات الـيت تصـيب املعـىن إصـابة 

عراء فشـأم شـأن امللـوك أو أجـلّ قـدراً،  إذا مـا تكّلمـوا الذ النـاس احلسام البتـاّر؛ أّمـا الّشـ
تـأّبط "فأشـعار . بالّصمت يف خشوع، وإذا ما دبّوا فوق األرض اشتعل سـطحها بـالّزهور
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وغــريه مــن شــعراء ذلــك الــّزمن، أينمــا حّلــت نثــرت عبريهــا لتحيــي األرواح املّيتــة مــن " شــرا
  .جديد، فللبيان سحر، ومن الكلمات تولد احلياة ويتحّقق البعث بعد املوت

   :عشتار
اذ، وأضــحت قــّوة  عراء، وفتــنهم مجاهلــا األّخــ المــس ســحر عشــتار  ٭  قلــوب الّشــ
احلب اليت تتمّتع ا هي مصدر اإلهلام الذي يستقي منه الّشعراء كلمام وأفكارهم؛ يف 
القـــدمي كـــان النـــاس يقيمـــون الطّقـــوس إرضـــاًء هلـــا وتقّربـــاً منهـــا لتنثـــر يف أراضـــيهم اخلـــريات 

حلــّد اليــوم حتظــى بالّتقــديس " عشــتار"البنــني والبنــات، ال تــزال  ولتــزرع يف أرحــام نســائهم
واإلجالل لدى الّشعراء الذين فتحوا هلا قلوم لتسكنها، ومنحوها كلمام لتكون عربـة 

ــــق ــــا أينمــــا تشــــاء، أّمــــا قصــــائدهم فَرَوــــا غــــزًال زاد مــــن غرورهــــا يف رحــــاب تــــونس . حتّل
ـــ"، ويف قصـــائد "عشـــتار"اخلضـــراء مكثـــت  تأّلقـــت، ومثـــل جنمـــة يف مســـاء " ة القنّـــوينعالّل

اختبأت بني كلمات هـذه القصـيدة الـيت تبـدو يف " عيناك: "شعره تألألت، ويف  قصيدته
ظاهرهــا غــزال المــرأة مجيلــة، كــان هلــا أثــر علــى حياتــه؛ لكــن إذا مــا تأملنــا معانيهــا وأمعنّــا 

ســاس إالّ وطنــه احلبيـــب الّنظــر فإنّنــا ســنرى بوضــوح معــامل هــذه املـــرأة الــيت مــا هــي يف األ
:                                                                     تونس؛ فاستلهم صفات عشتار واستعان جبماهلا، لتكتمل صورة الغزل عنده، فيقول

  ــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــشتكالّنار فـــــــــــــــي اال   ـــــــــــي           ــعيناك فوق احتمالــــــــــــــــــ«
ــــــــــــــــــــــل مــــــــــــن نبــــــــــــــــإذا ظهـــــــــــــرِت  أصبــــــــــــ   ـــــــالـــــــــــــــــــــــــِت             بوابـــ

  ــــــــــيـــــــــــــــــــِك             إال وخـــــــــــــــــــــــفُت وبــــــــالـــــــومـــــــــــــــــــــــــــــا تأمــــــّــلُت فيــــــ
     ـــــــــــــالل                ــــــــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــاء تعــــــــــالــــــت             بشمسهــــــــــــا يف اجل

  ــــــــــي                    ـــي احتاللـــــــــــــــــــــصوين             ال تسرفـــــي فــــــــــــهـــــــــدمت كـــــــــــّل حــــــــ
ــــــــــــــــراك             فــــــــــــــــــمن يــــــــــــــــــــــــــفإنّنــــــــــــــي    ـــــــــال                    ـــــن أرقي مثـــــــــي احلســــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــساء             أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ك                               ــالل                                   ـــــــــــــــــاهلــــــــرأيت كــــــــــــــــّل الّن
                            )10( »ـــــصالالتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــور             فمنـــــــــــــــــــــــــــــــك باــــــــومـــــــــــــــن هلا بعض نـــــــــــــ

الـــيت وقــف عــاجزا أمـــام " عشــتار" يف هـــذا املقطــع جبمــال" عالّلــة القنّــوين"يهــيم 
حسن عينيها، مستسلما هلا وقد أصابته بوابل من احلّب الذي فتك بقلبه فخارت قـواه، 
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فهــــي الّشــــمس نورهــــا خيطــــف األنظــــار، وطّلتهــــا تســــلب العقــــول وتأخــــذ القلــــب رهــــني 
  .                       كان الفريسة" عالّلة القّنوين"حسنها، وقلب 

ا، تسقط كّل النسـاء الّلـوايت هـّن هـالل مل يكتمـل بعـد، ولـن أمام حسنها ومجاهل
.                                                                                    يكتمل فالّزمن يتوقف أمام اجلمال الكامل

اعر مــن معبــد اجلمــال، وينهــي تــالوة صــالته لعشــتار الــيت تغــّزل ــا  مث خيــرج الّشــ
.                                                              ل قصيدته هته حّبه جلماهلا الذي سحره واستوطن قلبهومحّ 

أســـلحتها وحتلّـــق عاليـــا يف اجلـــّو، وتتحـــّول مـــن فتـــاة رقيقـــة إىل " عشـــتار"حتمـــل 
  .مقاتلة شرسة  ألقت بسهمها على الّشاعر فأردته قتيال

                                                                          :              أوديسيوس
اعر  ، وهـــو "أوديســـيوس"قّصـــة البطـــل اإلغريقـــي " عالّلـــة القنـــوين"استحضـــر الّشـــ

وهــي جزيــرة صـغرية تقــع يف حبــر إجيــة، شـارك يف حــرب طــروادة  ٭، واســتطاع  إيثاكــا، ملـك
نيعة، ومّهد الطريق جليوش إسربطة القتحامها بدهائه وذكائه أن يقتحم حصون املدينة امل

، حيــــث اختبــــأت "أولــــيس"وســــيلتهم لــــذلك، احلصــــان اخلشــــيب العمــــالق الــــذي صــــنعه 
اجليوش يف جوفه، فكانت هذه اخلدعة الـيت انطلـت علـى جيـوش طـروادة؛ ويكـون خامتـة 

وبعـد انتهـاء احلـرب، عـاد البطــل . احلـرب الـيت دامـت عشـر سـنوات بـني طـروادة وإسـربطة
الـيت نظمهــا " األوديسـة"إىل موطنـه جمـددا، وطريـق عودتــه هـو موضـوع ملحمـة هــومريوس 

للبطـل " أثينـا"م؛ حيث كانت رحلة حتّفها األخطار لوال محاية اإلهلـة .يف القرن الّتاسع ق
غري أنّه استطاع أن يتغّلـب علـى العوائـق . للفظ أنفاسه األخرية يف غياهب اليم" أوليس"

ه، فقابـــل آكلـــي حلـــوم البشـــر، وأبطـــل ســـحر وتعاويـــذ الّســـاحرة الـــيت الكثـــرية الـــيت واجهتـــ
حّولت ّحبارته إىل خنازير، وأجربهـا علـى إعـادة صـورهم اإلنسـانية، وتفـادى غـرق سـفينته 

ويف األخـري اسـتطاع العـودة إىل مملكتـه، ليفاجـأ خبيانـة ". الّسابرين"أثناء اقرتابه من جزيرة 
الـيت ظّلـت طـوال " بينلوبـه"ن موافقة زوجته الوفيـة من حوله، فوجد مخسني خاطبا ينتظرو 

فرتة غيابه تنسج كفنه وحتّل نسيجها يف الّليل حىت ال تتزّوج من غريه، فأشار عليها وهـو 
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متنّكر أن توافق على الّرجل الـذي يسـتطيع أن يلـوي قوسـا جّبـارا، فلـم يسـتطع أّي أحـد 
  . )11(" تليماخوس"ه وزوجته وابنه فعل ذلك، إىل أن اقرتب أوليس ولواه مثّ استعاد ملك

اعر  ــــوين"اســــتدعى الّشــــ مــــن مرقــــده واستضــــافه يف " أولــــيس"البطــــل " عالّلــــة القّن
، لكــن قبــل ولوجلــه إىل عاملــه الّشــعري، جــّرده مــن لبــوس البطولــة "حــرث البحــر"قصــيدته 

وألبســــه مالمــــح إنســــان عــــادي، مهّــــه الوحيــــد هــــو الّرجــــوع إىل بيتــــه والعــــيش رفقــــة زوجــــه 
، فيعرض مشهدا دراميا مؤثّرا يصّور لنا معاناة رجل ال تشـبه "تليماخوس"وابنه " وبةبنيل"

مالحمــه مالمــح ذلــك البطــل اإلغريقــي الــذي مل يتــواَن حلظــة عــن تقــدمي املســاعدة معّرضــا 
حياتــه وحيــاة رفاقــه للخطــر، وروح املغــامرة متــأل قلبــه الّشــجاع الــذي ال يهــاب املــوت بــل 

، فهـو رجــل ضـعيف ال يعــرف مـا يريــد، تلــتهم "عالّلـة القّنــوين" أمــا أولـيس بطــل. يتحـّداه
ه حــرب طــروادة الــيت ال يــدري   عقلــه وفــؤاده األســئلة، مهّــه األكــرب الّنجــاة حبياتــه، فلــم ّمــ

  :كيف ألقى بنفسه يف نرياا املستعرة، فيقول
                           أحرث البحر ألجنو                                                         «

  من قتال ال يفيْد                                                                                      
  ما الذي جيعلين أفين حيايت                                                                            

                                                                            يف ضالل وشرود            
  تاركا يف البيت زوجا                                                                                   

                                                                         )                                                    12( »معها ابين الوحيْد ؟ 

تلــك البطولــة انقضــى زمنهــا، وذهبــت هبــاء يف عصــر مــات فيــه الّنصــر وأضــحى 
ــع بأقنعــة الّنفــاق والّزيــف، ولكــن رغــم هــذا  ينــبض باهلزميــة الــيت أثقلــت كاهلــه، يف زمــن تقّن

  :فه الذي صدأ يف غمده، فيقولحيّن البطل إىل بطولته الّضائعة وإىل سي
  الشديد Ulyss)أوليس ( وأنا للحرب «

  ولكم أهفو لسيفي وجوادي    
  ولكم يدفعين اد التليدْ 

  غري أّن احلرب نصر                                                                                 
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                                                                                                    )             13( »وأراه بيننا اليوم فقيدْ 

اعر باســم  ، ويرســم لنــا صــورة ذلــك البطــل الّشــقي الــذي "أولــيس"مث يصــرّح الّشــ
تاه يف البحر سنني طويلة، ضّيع شبابه واغتصب الغاصبون ملكـه، أّمـا زوجتـه فغرقـت يف 

على زوجها الذي عاشت على أمل لقائه جمّددا، وظلـت خملصـة لـه طـوال فـرتة حبر حزا 
غيابه، تتحّجج بغْزل قميص من الّصـوف كـي ال تـنكح زوجـا آخـر، مث يصـّور لنـا مشـهد 

  :                            ابنه الّصغري الذي عاش طفولته يف حضن األمل جرّاء سخرية الّناس منه، فيقول
  ي وأرى زوجيت تبك«

  كّل يوم تغزل الّدرع ارا                                                                            
  مث ليال تنقض الغزل لتبدي أّا مل تنته من غزله،                                                    

                                                  حتتال كي تربح وقتا                                 
  عّلين يوما أعوْد                                                                                      

  وأرى ابين ذليال، يسخر الباغون منه وهو طفل
                                            )                                14( »فإذا ما شّب شّلته القيود

فيعلن رفضه للبطولة اليت جتلب له ولعائلته األمل، فما نفع األلقاب بعد املعانـاة، 
  فأضحى خايل اليدين 

  :                                ال ميتلك يف جعبته األفكار وال الذّكاء لصنع احلصان اخلشيب، فيقول
تح احلصـــــــــــــــــــــــــــــــــن أخفـــــــــــــــــــــــــــــــــي يف                                                           ال حصـــــــــــــــــــــــــــــــــان خشـــــــــــــــــــــــــــــــــيب يل لفـــــــــــــــــــــــــــــــــ«

             )                                                                                                                            15( .»ثناياه اجلنودْ 
الن الستســالمه ألنّــه يــرفض احلــرب الــيت جتلــب ذا إعــفــال وجــود لــه اليــوم، ويف هــ

معها الّدمار والبأس حىت ألبطاهلا، تلك احلرب اليت تقتل اإلنسانية وتصّور أبشع مظاهر 
ويف هــــذا نلمــــح الّنزعــــة اإلنســــانية الــــيت قتلــــت روح البطــــل القــــوّي لتحّولــــه إىل . الوحشــــية

كرهــه وعــداءه للحــرب   إنســان ينشــد الّســالم، ويبحــث عــن العــيش يف أمــن وأمــان، فــيعلن
  :                                رمز املوت والفناء والعبودية، فيقول
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  قد كرهت احلرب فيها أجد اإلنسان وحشا                                                         « 
                            ....                                      أو أراه جاثيا يف ذّلة بني العبيد

  قد كرهت احلرب فيها                                                                            
  كّلنا باملوت نفىن  

                            )                                                                                                16( »وجمانني تسودْ 

مث يســخر مــن غبــاء احلكــام وامللــوك الــذين قــادوا الــبالد إىل اهلــالك ألجــل ســبب 
الـيت غـادرت مبــلء إرادـا، وكـم هـي احلــروب الـيت ثـارت ألجــل " هيلينــا"تافـه، وهـو إنقـاذ 

وقــد كانــت حــرب طــروادة الــيت دامــت عشــر ســنوات، دمــارا وشــتاتا راحــت . عيــْين امــرأة
مـــن امـــرأة فاتنـــة تنشـــد احلـــّب " هيلينـــا"لتتغـــّري صـــورة . الف األرواح الـــيت أزهقـــتجرّاهـــا آ

ـــل صــــورة املــــرأة العاشــــقة، وتصــــبح يف قصــــيدة  رمــــزا للخــــزي والعــــار " حــــرث البحــــر"ومتثّـ
  :                                             واخليانة، فيقول

                                                    باسم هيالن يقودون البالد للهالك                 «
  أ ألجل امرأة خانت أكون   

  )                                                                                                           17( »أّول املاضني للموت املبيْد ؟

آخـر وهـو لقـب الفـّالح الـذي هـو  فيتخّلى عن لقب البطـل ويرضـى لنفسـه لقبـا
أكثر مالءمة حلال اإلنسان يف هذا العصر؛ فقد جاء ليحـرث البحـر، وهـو يف حرثـه هـذا 
سـعيد رغـم أنـه يعــرف أنـه ال حيـرث شـيئا، وأنــه لـن جيـين غـري املشــقة والّتعـب، فهـو ســعيد 

عادة احلقيقـــة تتمتّـــع . وراض متـــام الّرضـــا ـــا بـــني فاـــد احلقيقـــي يكـــون يف الـــوطن، والّســـ
أحضان الوطن مهما كانت الّظروف واألحـوال، فـيعلن أّن زمـن البطولـة قـد وّىل وذهـب، 
فال حاجة للقيام مبغامرات بطولية يكون مثنهـا باهضـا، يكفينـا أن حنمـي بيوتنـا وأوطاننـا، 

  :                        وتلك هي البطولة احلقيقية، لذلك يقول
                                                                          أيها الّداعي لقتل           «

  لست أوليس أنا الفّالح يف احلرث اجلديْد                                                          
        جبان قل غّيب  وبليد                                    : أحرث البحر وقل ما شئت عين، قل
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  حرث حبري وأنا فيه عزيز                                                                           
  خُري من طروادة فيها أكون بطال                                                                     

  )18( »بينما الذّل على بييت يسودْ 
لبطولـــة عـــن أولـــيس ويغمســـه يف واقـــع احليـــاة ليصـــبح إنســـانا زّي ا" عالّلـــة"خيلـــع 

  . عاديا، فيعلن عن اية زمن البطولة ويعلن بداية العمل اجلاّد يف الوطن
                                                                                :           جلجامش

ذ زمــن بعيــد، وســعى يف طلبــه البحــث عــن اخللــود حلــم ســكن قلــب اإلنســان منــ
ولقـد كانـت أشـهر القصـص الـيت تـروي رحلـة البحـث عـن اخللـود . بكّل الّسبل والوسـائل

ملك أور األسطوري، وبطل امللحمة الّشهرية اليت محلـت امسـه، وروت " جلجامش"قّصة 
أحداث رحلته الّطويلة للبحث عن عشبة اخللـود، بعـد أن أدمـى املـوت روحـه وفطـر قلبـه 

االستسالم للموت، فعزم على إجياد " جلجامش"، أىب "أنكيدو"ده صديقه العزيز إثر فق
العشــبة الّســـحرية الـــيت تعيــد إليـــه صـــديقه مــن جديـــد، وختّلصـــه مــن بـــراثن املـــوت وختّلـــص 

اقة وليشـــّق " جلجـــامش" ســـبيل " جلجـــامش"مـــن أســـر احلـــزن، لتبـــدأ رحلـــة البحـــث الّشـــ
صـــرار، ويف األخـــرى قـــبس األمـــل، فلـــم تُثنـــه املتاعـــب والّصـــعاب، حـــامًال يف يـــٍد قـــبَس اإل

املخــاطر ومل يردعــه اخلــوف مــن حتقيــق هدفــه املنشــود، ليتكلّــل جهــده يف األخــري بوشــاح 
الّنجــــاح اجلميــــل وحيصــــل علــــى عشــــبة اخللــــود، لكــــن قبــــل أن يــــتمّكن مــــن حتقيــــق مــــراده 

شــبة يف شــراك الّنعــاس وغــّط يف نــوم عميــق تاركــا الع"جلجــامش "ويســتعيد أنكيــدو، وقــع 
الّسحرية ملقـاة علـى األرض، تفـوح بعبـق سـحر جـذب إليـه أفعـى كانـت جتـوب املنطقـة، 
فلــم تقــاوم الرّائحــة والتهمتهــا وبســحرها أضــحت خالــدًة يف كــّل عــام ختلــع عنهــا رداءهــا 
القــدمي؛ أّمــا جلجــامش فعلِــم علــم اليقــني أّن املــوت حــّق وأّن الفنــاء مصــري البشــر احملتــوم 

)19( .  
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" لّبيك يا عراق"يف قصيدة " جلجامش"أسطورة " عالّلة القنوين"وّظف الّشاعر 
الذي حبث عـن عشـبة اخللـود أمـال يف شـفاء املّيـت مـن " جلجامش"اليت رأى فيها نفسه 

  :                                         سقم املوت
  جنانـــــــــــــــــــــــــــي أنا قلقامش الّشعر املـــــــــــــــــــــــريد     وتستعر املروءة يف «

 .                  )20( »أُقّضـي العمر حبثا عن اخللود      ألحىي اْلمْيت من ثاٍو وفانــــــي
نظم الّشاعر هذه القصـيدة قبيـل دخـول القـّوات األمريكيـة إىل األراضـي العراقيـة 

شـــاعرنا مـــا الـــذي م، يف ذلـــك الوقـــت مل يتخيّـــل الّشـــعب العـــريب وال حـــىت 2003ســـنة 
سيحّل بالعراق بعد أشهر قليلـة، فاألمـل كـان يغمـر قلـوم وإميـام القـوّي بصـالبة ذلـك 
البلـد الـذي ظـّل راســخا ومل يتزعـزع حـّىت يف الّلحظـات األخــرية، ذلـك األمـل الـذي فــاض 

ــة"بــه قلــب  ، فانســاب شــعرا مــن لســانه الّصــارم ليكــون غيثــا يــروي القلــوب العربيــة "عالّل
  .                                                     ، وطوفانًا يفتك باألعداءالّظمأى

القوة الّالزمة، فلم يكتِف باسـتدعائه، بـل تقّمـص " جلجامش"وجد الّشاعر يف 
الــــذي إذا قــــال غــــاص يف ثنايــــا " جلجــــامش"شخصــــيته وأعلــــن عــــن ذلــــك صــــرحيا، فهــــو 

لـيت حتيـي األرواح العربيـة مـن موـا، وتعيـد القصـيدة وجـد يف مملكـة الّشـعر عشـبة اخللـود ا
إليها احلياة والكرامة لتنهض وتنفض عنها العـار واخلـزي الـذي التصـق ـا فأضـحى صـفة 

  .   من صفاا
  :                                                                                     زرقاء اليمامة

ا العصر عن شخصـيات أسـطورية عربيـة انبثقـت مـن حبث الّشعراء العرب يف هذ
فكــر عــريب، فشــّقوا دروب البحــث ووجــدوا امــرأة تبصــر علــى مســرية ثالثــة أيــام، وتــدعى 

عراء "  زرقـــاء اليمامـــة" ٭، وهـــي عربيـــة مـــن جنـــد مـــن جـــديس مـــن أهـــل اليمامـــة، وجـــد الّشـــ
و صـفة مـن ضالّتهم يف شخصها فراح كّل واحـد يـنظم قصـيدة محلـت بـني طّياـا امسهـا أ

  .                                           صفاا
، "حـّدد مقـّرك"ـذه الّشخصـية يف قصـيدة " عالّلة القّنوين"وقد استعان الّشاعر 

  : فيقول
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  يدي ويدك                                                                                         «
  ذي العواصف خيال ونركبها القتحام الرّدى                                           تعال لُنْسرِج ه

  ولو قتلوك، لفضت حبارا                                                                              
                        ولو أحرقوك انفجرت لظى                                                     

فحّدد مقرك حّدد مقّرك                                                                                          
  لنعرف من أين يرمي العدى                                                                           

  نظر                                                                           فا" زرقاء"رأيت بعينيك 
  )                                                                                                                       21( »فِلْلَعرِيب جلي الّرَؤى

نصــر أســطوري يف هــذه القصــيدة، فقــد طفــا امسهــا كع" زرقــاء"أمــا عــن جتليــات 
زرقــاء "وحتيـل قّصـة . علـى مسـتوي البنيـة الّسـطحية للــّنص، وقـد بـّوأ عينيهـا مكانــة مركزيـة

.                                                           داللة على رؤية احلقيقة وبُعد الّنظر: على ثالث دالالت أّوهلا" اليمامة
  .                       فهو داللة على اخلديعة واملكر الذي أعّده األعداء للّزرقاء وقومها: انيهاأما ث

  .                                                     وهو رؤية احلّق وغّض الّطرف عنه: أما ثالثها
عــــريب هـــذه الّداللـــة علـــى الواقـــع العـــريب وعلـــى اإلنســـان ال" عالّلـــة"وقـــد أســـقط 

واقعــــه ويعــــرف الوضــــع األلــــيم الــــذي آل إليــــه الوضــــع الّسياســــي خاصــــة، فكــــل يــــرى حقيقــــة 
عّلتـه؛ لكـن مـع هـذا يصـّر أن يغـّض الطـرف، فـال  واالجتماعي والثقايف، ويعرف متاما سبب

  . يبادر للّتغيري ويف غياهب الّتهميش يغّط يف سبات عميق
  : الّسندباد

الـيت غـزت العـامل، ونثـرت سـحرها يف " يلـةألـف ليلـة ول"من أمجل الكتـب كتـاب 
أرجائــه، وتغلغلــت يف الّنفــوس، ويف القلــوب أثّثــت مملكتهــا، تلــك القصــص الــيت فاضــت 
ا روى العقــول أفكــاراً، والقلــوب إحساســاً لُيولــد مــن مجــاٍل مجــاٌل، فكــم مــن أديــب  إهلاًمــ

.                                                                                   إهلام منهااستلهم كتاباته من قصصها، وكم من موسيقي أُّلفت مقطوعاته اجلميلة ب
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من بني مخسمائة ومثانية وسّتني قّصـة " عالّلة"المس سحر الّليايل قلب الّشاعر 
الــيت تــروي قّصــة الشــاب العراقــي الــذي ألقــى بــه طموحــه وحبّــه " الســندباد"انتقــى قّصــة  
ــــى املخــــاطر للمغــــامرة يف يقة اخلطــــرية، فتغلّــــب عل ــــة املغــــامرة الّشــــ ــــدأ رحل ــــيم، لتب  قلــــب ال

.                                                                                             والّصعاب اليت رّوضها بذكائه وقلب املوازين لصاحله
ندباد"زار  لتقـى بـالكثري مـن الوحـوش أثنــاء الكثـري مـن األمـاكن الّســحرية وا" الّسـ

  .                                                    إحباره يف سواحل إفريقيا الّشرقية وجنوب آسيا يف سبع رحالت
  :                                  اليت قال فيها" أمجل الّنساء"يف قصيدة " الّسندباد" "عالّلة"استحضر 

  ولست يل حواْء                                                                    حّواء يف بالدي «
  ...                                                               يف كّل أبديت، أو كان يف اخلفاء

                    أشم فيك اهلند والّسند وطيف                                                   
  سندباد                                                                                           

                                                                                                  )22(» ... رمته األمواج يف جزر الّنسياْن  
اعر " الّسندباد"طفا  على سطح القصيدة فورد امسه صرحيا، حيث اسـتدعى الّشـ

ندباد" لكـــن هـــذه املـــرّة ســـطر لـــه ايـــة جديـــدة، وهنـــا تكمـــن مجاليـــة توظيـــف هـــذه " الّســـ
الّشخصية عند الّشاعر، فالّسندباد قام بسبع رحالت، حّقق من خالهلا الّثروة والنجاح؛ 

ـــدا، ويف األخـــري وقـــع أســـري جزيـــرة مسّاهـــ ـــيت لـــن يعـــود منهـــا أب اعر جزيـــرة الّنســـيان ال ا الّشـــ
ندباد"فالّنسيان مقربة الّال عودة، وهـو مصـري  الـذي أحـّب املغـامرة، أّمـا شـاعرنا فـال " الّسـ

ـــة، وكـــّل مـــا يريـــده هـــو العـــيش بـــني أحضـــان بلـــده  فر والعـــيش يف كنـــف الغرب يهـــوى الّســـ
                       .احلبيب تونس

                                                                                       :         الّالت
ـــام اجلاهليــــة بوجــــود اآلهلــــة، وبتأثريهــــا علــــى حيــــام، فهــــي الــــيت  آمــــن العــــرب أيّـ
ــام القحـــط، وترعـــى جتـــارم،  تشـــفيهم إذا حـــّل ـــم الّســـقم، وتغـــدق علـــيهم اخلـــريات أيّـ

تاء والّصــيف؛ لــذلك نصــبوا يف مكــة وهــي أقــدس مكــان للعــرب،  وحتمــيهم يف رحلــيت الّشــ
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األصــنام واألوثــان الــيت عبــدوها تقّربــا لــروح اإللــه الــذي يســكنها العتقــادهم أنّــه يصــطاف 
  . داخلها أيام احلّر الّشديد ويشتو فيها أيّام الربد القارس

هـا ومل تعّظم قريش مبّكة، وال من أقام ا مـن العـرب صـنما مـن األصـنام تعظيم 
هرة مـا مل يكـن لغريهـا مـن األصــنام . لعـّزى ومنـاة والـّالت حبيـث بـات هلـذه اآلهلـة مـن الّشـ

والــّالت . إهلـة القضـاء والقـدر، وهـي تقابـل إهلـة احلـّظ املخّلـص عنـد اإلغريـق«فمنـاة هـي 
وتُعــرف أيضــا بالّربــة هــي إىل حــّد مــا تشــبه إهلــة الفلــك اليونانيــة عنــد هريوتــيس، بــل هــي 

امّيني ســّكان الّشــمالاألّم الكــربى  أّمــا . لآلهلــة، ووهــي شــبيهة باإلهلــة عشــرتوت عنــد الّســ
يار املعـروف  أو " الّزهـرة"الُعّزى، أي اإلهلة الكّلية القدرة والعزّة، فهي صورة للكوكـب الّسـ

  : قال فيها عمرو بن اجلعيد. فينوس عند اليونان
  إّين وتركي وصل الكأس لكالذي«     

  . )23( »تربّأ من الٍت وكان يدينها                                    
مصنوعة من احلجر على شكل مربّع وهي قرينة العّزى  ومنـاة، " الّالت"وكانت 

ـائف مــن ثقيــف وحظيــت مبقــام  وهــم حســب زعــم العــرب بنــات اهللا وتعــود إىل قبيلــة الطّـ
  . )24(الّتبجيل من قريش كذلك 

، "حـّدد مقـّرك"مـرة واحـدة يف قصـيدة " الّالت"، وردت "كاف ونون"يف ديوان 
  :  وجاء امسها صرحيا يف قوله

  وإين بلمس أكاد أضيء                                                                            «
  فحّدد لرؤيتك اليوم أفقا

  ّألين إذا ما نظرت سأبين لعينيك يف الغيب بيتا
 فرّيب ورّبكم رّب ُيِصر  

  خلِق كوٍن بقلٍب ونبضٍ على 
  ومنذ صبأنا عبدناه عشقا

  )25(»فال تقرب الّالت دون حسام
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اعر  ، ووضـــعها علـــى ســـطح بنيـــة قصـــيدته، إذ وردت يف "الـــّالت"اســـتدعى الّشـــ
ســـقطت عنهـــا كـــّل قـــيم الّتقـــديس " عالّلـــة"ايـــة املقطـــع األّول، بولـــوج الربـــة إىل قصـــيدة 

.                                                                                ّدناسة واملكر واخلداعوخلع عنها لباس األلوهية لرتتدي لباس ال
  :الهوجل والهوبر

يـذهب بعضـهم إىل الّشـعر نشـأ مـن معتقـدات أسـطورية وسـحرية، وذلـك لروعـة 
عر عنايــة فائقــة، وح ظــي البيــان الــذي ســحر القلــوب وــر األلبــاب، فــاعتىن العــرب بالّشــ

يد يف القبيلــة، فــإذا دّب علــى األرض  اعر بالّتقــدير والّتبجيــل، وكــان مقامــه مقــام الّســ الّشــ
ـــادره القـــوم بالّتســـليم، فهـــو النّـــاطق باســـم القبيلـــة يف احملافـــل والفـــارس األّول يف ســـاحة  ب
اعر قصـائده علـى مسـامع الفرسـان لتشـحذ  الوغى، فال يبدأ القتال من دون أن يتلـو الّشـ

  .ة وتسرى يف أبدام القوةنفوسهم عزمي
بب الــــذي جعــــل بعــــض النّــــاس  حــــاول اجلــــاهلي أن يفهــــم ســــحر الّشــــعر، والّســــ
عر يف حقيقـــة األمـــر إمنـــا هـــو وحـــي  يتمّتعــون ـــذه امللكـــة دون غـــريهم؟، فتصـــّوروا أن الّشــ
عراء، فينســـاب علـــى ألســـنتهم شـــعرا، وكـــان وادي عبقـــر  يلقـــي بـــه اجلـــّن علـــى أفئـــدة الّشـــ

قد العرب آنـذاك أّن لكـل شـاعر قـرين مـن اجلـّن يلهمـه، ونسـبوا الّشـعر موطن اجلّن، واعت
  .                     )26(اجلّيد إىل جّين يدعى اهلوبر، أما الّشعر الّرديء، فهو جلين امسه اهلوجل 

اعر  ـــة القنّـــوين"دعـــا الّشـــ اللّـــذْين مل يرفضـــا " اهلوجـــل"و" اهلـــوبر"كـــالّ مـــن " عالّل
لبيـــك يــــا "ة القصـــيدة الّســـطحية، وتربّعـــا علـــي أبيـــات قصـــيدة دعوتـــه علـــى مســـتوى بنيـــ

  : ، حيث قال"عراق
  دعاين لوجد والّشوق اعرتاين        فلّبيت الّدعاء بـــــــال توانـــــــــي«
  ي        إىل أرض العراق هفا كيانــي يــــــا هوبــــــــــــرا ِطْر يب فإنــــــأال

  حللت         وال ترتك هلوجلكم لسانــــــــيوكن يف خاطري أنــــــــّى 
  عباقرة البـــــــــــالغة و البيــــــان  صد أهـــــــــل الّنبوغ       فإنـــــّي قــــــــــا

  و أنت ألعلم اجلّن بقــــــــــــــوم           إذا ركبوا اعتلوا رأس الّزمــان
  )27(» ومن مجع األقاصي باألداين      هنا يا هوبرا أرض الّرشيــــــــــد    
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مـــّرت األمـــة العربيـــة بظـــروف سياســـية صـــعبة، تغـــّري علـــى إثرهـــا مســـار الّشـــعوب 
م، مـــرورا بتـــاريخ الّنكســـة الـــذي 1948العربيـــة، وذلـــك منـــذ تـــاريخ نكبـــة فلســـطني عـــام 

م، وكــان هــذا 2003م، وصــوال إىل أزمــة العــراق عــام 1697ســطرته هزميــة حزيــران عــام 
ــــة خطــــورة وأكثرهــــا إيالمــــاً، وبســــقوط احلــــدث مــــ ــــاريخ األّمــــة العربي ن أشــــّد منعطفــــات ت

، باتــت ــّدها - بعــد أن دنســتها خيــول املغــول قبــل قــرون- العاصــمة بغــداد للمــرّة الثانيــة 
  .                                                               اآلن صواريخ  قّوات املارينز األمريكية

ل القــــّوات األمريكيــــة إىل األراضــــي العراقيــــة، اهتــــّزت البقــــاع العربيــــة قُبيــــل دخــــو 
فقـــد ناصـــر " عالّلـــة القنـــوين"تافـــات املناصـــرين، فـــدّب األمـــل يف الّنفـــوس؛ أّمـــا الشـــاعر 

العراق بلسانه واقـتحم سـاحة الـوغى حيمـل بـني يديـه أوراقـه املرّصـعة مبـداد كلماتـه لتكـون 
احلـدث العظـيم اسـتدعى جـّن الّشـعر هـوبرا ليحملـه  وألجـل هـذا. وابال من أسـهم متقـّدة

إىل العراق، وليهبه من عنده إهلاما، ليبعد اهلوجل عن لسانه فيصيب الكـالم، جـاء هـوبر 
.                                                                         الذي اّختذه ندميا له" عالّلة"ليستمع إىل أحاديث 

  :     كاليغوال
ذت مــع مــرور الــّزمن مالمــح أســطورية، باّتصــافها  كــاليغوال شخصــية تارخييــة، اّختــ
بصفات ال متّت إىل اإلنسان العادّي بصـلة، وهـو إمرباطـور رومـاين حكـم رومـا مـّدة أربـع 

هم ويشـــبعهم بأســـا ســـنوات، لقـــي فيهـــا الّرومـــان مـــن الـــّذل والغطرســـة والـــبطش مـــا يكفـــي
وشــقاًء، فهــو أشــهر طاغيــة يف التّــاريخ اإلنســاين، ُعــرف بوحشــّيته وجنونــه وســاديّته، ولــه 
عراء، فوقـف الّشـعراء  قّصة مشهورة مع الّشعراء حني أقام ذات مرّة مسابقة بينه وبني الّشـ
بــني يديــه ُيســمعونه قصـــائدهم، ويف كــّل مــرّة يســتمع فيهـــا إىل قصــيدة ال تنــال إعجابـــه، 
عراء، يف األخــري يقــوم ويضــع تاجــه  يقــوم بقتــل صــاحبها، وهكــذا، إىل أن قتــل مجيــع الّشــ

 . )28(على كرسّيه ويقول قصيدته ليعلن أمام املأل أنّه الفائز 
اعر  باستحضـار شخصـية اإلمرباطـور الّسـفاح " عالّلـة"يف هذا العصر، يقـوم الّشـ

يدة من قصائد ديوانه اليت محلـت جمّددا ويوقظه من مرقده، ليمنحه احلياة على أوراق قص
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عراء"امســـه، وهـــي قصـــيدة  مـــع " كـــاليغوال"، لعيـــد تصـــوير أحـــداث قّصـــة "كـــاليغوال والّشـــ
عراء ال ليســـــرد لنــــا وقائعهـــــا، بــــل ليقـــــول مــــا خيـــــتلج يف نفســــه عـــــن طريــــق شخصـــــية  الّشــــ

اعر أن جيّســدها يف أشــعاره يف حماولــ"كــاليغوال" ة ، وليعــّرب عــن القــيم الــيت ينبغــي علــى الّشــ
عر الــــيت طالــــب ــــا هــــذا . لفهـــم عبقريــــة ســــّفاٍح حــــّريت أعمالـــه العــــامل ومــــن مبــــادئ الّشـــ

  :                                    ، قول الّشاعر- "كاليغوال والّشعراء" كما تتجّلى يف قصيدة- اإلمرباطور 
  هاتوا بديع شعركم «

  أّين أحّب الّشعر صوتا ال صدى
  إين أحّب الّشعر إعجازا يُرى

  ) 29(» ... إين أحّب الّشعر مشسا تستوي فوق الّثرى
كعنصــر أســطوري يف القصــيدة مــن خــالل تقنيــة البنــاء الفــّين، " كــاليغوال"جتلّــى 

عراء، لكـن " عالّلـة"حيث عمد الّشاعر  إىل إعـادة بنـاء قّصـة اإلمرباطـور الّرومـاين مـع الّشـ
وأعاد نسج اخلطـاب الـذي وّجهـه ،"كاليغوال"وفق ما تسرده خمّيلته، فتقّمص الّشاعر دور

اعر . إىل الّشعراء يوم دعاهم إىل الّسباق الذي جرى بني الّطـرفني" كاليغوال" فتخّيـل الّشـ
عراء، فـأراد أن " عالّلـة/ كاليغوال "خطابا آخر مضمونه مجلة من الّشروط طالب ا  الّشـ

ة من مرقـدها، وأن يكون الّشعر صوتا مسموعا يدّوي ليحرك األفئدة ويوقظ القلوب املّيت
ه خبطابـــه إىل النــــاس ال أن يـــأنس بســـماع صــــدى كلماتـــه يرّددهـــا يف الفــــــــــراغ، ألن  يتوّجـــ
اعر رســول األمــة حيمــل بــني ثنايــا قصــائده رســالة تلتــّف بقــوة هائلــة حتقــّق املســتحيل  الّشــ

قـني، واملعجزات، ويرتقي عاليا يف الّسماء ليكون الّشمس اليت تنري الكـون بنـور احلـّق والي
ويكمـــل ســـرد القّصـــة، . فيبـــّدد ظـــالم اجلهـــل والفســـاد ويعـــّري الواقـــع مـــن الّزيـــف والـــوهم

  : وجنونه على الّشعراء، فيقول" كاليغوال"ويصل إىل الوقت الذي ثار فيه غضب 
  مثّ وبعد أن وعى... «

  خاطبهم يف صرخة كالّرعد يف أوج الّشتاء
  جعجعة أنتم وال شعر يُرى"

  طبل يّدق مسعنا
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  )30(» ر الطّبل خواءوجوه
اعر  ليمــّرر مــن خالهلــا رســالته " كــاليغوال"إىل شخصــية " عاللــة القنــوين"جلــأ الّشــ

ذات اخلطـــاب الـــّالذع إىل شـــعراء العصـــر، ليصـــب علـــيهم عواصـــف غضـــبه ويلحـــق ـــم 
بالشـعراء قـدميا، فهـم شـعراء اخلـزي والعـار، شـعرهم مثلـه  " كـاليغوال"العذاب الذي أحلقـه 

ر أنغاما، لكـّن جوفـه خـواء، فيلقـون أشـعارهم بكلمـات رنّانـة تـّز هلـا كمثل الطّبل يصد
  .األجساد طربا دون العقول والقلوب

اعر  إىل األســطورة للّتعبــري عــن مواقفــه وآرائــه، " عالّلــة القنّــوين"وهكــذا، جلــأ الّشــ
  .فكانت األسطورة قلمه ولسانه

  :خاتمــــــــة 
ــــوين باألســــطورة، وقــــ د وّشــــى ــــا قصــــائده، فأثراهــــا بقــــوى لقــــد هــــام عالّلــــة القّن

ـــة أخـــذت مالمـــح أســـطورية مـــع مـــرور : اإلهلـــْني  أدونـــيس، وعشـــتار؛ وبشخصـــيات تارخيي
وقــد حلّــق علــى أجنحــة قصــائده متجــاوزا كــّل احلــواجز، فلــم يــرتك . الــّزمن مثــل كــاليغوال

                     .          حضارة إالّ وأطّل عليها، وامتلك يف يده ساعة الّزمن يديرها وقتما شاء
إىل األساطري اة واقعه األليم، وليتصّدى ملظـاهر الفسـاد والظّلـم " عالّلة"جلأ 

والّتعســف، فبــدا مــن خــالل قصــائده فارســا شــجاعا ال يهــاب الــّردى وال جــور احلكــام، 
يشّق دربه حنو هدفه األمسى، وهو إيقاظ الّشعوب العربية من سباا، والّدفاع عنهـا ضـّد 

ه خبطــاب شــديد الّلهجــة إىل املثّقــف باعتبــاره الّشــخص الوحيــد أعــ دائها، وكثــريا مــا توّجــ
  .القادر على تغيري الواقع

اعر األســـاطري بأوجـــه خمتلفـــة، فمـــرّة تـــأيت صـــراحة، ومـــرّة أخـــرى تـــأيت  تنـــاول الّشـــ
  .مضمرة، ترتك خلفها آثارا ليتبعها القارئ إىل أن جيدها

بيــة لــرتجح كّفــة امليــزان يف شــعره لألســاطري كمــا وظّــف أســاطري غربيــة وأخــرى عر 
الغربية على حساب األساطري العربية، ورمبا هذا راجع إىل قّلة الّنماذج األسطورية العربية 

لألسـاطري، " عالّلـة"يف مقابل مثيالا الغربية، وكان الّسبب الرئيس وراء توظيف الّشاعر 
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األســاطري والــيت مــن شــأا الّتعبــري عــن ذلــك الكــّم اهلائــل مــن الــّدالالت الــيت تتمتّــع ــا 
اعر الفّنيــــة، وتعكــــس اهلــــّم الكبــــري القــــابع يف قلبــــه وكيانــــه إزاء واقــــع الّشــــعوب  جتربــــة الّشــــ

  . العربية
  

  : اهلوامش
ــاب الّتونســـّيني، وعضــو اهليئــة : عاللــة القنــوين٭ اد الكـتّـ اد األدبــاء العــرب، وعضــو اّحتــ شــعر تونســي معاصــر، عضــو اّحتــ

  ".بنزرت"رع املديرة لف
، ومهــا مســرحيّتان "دعــوا الّطيــور تغــّين "، "املشــط: "ولــه". كــاف ونــون"و" يــرفض البحــر أن يكــون جــدوالً : "مــن آثــاره

، وكّلهـا أعمـال يف انتظـار "بـردة العمـر"؛ وأخـريًا "املنصف الوّهايب بـني الّصـورة والـّرتاث"، و"رجل الّشعر"شعريّــتان، و
  .الّنشر

، 9رمز العنقاء يف شعر حممود درويش، جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب، جملد: جلربخالد عبد الرؤوف ا) 1(
  .    1137، ص2012ب،  4العدد 

، 1994، 1موســـوعة أســـاطري العـــرب عـــن اجلاهليـــة ودالالـــا، دار الفـــارايب، بـــريوت، لبنـــان، ط: حممـــد عجينـــة. د) 2(
  .بتصرف. 336ص

رسـالة ماجســتري، جامعــة النجــاح الوطنيــة  وروث الشــعيب يف شــعر وليــد ســيف، األســطورة واملـ: ديانـا ماجــد حســني )3(
  .111، ص2013كلية الدراسات العليا، فلسطني، 

  .    .6ت ، ص.، احتاد الكتاب التونسيني، الطبعة األوىل، د"كاف ونون" ديوان: عاللة القنوين) 4(
  .  53ص: املصدر نفسه )5(
، 8.املؤنثة وأصـل الـدين واألسـطورة، دار عـالء الـدين، دمشـق، سـوريا، الطبعـة لغز عشتار األلوهة: فراس السواح )6(

  .292، ص2002
ملكــة العــامل الســـفلي، وقــد خطفهــا هيــدس ابـــن كرونــوس ورباهــا حيــث كانـــت تلعــب مــع بنــات احملـــيط : ٭ بريســفونة 

ع اخلصــب وماتــت وعلــى حــني غــرة جفــت ينــابي. فخــرج هيــدس وخطفهــا إىل بــاطن األرض عــامل املــوتى... أوقيــانوس
  :ينظر... املزروعات ومل تتكاثر احليوانات

  .                               150، ص2010سهى الطرحيي، دار نينوى، دمشق، . قاموس أساطري العامل، تر: آرثر كورتل           
(7) Hélène Tuzet : Adonis, Dictionnaire des mythes littéraires, p25 

  . 24- 23ديوان كاف ونون، ص: نوينعاللة الق )8(
  .25ص: املصدر نفسه )9(
، وعنــــد الفينيقيــــني "إنانــــا"هــــي آهلــــة احلــــب واجلــــنس واجلمــــال عنــــد البــــابلّيني وتقابلهــــا عنــــد الســــومريني : ٭ عشــــتار  
 ، وهـي جنمــة لصــباح واملســاء معــا، رمزهــا جنمــة ذات"فينــوس"وعنــد الرومــان " أفروديــت"وعنــد اليونــانيني " عشـرتوت"
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ســــبعة رؤوس منتصــــبة علــــى ظهــــر أســــد، علــــى جبهتهــــا الزهــــرة، ســــالحها الســــيف والصــــوجلان ذو الرأســــني، رفضــــها 
  .. و لكنها عادت منه" أرض الالعودة"نزلت إىل جحيم العامل السفلي ... رغم حماولتها إغواءه" جلجامش"

 : يُنظر     
   

Anne Déborah Lévy-Bertherat : Ishtar, dictionnaire des mythes 
littéraires, sous la direction du Pr Pierre Brunel, éditions du Rocher, 

Paris 1988, p807.  
  .31، ص"كاف ونون"ديوان : عاللة القنوين) 10(

بـدأت قصــة هـذه احلـرب الشــهرية الـيت امتزجـت فيهــا األسـطورة بـالواقع، عنــدما وقعـت هيلـني الفاتنــة : ٭ حـرب طـروادة
ظيم منيالوس ملك أسربطة القوية يف حب باريس جنل بريـام ملـك طـروادة الـيت كانـت تنـافس أسـربطة زوجة امللك الع

يف اجلاه والنفوذ، فقام العاشق الوهلان باريس خبطفها واصطحبها معه إىل طروادة، وقد ذهبت معه خمتـارة طائعـة، ومل 
عار الذي حلق به، لتثور بعد ذلك ثائرته ويتوجه يتوقف الزوج املطعون امللك منيالوس مكتوف اليدين إزاء اإلهانة وال

رفقـــة جيوشـــه وجيــــوش املمالـــك اليونانيــــة اـــاورة الــــيت تضـــامنت معـــه، عازمــــا علـــى دك حصــــون طـــروادة ورد زوجتــــه 
  : يُنظر.  املخطوفة، فنشبت بني الطرفني معارك ضارية دامت طوال عشر سنوات

  .  145طالحيي، صسهى ال. قاموس أساطري العامل، ، تر: أرثر كورتل
) 629-600(، ص 1988أســاطري اليونــان، الــّدار العربيــة للكتــاب، اجلماهرييــة الّليبيــة العظمــى، : عمــاد حــامت) 11(

  بتصرف        
  .65، ص"كاف ونون"ديوان : عاللة القنوين )12(
  .66:املصدر نفسه، ص) 13(
  .69ص: املصدر نفسه )14(
  .69ص: املصدر نفسه) 15(
  .                                                                                                    70ص : نفسهاملصدر  )16(
  .    70ص : املصدر نفسه) 17(
  .     71ص : املصدر نفسه) 18(
                 بتصرف                     . 35قاموس أساطري العامل، تر، سهى الطرحيي، ص : آرثر كورتل) 19(
  .50،ص"كاف ونون"ديوان : عاللة القنوين) 20( 
امــرأة باليمامــة تبصــر الشــعرة البيضــاء يف اللــنب وتنظــر الراكــب علــى مســرية ثالثــة أيــام، وكانــت تنــذر : زرقــاء اليمامــة٭ 

أصــحابه  قومهــا اجليــوش إذا غــزم فــال يــأتيهم حيــث إال وقــد اســتعدوا لــه، حــىت احتــال هلــا بعــض مــن غــزاهم، فــأمر
فقطعوا شجرا وأمسكوه أمامهم بأيديهم، ونظرت الزرقاء فقالت إين أرى الشجر قد أقبل إليهم، قالوا هلا قـد خرفـت 

  . ورق عقلك وذهب بصرك، فكذبوها وصبحتهم اخليل، وأغارت عليهم، وقتلت الزرقاء
  .     84- 83، ص 1990، ، بريوت ، دار الكتب العريب3العقد الفريد، ج : ابن عبد ربه: يُنظر         
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  .53، ص"كاف ونون"ديوان : عاللة القنوين )21(
  . 88 -87ص ص: املصدر نفسه) 22(
-192: (، ص1996،  1قـاموس اخلرافـات واألســاطري، جـروس بـرس،  طـرابلس، لبنــان، ط : طـاهر بـادجنكي) 23(

194.(  
، دار الفــارايب )تــونس(ار حممــد علــي للنشــر موســوعة أســاطري العــرب عــن اجلاهليــة ودالالــا، د: حممــد عجينــة. د) 24(
    .بتصرف. 191، ، ص2005، )بريوت(
  .   62- 61، ص ص"كاف ونون" ديوان: عاللة القنوين) 25(
  بتصرف.  http:// Wikimedai foundation.org: نقال عن) 26(
  .47كاف ونون، ص : عالّلة القّنوين) 27(
  . بتصرف.  http:// Wikimedai foundation.org:   نقال عن) 28(
  .10، ص "كاف ونون"ديوان : عاللة القنوين) 29(
      .11املصدر نفسه، ص ) 30(
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  التعــريف والمفهــوم فــي الصناعــِة النحويــة
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ghali1984@hotmail.Fr  

  
  
غايتنا في هذه الورقة أن نوضح العالقة القائمة بين التعريف والمفهوم إلدراك معاني العلوم عامة      

يدفعنا إلى طرح مجموعة من األسئلة المتعلقة بهذا الموضوع نجملها في وصناعة النحو خاصة، وهذا ما 
  :اآلتي

حد التعريف؟ وما الغرض منه؟ ثم ما حد المفهوم؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه في صناعة  ما      
م أن هناك النحو؟ وأيضا ما العالقة القائمة بين التعريف والمفهوم؟ وهل للمفهوم الواحد تعريف واحد وموحد؟ أ

تعريفات متعددة للمفهوم الواحد؟ وإذا كان كذلك أال يمكن القول أن كثرة التعريفات تؤدي أحيانًا إلى التباس 
المفهوم؟ كل هذه األسئلة وغيرها التي شغلت بال الدارسين والباحثين على السواء سنحاول مقاربتها في هذه 

  .الورقة إن شاء اهللا

  .نحوي ــ المفهوم النحوي  ــ المصطلح النحوي ــ الصناعة النحويةالتعريف ال:كلمات المفاتيح 
Abstract: 
       This paper aims to clarify the relationship between the definition and the concept to 
be conscious about the significance of sciences in general and the construction of grammar 
in particular. Thus, we ask many questions that fall within the same scope as following:  
What is the nature of definition? What is the reason to produce definition? What is the 
definition of the concept? What is the role which can play the concept in constructing 
grammar? What is the relationship between the definition and the concept? Is there a 
unique and unified definition for one concept? Or are there various definitions for one 
concept? And if it is quite true, cannot we say that so many definitions sometimes lead to 
ambiguity? Such matters will be the subject of our study. 

Key Words: The Grammatical Definition ــThe Grammatical Concept ــThe 
Grammatical  Term  ــThe Construction of Grammar.  
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 :تمهيــــــد
صر األساسية يف املنظومة النحوية من املعلوم أن التعريفات واملفاهيم من العنا  

ذلك أن التعريفات رموزا  بصفة عامة ويف القضية االصطالحية على وجه اخلصوص؛
للمفاهيم حبسب تصوراتنا هلا، الشيء الذي يعين أن املفاهيم قد ُوِجدت وتكونت قبل 

دات ألن املفاهيم هي تصورات عقلية لألشياء الفردية، أو هي عبارة عن وح التعريفات؛
فكرية دالة على موضوعات فردية، إذ ينبغي للمفهوم أن يؤطر ضمن منظومته املعرفية اليت 

األمر الذي يؤدي إلى تأكيد المفهوم وترسيخه بالنسبة للمادة "حتدده وتوضحه،
 .1"المعرفية التي يحيل عليها

  حد التعريف: أوال
، يــدل أحــدهما صــحيحانأصــالن العــين والــراء والفــاء "جــاء يف مقــاييس اللغــة   

(...) علـــى تتـــابع الشـــيِء متصـــالً بعُضـــه بـــبعض، واآلخـــر علـــى الســـكوِن والطمأنينــــةِ 
عـَرَف فـالٌن فالنـاً ِعرفانـاً ومْعرِفـًة، وهـذا أمـٌر : واألصل اآلخر الَمعرِفُة والِعرفـاُن، تقـول

منـه  معروٌف، وهذا ما يدل على ما قُلناه مـن ُسـكون إليـه، ألن مـن أْنكـَر شـيئاً تـوحشَ 
ــه ــا عن ــهِ . ونَب ، كأنــه عَرفــه فــأقر ب ويف لســان العــرب ،2"ويقــال اعتــرف بالشــيء، إذا أقــر 

قال سيبويه؛ وإنمـا : وَسَمه: أْعَلمُه إياُه، وعرف به: وعَرف األمر(..) الِعلم،: الِعرفان"
ة، إنشـاء الضـال: اإلعـالم، والتعريـف أيضـا: عرفه بزيد، كقولك سميته بزيد، والتعريـف

وعــرف الضــالة، أي ذَكرهــا وطلــب مــن يْعرفهــا، فجــاء رجــل يعترِفهــا، أي يِصــفها صــفًة 
ـــــه صـــــاحبها ـــــروف فـــــي األصـــــل...يعلـــــم أن ـــــى : والمْع ـــــف ويُكـــــون بمعن موِضـــــع التعري

  .3"المفعول
إن التعريف لغًة من عَرف يْعرف ِعرفاناً ومْعرفـًة وِعرفـًة وِعرفانـاً، وهـو الِعلـم بالشـيء  

واإلقـــرار بـــه، وهـــو قريـــب مـــن معـــىن الشـــرح الـــذي يعـــين التوضـــيح والبيـــان  واالطمئنـــان إليـــه
الكْشـُف، يقـال شـرح فـالن أمـَره، أي : والشـرحُ "والكشف والتفسري، يقول ابـن منظـور 
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بينهــا، وشــرح الشــيَء يشــُرحه شــرحاً، وشــَرحه فتَحــه : أوَضــحه، وشــرح مســألة مشــكلة
  . 4"وبينه وكشَفه

مشــتقة مــن كلمــة التينيــة : "اشــتقاقيا هــي" تعريــف"ن كلمــة ويف املعــاجم الغربيــة فــإ 
difénitio" " والمفردة الفرنسية"définir " المركبة من الجدع"finir"5.   

انطالقـــاً مـــن هـــذه التعريفـــات، نستشـــف أن التعريـــف يف املعـــاجم اللغويـــة مـــأخوذ    
الغـــرض منـــه هـــو الـــيت تفيـــد التحديـــد والتمييـــز والفصـــل بـــني الشـــيئني، و " َعـــَرفَ "مـــن مـــادة 

والتعريف إنما سمي بيانـاً ألنـه يُوِقـع الفصـل والبينونـة بـين المقصـود "اإليضاح والبيان، 
وهـــو قريـــب مـــن معـــىن الشـــرح الـــذي يعـــين التوضـــيح والتمييـــز والبيـــان والكشـــف . 6"وغيـــره

  .والتفسري
لزم معرفته معرفة شيء تعبارة عن ِذكر شيء تس" هو: التعريف اصطالحاً و  

وصف : "، والتعريف أيضا8"أن يشار إلى المعلوم من حيث إنه معلوم": وهو، 7"آخر
كالمي لفظي لمفهوم ما، والبد أن يكون جامعًا ِلماهية الشيِء المحدود، وأن 

القول الشارُح "فالتعريف هو ، 9"يشتمل على ما به االشتراك وعلى ما به االمتياز
  .10"الذي يُوِصل إلى التصور المطلوب

  :احملدثون العبارات الشارحة ملاهية التعريف بكونه ولقد وصف 
  .كالم يكتب عن يسار املدخل يف القاموس العريب  - 
أو بنـاء داليل للمفهـوم اخلــاص، مبـني خلصـائص املرجــع، وحمـدد ملوقـع املــدخل يف  -

  .النظام املصطلحي
اللفـــظ أو (أو نـــوع مـــن التعليـــق علـــى اللفـــظ أو العبـــارة، وهـــو كـــذلك شـــرح نـــص  -

  ).بارةالع
أو تركيب إخباري وحتليلي خيضع ملبدأ الرتتيب التـدرجيي للسـمات الدالليـة، وهـو  -

صــيغة تصــف مفهومــاً مــا بواســطة مفــاهيم أخــرى معلومــة، وتميــزه عــن : "عنــد بعضــهم
  .11"غيره من المفاهيم داخل المجال المفهومي كما يحدد موضعه فيها
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ي يكون مرادفاً للمدخل والـذي الُمعَطى الذ"والتعريف يف اصطالح الغربني هو  
ــار علــى محتــواه هــذا المعطــى بشــكل عــام هــو مــدار الجملــة " ، إذ إن 12"يعتبــر كإخب

، فــالتعريف هــو 13"للمــدخل، لكــن بعــض األحيــان هــو مــرادف للمعنــى الــدقيق للكلمــة
  .14"المعطى الذي يُفسُر محتوى الكلمة الثانية الذي يتنبأ به في المدخل"

مهـــــم يف توضـــــيح معـــــاين  أن للتعريـــــف أثـــــر ريفـــــات كلهـــــانستشـــــف مـــــن هـــــذه التع 
ــرُ  املصــطلحات املســتخدمة يف شــىت العلــوم؛ ــام والغمــوض وتتَيساألوصــاف  إذ بــه يزيــل اإل

املعقــــدة احلادثــــة يف كــــل الصــــناعات والفنــــون، ذلــــك أنــــه ُميثــــُل املــــدخل األســــاس لتوضــــيح 
  .املصطلح وحتديد مفهومه الذي يتميز به عن غريه

  :حد المفهوم :ثانياً 
املفهــوم هــو أحــد الرمــوز األساســية يف كــل لغــة، بــل هــو مفتاحهــا وعنواــا البــارز،  

  وهو كذلك الوسيلة الرمزية اليت يستند إليها الباحث للتعبري عن األفكار والتصورات
أو لِنُقــل بعبــارة أوضــح إن املفهــوم هــو كــل مــا .املختلفــة، بغــرض إبالغهــا إىل املتلقــني

، وهـــو عنـــد )ن أشـــياٍء ومعـــاٍن خمتلفـــٍة ســـواء كانـــت ملموســـة أم حمسوســـةمـــ(ميكـــن تصـــوره،
والمفهــــوم والمعنــــى متحــــدان "املنطقيــــني مــــا حصــــل يف العقــــل ســــواء بــــالقوة أو بالفعــــل، 

بالذات فإن كـل منهمـا هـو الصـورة الحاصـلة فـي العقـل عنـده وهمـا مختلفـان باعتبـار 
يت معنـى، ومـن حيـث القصد والحصول فمن حيث أن الصورة مقصودة بالقصـد سـم

وفـي كليـات أبـي ) كشاف اصـطالحات الفنـون(أنها حاصلة في العقل سميت مفهوم 
البقاء المفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضـع بأجزائهـا اللفـظ أو ال، كمـا أن المعنـى 

  .15"هو الصورة الذهنية من حيث وضع بأجزائها اللفظ
 إليه هذه اللفظة من والنظر إىل ما تشري" مفهوم"وعند النظر يف مصطلح  

مدلوالت، جند سيبويه قد ركز ـــ لتشكيل العالمة اللسانية ـــ على توضيح العالقة بني الدال 
بتعبري " احلقل املعريف"واملدلول واملرجع أو اإلحالة، أي بني املصطلح واملفهوم واال أو 
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بعبارة  16"طاعتبا"فرأى أن العالقة بني الدوال واملدلوالت هي عالقة . مصطلحي
  .فرديناند دي سوسري

لكن املتأمل يف النظرية املصطلحية سيجدها ال ختضع هلاته العالقة، وإمنا دف  
إىل تفسري ظواهر املصطلحات وأمناطها، ألن املفاهيم تربطها صلة وطيدة باملصطلحات 

قة ال تعين ، والد"الدقة والوضوح"القائمة عادة على التعريفات، واليت ينبغي أن تراعي قيد 
إذ ال يشترط استقصاء المصطلح "، بالضرورة أن يكون املصطلح مساويا متاما ملفهومه

لكل دقائق المفهوم الِعلمي الذي يعبر عنه، أو اإلحاطة به إحاطة شاملة جامعة 
بل يكفي االتفاق بين المختصين على ذلك مع ... بدقائق المفهوم المسمى به
سواء كانت العالقة ... ين لفظ المصطلح وبين داللتهوجود عالقة أو مالبسة ب

 .17"فاالتفاق هو األصل وما سواه تـََبع...حقيقية أو مجازية، من قريب أو من بعيد 
وكيفما كان احلال، فال أحد ينكر التأثري الكبري واملهم للمفهوم يف إدراك معاين   

ملنهجية، وحتصر مادته املعرفية، وإذا  العلوم، فيه تـُْعرف مساته املميزة وتصوراته النظرية وا
كانت للمفهوم هذه الغاية فإن أمهيته تستوجب بالضرورة وجود التعريف الذي هو جوهر 
وماهية كل ِعلم، إذ به تتحدد مالمح كل مفهوم وتصفه على حنو جيعله متمايزا عن غريه 

فالبد أن حيوي وأيًّا كان نوع التعريف . من املفاهيم اليت قد تنتمي إىل جمال واحد
بالغ يصف : "املصطلح احملدد، وهو ما تنبه إليه القامسي حني حدد التعريف بأنه

مجموعة السمات الداللية التي تنتمي إلى المفهوم الذي يدل عليه مصطلح ما، 
ويخبر عن طبيعة هذا المفهوم نفسه، وهذا البالغ الذي ينبغي أال يظهر فيه 

  .18"شكله دقيقاً  المصطلح المحدد يجب أن يكون
كما رأى أنه البد من التمييز يف القضية االصطالحية بني التعريف والوصف    

فال بد أن يتسم التعريف المحكم الصياغة باالختصار، والوضوح والفائدة : "قائال
حد الشيء " كما أن، 19"العامة، فإن انتفت هذه السمات كان أقرب إلى الوصف

  .20"الوصف المقصودهو معناه الذي ألجله استحق 
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  العالقة القائمة بين التعريف والمفهوم: ثالثاً 
إن العالقة القائمة بني التعريف واملفهوم كانت وال زالت حمطة نقاش بني  

الدارسني، كل حبسب تصوراته ومرجعياته على اختالف جماالا، ذلك أن القدماء عاجلوا 
فمىت توفرا هذين  ،21"نعكاسقيد االطراد واال"هده املسألة من خالل ما مسوه ب 

  .22"جامعا مانعا"الشرطني يف التعريف إال وكان 
شرطا آخر لتحديد " االطراد واالنعكاس: "وقد أضاف ابن احلاجب إىل شرطي

ال يمكن جمع : "هذا الشرط عرب عنه مبا يلي. طبيعة العالقة بني التعريف واملفهوم
  .23"شيئين مختلفي الماهية في حد واحد

هذا الكالم، أنه ينبغي أن نعرف املصطلح الواحد مبفهوم واحد داخل  يفهم من  
جمال حمدد، ويف هذا السياق نالحظ أنه من النحاة من حد املصطلح الواحد مبفهومني 
خمتلفني، كما فعل صاحب الكافية يف تعريفه للمبتدأ، والذي وضع له تعريفني، فقال 

زيٌد : العوامل اللفظية مسندًا إليه مثل هو االسم المجرد عن: "بشأن التعريف األول
هو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف : "وقال يف احلد الثاين للمبتدأ. 24"قام

  .25"االستفهام رافعة لظاهر
فاملصطلح املعرف واحد، لكن عرب عنه مبفهومني خمتلفي املاهية، وإن اشرتكا يف  

  .اللفظ، فهما خمتلفني من حيث حقيقتهما
وقد يُعرب عن املصطلح الواحد بأكثر من مفهومني، وذلك حنو قوهلم يف هذا،  

   ،26"االسم ما دل على معنى في ذاته غير مقترن بأحد األزمنة الثالثة: "حد االسم
ما كان واقعًا على معنى، نحو رجل "وهو أيضا . 27"ما أنبأ عن مسمى" وهو

الدال على المعنى اللفظ "، وهو كذلك 28"وفرس وزيد وعمرو وما أشبه ذلك 
 .29"المفرد المقابل للفعل والحرف

ما جاز فيه : "وحده األخفش بقوله، 30"كل ما يخبر به وعنه فهو اسم: "وقيل 
دخول الالم والجر والتنوين واإلسناد ": وهو ما كان من خواصه، 31"نفعني وضرني
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ل عليه حرف ما جاز أن يكون فاعًال أو مفعوًال أو دخ" وهو أيضا، 32"إليه واإلضافة
  .33"من حروف الخفض

وال شك أن مثل هذه التعريفات املتعددة واملختلفة للمفهوم الواحد قد تؤدي 
بالقارئ إىل الغموض وااللتباس يف فهم وإدراك معانيها وإن كانت تتفق شكًال إال أا 

  .ختتلف من حيث اجلوهر
فني من حيث وقد يكون كذلك للمفهوم الواحد مصطلحني ـــ أو أكثرـــ خمتل 

اسٌم : وأقسام الكالم ثالثة: "، كقول بعضهم يف حد الكالم)الشكلية(الصيغة الصرفية 
فقد عرب عن الكالم بالكِلم الذي . 35"الَكِلم اسٌم وفعٌل وحرفٌ "و ،34"وفعٌل وحرفٌ 

عان ألصل اشتقاقي هو اسم مفرد أخص من الكلم الذي هو مجع كلمة وإن كان يرج
ينبغي أن نعرب عن املصطلح الواحد مبفهومني أو أكثر، فكذلك  وكما ال). م.ل.ك(واحد 

كل ما : "ال ميكن أن نعرب عن مفهومني أو أكثر مبصطلح واحد، حنو قولنا يف حد االسم
". ما دل على معىن يف ذاته غري مقرتن بزمان فهو اسم"، و "دخله الم التعريف فهو اسم

ملاهية، ألن هذا األخري اقتصر على حد االسم فرغم أن احلد واحد إال أما خيتلفان يف ا
  ". دخول الم التعريف عليه: "بذكر إحدى خواصه امليزة له وهي

  36"المشترك اللفظي"إن التعدد يف املفهوم الواحد، سيسقطنا ال حمالة يف مسألة  
مفاهيمه سيؤدي ذلك بالضرورة إىل انتقال بعض  للمصطلح الواحد، وأن تعددَ 

ن ِعلم إىل آخر، مث يؤدي كذلك إىل النظر يف التعدد اللفظي واملفهوم  املصطلحات م
  .الواحد

إذ قد يطلق  ،37"الترادف والتضاد": وقريب من املشرتك اللفظي أيضا ظاهريتَ  
ولعلها من األسباب التي أدت إلى "على املفهوم الواحد عدد من املصطلحات، 

ادفات الكثيرة الدالة على التشتت االصطالحي وتجذيره وجود مثل تلك المتر 
  .38"مفهوم واحد
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على حتديد املصطلحات النحوية وتبيان مفهوماا من األمهية  لعل أزمة التواضع  
مبكان، وإن االضطراب البارز يف تنوع املصطلحات وعدم توحيدها هو الذي دفع 

قد ، والذي "انعدام استقرار للمصطلحات النحوية: "الدارسون إىل الوقوع يف معضلة
يؤدي إىل إغراق الدارس يف متاهات معرفة املرجع الداليل الذي حييل إليه املصطلح كما 

يقصد (التفسير عند الفراء هو المفعول له "حدث يف تاريخ املصطلحات النحوية، إذ 
وكذلك البدل، وعند ) ذكره الزمخشري(، والتفسير بمعنى التمييز )به التعليل

  .39"البصريين بدل المطابقة 
النحاة يف وضع أكثر من حد  نريد أن نصل إليه، هو أن السبب يف إغراق ما

...) املنطق، األصول، الفلسفة: ( للمصطلح الواحد هو تأثري معظمهم بعلوم عدة
فكانت حدودهم أْمَيل من التقليد منها إىل التجديد، ولعل دراسة كتب احلدود والشراح 

ء الذي يقلل من الدور املعطى للتفكري حافلة باملصطلحات النحوية التقليدية، الشي
النحوي، ولذلك كانت حدود الرماين أقرب إىل اليت أعطاها املنطقيون من تلك اليت 

مسند ( فالجملة مركبة من حامل ومحمول ": أعطاها النحويون، يقول يف حد اجلملة
  . 40)"ومسند إليه

د بذلك أن من اختصاصات املناطقة، ولعله يري" حممول"و" حامل"فمصطلح   
  .اجلملة مركبة من مبتدأ وخرب 

َنى عليه كالم: "وقول سيبويه يف حده للمبتدأ   . المبتدأ هو كل اسم ابُتِدَئ لُِيبـْ
فالمبتدأ األول . فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه. والمبتدأ والمبني عليه رفع

  .41"والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه
فالمسند هو الفعل وهو خبر " :حد املسند واملسند إليه وقول السريايف يف  

: كما حد االبتداء بقوله  .42"االسم والمسند إليه هو الفاعل وهو االسم المخبر عنه
  .43"االبتداء هو تعري االسم من العوامل اللفظية ليخبر عنه"
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ـــ أيضا ـــ من اختصاص املناطقة، وكل ما جياب به عن السؤال ب " هو"فلفظ   
  .، أي مباهية الشيء كما هو"التعريف باملاهية"مسي ذلك الشيء ب " ما هو"

  .44"واألمر وجودي، والنهي عدمي: "ومنه قوهلم يف تعريف األمر 
حروف منظومة تدل على معنى، : وقال بعضهم: "وكذا قوهلم يف تعريف الكالم

من جنس  وهذا الحد ال يستقيم في كالم اهللا تعالى صفة أزلية قائمة بذاته ليس
  .45"الحروف واألصوات

هو اللفظ الدال على معنى االجتماع بين : "وقوهلم يف تعريف الرابط  
  .46"الموضوع والمحمول

هي ما ال يدل إال على مفهوم من غيره داللة على تمييزه : "ويف تعريف النكرة  
  .47"وحضوره وتعيين َماِهَيِته من بين الماهيات

..." احلد، واجلنس، واملوضوع، واحملمول، واملاهيات،الوجود، والنهي، و "فعبارات   
املناطقة غاية من اختصاصات املناطقة، وظفها الكفوي وغريه ممن سبقوه تأثرا ؤالء 

  .أسلوباو 
هو ما مييز الشيَء عما عداه وال ) احلد(يف ضوء ما سبق يتضح أن التعريف   

ة جبوهر احملدود وصفاته فحقيقة احلد هي اإلحاط. يكون كذلك إال ما كان جامعاً 
أما املفهوم . والشروط اليت تتصل به، فال خيرج عنه ما هو فيه وال يدخل فيه ما ليس منه

باعتباره مادة فيحيل على فكرة أو تصور ما، وهو أحد الرموز األساسية اليت يستعني ا 
هوم أيضًا أكثر الدارس لفهم اللغة والتعبري عن األفكار واملعاين املختلفة، وقد يكون للمف

و " دال"من معىن واحد كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، بينما املصطلح يتكون من 
، والعالقة بينهما ضرورية، واملصطلح "تصور ذهين"و " صورة مسعية"أو من " مدلول"

الواحد يدل على مفهوم واحد وحمدد ويف لغة خمتصة معينة، وميكن أن يكون كلمة أو 
م يشرتط يف عملية فهمه إدراك تصوراته والعلم باألشياء احمليطة به، وإذا كان املفهو . أكثر
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فإن املصطلح يبحث يف العالقة بني هذه املفاهيم العلمية أو التصورات الذهنية 
 . واملصطلحات اليت تعرب عنها وحتيل عليها

واجلــذير بالــذكر أن املصــطلح مــرتبط ارتباطــا وثيقــا باحلــد واملفهــوم اللــذان خيضــعان  
للتنــوع النحــوي والصــريف والصــويت، وعليــه، فــال يســتقيم معــىن أي مصــطلح إال بزوايــا هــذا 

     :املثلث
  املصطلـــح                                 

  
         

        
                     املفهــــــوم                    احلـــــــــد                  

المتكلم المتخصص بعد "فاحلد يعترب خطوة أوىل ملعرفة حقيقة الشيء، ألن   
لشيء ما موجود في الواقع قد يحده أو يعرفه ) مفهوم(أن يتكون لديه تصور ذهني

ملعرفة اال  -ريباعتباره ميثل مرحلة النضج الفك -واملصطلح يعد خطوة ثانية . 48"أوال
اليت تسمح بإعطاء ) املفهومية(الذي ينتمي إليه كل مصطلح، مث تأيت اخلطوة الثالثة 

وتبقى الغاية األساسية من حد املصطلح . تصور ذهين لشيء ما موجود سلفًا يف الواقع
هو معرفة املفاهيم اليت تستند إىل املصطلح وحده، فبدون معرفة املفاهيم ال ميكن أن 

ف احلدود، ألا هي اليت متيز املفاهيم من بعضها، كما أن احلدود واملصطلحات تُعر 
  .تسهم يف تقعيد العلم وإرساء معامله

  :خالصـــة
انطالقًا مما سبق ذكره، خنلص إىل أن التعريف واملفهوم يلعبان دورًا بارزًا يف    

زامية، فمىت وجد ضبط صناعة النحو واصطالحاته، وإن العالقة بينهما هي عالقة استل
التعريف وجد املفهوم، ومىت وجد املفهوم وجد التعريف، إذ مها كالورقة النقدية ال ميكن 
فصل وجهها عن ظهرها، لكن ما ينبغي أن نصل إليه ـــ من باب االقرتاح ـــ هو ضرورة 

، واالبتعاد ما أمكن عن تلك "تقييد مصطلح واحد بتعريف واحد"اتفاق النحاة على 
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دفات الكثرية اليت تدل على املفهوم نفسه، ألن ذلك من شأنه أن يسقطنا يف معضلة املرتا
، والذي قد يؤدي بنا إىل متاهات معرفة املرجع الداليل الذي "التشتت االصطالحي"

ولعل هذا ما تنبه إليه املصطلحيون اُجلُدد حيث اشرتطوا . حتيل عليه املصطلحات النحوية
داال على مفهوم واحد وواحد فقط حتى يتجلى معناه أن يكون المصطلح الواحد "

وتنكشف داللته فَيسهَل على المتلقي إدراك أجزاء الحد الالحقة به، وتقبل 
كما اشرتطوا يف وضعه أيضًا اإلجياَز والبساطَة والدقَة ، 49"مضمونه بال إشكال

عريف باملرادف، والوضوَح، أي جتنب الكلمات الغامضة، وتنظيم احملتوى، واجتناب الت
  .وخلو اإلطار التعريفي من ذكر املصطلح املعرف، ألن الشيء ال يُعرف بنفسه

إين " ويف األخري ال أجد أْجود مما قاله عماد الدين األصفهاين ـــ رمحه اهللا ـــ   
رأيت أنه ال ُكتب أحد كتاباً يف يومه إال قال يف َغده لو ُغري هذا لكان َحسن، ولو زِيد 

م هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أمجل، وهذا من ه ذا لكان ُيستحسن، ولو ُقد
  ..."أعظم الِعرب، وهو دليل على استيالء النـْقص على ُمجلة الَبشر

 
  

 :هوامش
                                           

م، ص 2003عامل الكتب احلديث ـــ األردن ـــ، من قضايا املصطلح اللغوي العريب، للدكتور مصطفى طاهر احليادرة، 1
30  

  .282-281، ص 4م،ج 1979مقاييس اللغة، البن فارس،  حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر  2
  .وما بعدها 236، ص 9هـ،  ج 1300لسان العرب البن منظور املصري اإلفريقي، دار صادر، بريوت،  3
  .498-497، ص 2نفسه ج  4

5 Etude lexicologique, N2, 2003, P 18. 
، 1طاملناهج، مناهج البحث يف املصطلح من خالل كتابات الرازي، للدكتور عبد العزيز املطاط، مطبعة منشورات6

  90م، ص 1999
  62ص  م،1983/ه1403الطبعة األوىل،  -لبنان - دار الكتب العلمية، بريوتالتعريفات، للشريف اجلرجاين، 7
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، أليب البقاء الكفوي، حتقيق عدنان درويش وحممد املصري، )ملصطلحات والفروق اللغويةمعجم يف ا( الكليات8

  .262م، ص 1998/ه1419مؤسسة الرسالة، بريوت، 
، للدكتور علي توفيق احلمد، حبث مقدم إىل مؤمتر النقد العريب اخلامس، )بدايات ودالالت(املصطلح اللغوي العريب 9

  . 5ص  م،1994جامعة الريموك، األردن، 
، إعداد حممد الدمحاين، إشراف الدكتور الشاهد )أقسام الكلم منوذجاً (املصطلح النحوي يف تراث فخر الدين الرازي 10

  .34م، ص 2006البوشيخي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف اللسانيات، جامعة حممد األول ــ وجدة ــ، 
، )لحية املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات منوذجامصط(آليات توليد املصطلح ومعامل املصطلحية العربية 11

إعداد الطالب خالد اليعبودي، إشراف األستاذ الدكتور عبد العزيز حليلي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف اللسانيات،  
  .383، ص 2004كلية اآلداب ظهر املهراز، فاس، 

12langage,Josette rey-debove, Année 1970,N 19, p19 
13Ibidem, p 19. 
14Etude lexicographique, la définition dans le dictionnaire bilingue, Nadia 
Ben Elazmia, N2, 2003,N2, 2003, p 18. 
 

، )دراسة إبستيمولوجية تأصيلية لتسمية املصطلحات النحوية من خالل الزخمشري( املصطلح النحوي و أصل الداللة15
م، ص 2010، 1دمي األستاذ الدكتور حسن محزة، دار الكتب العلمية، بريوت ـــ لبنان، طللدكتور رياض عثمان، تق

     174ـــ  173
االعتباطية هنا ال تعين أن املتكلم حر يف اختيار الدال، وإمنا املقصود ا هنا أن العالقة بني الدال واملدلول غري 16

  .وما كان متفقا ومتواضعا عليه فال حيتاج إىل تربير، "اتفاق وتواضع"خاضعة للتربير والتعليل، ألا جمرد 
  30من قضايا املصطلح اللغوي العريب، للدكتور مصطفى طاهر احليادرة، مرجع سابق، ص 17
املصطلحات النحوية يف الرتاث النحوي يف ضوء علم االصطالح احلديث، للدكتورة إيناس كمال احلديدي، كلية 18

  .41م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ص 2006، 1ـ، طاآلداب ـــ جامعة اإلسكندرية ـــ
  .41نفسه، ص 19
  .41نفسه، ص 20
، فرأوا أن الطرد هو حيث انتفى احلد انتفى "الطرد واالنعكاس"بني ) ومن بينهم ابن تيمية(ميز علماء األصول 21

ينظر املصطلح النحوي . د جامعاأما العكس وهو حيث وجد احلد وجد احملدود  فيكون احل. احملدود فيكون احلد مانعا
يف كتابات ابن احلاجب ، إعداد الطالبة ليلى الفيضي، إشراف الدكتور أمحد شحالن، رسالة لنيل الدكتوراه يف شعبة 

ويرى ابن احلاجب أن االطراد يكون بإضافة . 416، ص1م، ج2002اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، الرباط، 
كل ما دل على معىن يف نفسه : "له مبتدأ و جتعل احملدود خربه فتقول مثال يف حد االسمإىل احلد فتجع" كل"لفظ 
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". كل ما مل يدل على معىن يف نفسه غري مقرتن فليس باسم: "أما االنعكاس فنحو". غري مقرتن بزمان فهو اسم

  .321ص/1للمزيد من التوضيح، ينظر املصطلح النحوي يف كتابات ابن احلاجب، مرجع سابق، ج
أن يكون التعريف جامعا لكل عناصر ومكونات التعريف، ومانعا من دخول عناصر : املقصود باجلمع واملنع22

  .ومكونات قد تؤدي إىل اإلخالل باملعىن املقصود
املصطلح النحوي يف كتابات ابن احلاجب، إعداد الطالبة الفيضي، بإشراف الدكتور أمحد شحالن، رسالة لنيل 23

  417، ص 1يف اآلداب، مرجع سابق، ج شهادة الدكتوراه 
  417نفسه، ص 24
  417نفسه، ص 25
كونه دال ( عليه معظم النحاة، وهو تعريف حقيقي يبني ماهية حد االسم من مجيع جوانبه  هذا التعريف تواضع26

فصيل ، وللمزيد من الت31ينظر التعريفات، للشريف اجلرجاين، مرجع سابق، ص). على معىن يف ذاته غري مقرتن بزمان
ينظر أيضًا شرح كافية ابن احلاجب للرضي األسرتاباذي، حتقيق أمحد السيد أمحد، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

  .24، ص 1املكتبة التوفيقية، ج
تطور املصطلح النحوي البصري من سيبويه حىت الزخمشري، : هكذا حده األستاذ الدكتور حيي عطية عبابنة يف كتابه27

، 1مث ينظر معجم الكليات، أليب البقاء الكفوي، ج. 23م، ص 2006، 1ديث، إربد ـــ األردن ـــ طعامل الكتب احل
  .121ص 

م، ص 1974، 1مازن املبارك، دار النفائس، ط. ينظر اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق د28
51.  
  .121، ص 1ينظر معجم الكليات، أليب البقاء الكفوي، ج29
م، ص 1974، 1مازن املبارك، دار النفائس، ط. اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيق دينظر  30

هذا التعريف انفرد به الزجاجي يف كتابه اإليضاح يف علل النحو، ويطلق على مثل هذا النوع من التعريف . 51
  .مثال الذي ال خيرب عنه وال بهبالتعريف بالوظيفة، ذلك أن علة ووظيفة االسم هي اإلخبار، عكس احلرف 

... ما جاز أن خيرب عنه وإمنا أراد التقريب على املبتدئ: "يعين) قول األخفش(قال الزجاجي معلقا على هذا القول 31
ينظر اإليضاح يف . وفساد هذا احلد بني ألن من األمساء ما ال جيوز اإلخبار عنه ، حنو كيف و أين"... ومل يرد التحقيق

  .49ص . م1974، 1أليب القاسم الزجاجي، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، بريوت ــ لبنان ـــ ط علل النحو،
ينظر . ”التعريف باخلاصة"حده الرازي بذكر خواصه املميزة له، ولذلك أطلقوا على مثل هدا النوع  ب  هكذا32

م، 1999، 1بعة منشورات املناهج، طمناهج البحث يف املصطلح من خالل كتابات الراي، لعبد العزيز املطاط، مط
  .100ص 
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كما هو . هذا النمط من التعريف أطلق عليه النحاة بالتعريف بالعالمة، أي بذكر بعض عالمات اللفظ املميزة له33

ينظر تطور املصطلح النحوي البصري من سيبويه حىت الزخمشري، . احلال يف االسم هاهنا، حيث ُعرف باحلركة اإلعرابية
  .23، ص مرجع سابق

، رسالة )حبث يف ضوابط التأمل اللغوي عند النحاة العرب، خالل كتاب سيبويه(ينظر النظر النحوي أصوله وجوامعه34
لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغويات، إعداد الطالب عبد الرمحان بودراع، إشراف الدكتور امحد العلوي، كلية اآلداب، 

  94، ص1م، ج1998/ م1997الرباط، 
  94نفسه، ص35
، ونصوا يف دراستهم على أن وروده ده "التوسع يف العربية"لقد أدرج علماء اللغة ظاهرة املشرتك اللفظي حتت باب 36

. الكثرة هي اليت جتعل املشرتك مندرجا حتت اتساع العربية يف التعبري على انه خصيصة ال تنكر من خصائصها الذاتية
ل هادي محادي العبيدي، كلية اآلداب، جامعة املستنصرية ــ العراق ــ ينظر التوسع يف كتاب سيبويه ، للدكتور عاد

  53ص
أن من كالمهم اختالف اللفظني "لعل من أوائل الذين أشاروا إىل ظاهرة الرتادف يف اللغة، سيبوبه الذي نص على 37

: فقه اللغة، مساهدراسات يف : ، وقد عقد صبحي الصاحل فصال كامال يف كتابه"حنو ذهب وانطلق...واملعىن واحد 
حني نصف العربية : "، ابتدأه بالرتادف، وثناه باملشرتك اللفظي، وختمه بالتضاد، وذكر أننا"اتساع العربية يف التعبري"

جدير بنا أن نذكر أن اللغات مجيعا دون استثناء، تزداد ثروا وتبلغ ...بسعة التعبري، وكثرة املفردات وتنوع الدالالت
ينظر التوسع يف  ". ة جدا الاية له إذا كتب هلا من شروط النماء واحلياة واخللود ما كتب للعربيةمفرداا من الكثر 

  .وما بعدها 51كتاب سيبويه،  للدكتور عادل هادي محادي العبيدي، مرجع سابق، ص
  128، صاملصطلح النحوي وأصل الداللة، للدكتور رياض عثمان، تقدمي األستاذ الدكتور حسن محزة، مرجع سابق38
  134نفسه، ص39
  140نفسه، ص40
، 3، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني ـــ القاهرة ـــ ط)هــ180ت(الكتاب، لسيبويه 41

  .129، ص2م،ج 1988
شرح كتاب سيبويه، أليب سعيد السريايف، حتقيق أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بريوت ـ  42

  173، ص 1م،  ج 2008/ هـ1429 ،1لبنان ـ ط
  .456، ص 2نفسه، ج43
، أليب البقاء الكفوي، حتقيق عدنان درويش وحممد املصري، مرجع )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(الكليات44

  122ص  1سابق، ج 
  188، ص 3نفسه، ج 45
  301، ص 1نفسه، ج 46
  396، ص 2نفسه، ج47
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، )تمولوجية تأصيلية لتسمية املصطلحات النحوية من خالل الزخمشريدراسة ابس(املصطلح النحوي وأصل الداللة 48

تأليف الدكتور رياض عثمان، حتقيق وتقدمي األستاذ الدكتور حسن محزة ، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب 
  . 174م، ص 2010لبنان،  -بريوت–العلمية 

ألستاذ الدكتور حسن محزة، مرجع سابق، ص املصطلح النحوي وأصل الداللة، للدكتور رياض عثمان، تقدمي ا49
140.  

  

  :المصادر والمراجع
  :ــ مصادر ومراجع عربية1

، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، بريوت،  )هــ337ت ( ـــ اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي 
  .م1974/ هـ1394الطبعة األوىل، 

، لألستاذ الدكتور حيىي عطية عبابنة، عامل )ه حىت الزخمشريمن سيبوي(ـــ تطور املصطلح النحوي البصري 
  .م2006، 1الكتب احلديث، إربد ــ األردن ــ ط

ـــ التوسع يف كتاب سيبويه، للدكتور عادل هادي محادي العبيدي، كلية اآلداب، جامعة املستنصرية ــ العراق 
  .ـــ، مكتبة الثقافة الدينية

، حتقيق أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي، دار )هــ368ت( د السريايفـــ شرح كتاب سيبويه، أليب سعي
  .م2008/ هـ1429، 1الكتب العلمية، بريوت ــ لبنان ــ ط

، 3، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني ـــ القاهرة ـــ ط)هــ180ت(ــــ الكتاب، لسيبويه 
  .م1988

وي يف ضوء علم االصطالح احلديث، للدكتورة إيناس كمال احلديدي،  ـــ املصطلحات النحوية يف الرتاث النح
  .م، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر2006، 1كلية اآلداب ــ جامعة اإلسكندرية ــ، ط

دراسة إبستيمولوجية تأصيلية لتسمية املصطلحات النحوية من خالل (املصطلح النحوي و أصل الداللةـــ 
عثمان، تقدمي األستاذ الدكتور حسن محزة، دار الكتب العلمية، بريوت ـــ لبنان ـــ الطبعة  ، للدكتور رياض)الزخمشري

  .م2010األوىل 
املناهج، مناهج البحث يف املصطلح من خالل كتابات الرازي، للدكتور عبد العزيز املطاط، مطبعة منشوراتــــ 

  .م1999، 1ط
فى طاهر احليادرة، عامل الكتب احلديث ــ األردن ـــ، ـ من قضايا املصطلح اللغوي العريب، للدكتور مصط

  .م2003
  :ـــ الرسائل الجامعية2
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مصطلحية املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات (آليات توليد املصطلح ومعامل املصطلحية العربية ـ 

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف  ، إعداد الطالب خالد اليعبودي، إشراف األستاذ الدكتور عبد العزيز حليلي،)منوذجا
  .م2004اللسانيات، كلية اآلداب ظهر املهراز، فاس، 

، )حبث يف ضوابط التأمل اللغوي عند النحاة العرب، خالل كتاب سيبويه(ـــ النظر النحوي أصوله وجوامعه
كتور امحد العلوي، جامعة رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغويات، إعداد الطالب عبد الرمحان بودراع، إشراف الد 

  .م1998/م1997حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، 
، إعداد حممد الدمحاين، إشراف )وذجاأقسام املكلم من( ــــ املصطلح النحوي يف تراث فخر الذين الرازي

  .م2006مد األول، وجدة، الدكتور الشاهد البوشيخي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف اللسانيات، جامعة حم
، إعداد )مع دراسة يف علم النحو من النشأة إىل فلسفة املصطلح(ـــ املصطلح النحوي يف كتابات ابن احلاجب

الطالبة ليلى الفيضي، إشراف الدكتور أمحد شحالن، رسالة لنيل الدكتوراه يف شعبة اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب 
  .م2002/ م2001اط، والعلوم اإلنسانية، الرب

  :ــ المعاجم اللغوية و االصطالحية3
الطبعة األوىل،  - لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت،  )هـ816ت (التعريفات، للشريف اجلرجاين ـــ 

  .م1983/ه1403
  .م1979، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر )هـ395ت (ـــ مقاييس اللغة، البن فارس 

، حتقيق عدنان )هـ1094ت (، أليب البقاء الكفوي )م يف املصطلحات والفروق اللغويةمعج(ـــ الكليات
  .م1998/ هـ1419درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

  .هــ1300، دار صادر، بريوت، )هـ711ت (ــ لسان العرب البن منظور املصري اإلفريقي 
  
  :ــ المجالت والدوريات4
، للدكتور علي توفيق احلمد، حبث مقدم إىل مؤمتر النقد العريب )بدايات ودالالت(عريب املصطلح اللغوي الـــ 

  .م1994اخلامس، جامعة الريموك، األردن، 

  :مراجع فرنسية -5
-Etude lexicographique N2 , la définition dans le dictionnaire bilingue, 
Nadia Ben Elazmia, N2, 2003 
-Language, J, Rey-Debove, N19,,1970 
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     النص في كتاب األدب والنصوص للسنة األولى ثانوي  ةتعليمي

  النصية  نماطفي األقراءة 

  
يةـــــطـفى بن عــمصط. د  

المسيلة- جامعة محمد بوضياف   

oustadbenattia@yahoo.fr 

  
            

اللغة العربية واحدة من أهم الوسائل التي يعتمدها معلم تحاول هذه الورقة البحثية أن تبحث في          

ة في منهاج اللغة عتمدالنصوص الم أنماط كذاو ماهية النص التعليمي وآدابها ، أال وهي النص، فيتطرق إلى 

ناجحة أو مقبولة نصوص  إنشاءعلى كانية مساعدتها المتعلم ومدى إم ،العربية في الطور الثانوي بالجزائر

  .مقبولة 

  
  :مقدمة
عملية  وهو عماد ،النصّ س اللغة العربية وآداا هي إن أهم وسيلة يعتمدها مدر        

أنشطة تدريس  يف األولاملنطلق التعلمات و  هو غايةفتعليم املادة اللغوية واألدبية، 
فيها تنطلق  ديثة اليت جتعل من أنشطة اللغة واألدب روافدوفق املقاربة احل، واألدب اللغة

بناء أال وهي  بلوغ الغاية النهائيةوذلك قصد  ،التعلمات مجيعا من النص لتعود إليه
حتمل مواصفاته الفنية واللغوية أخرى أو نصوص  ،حتاكي النص املدروسنصوص 
مات املنهاج، وهو املرجع الذي تنبثق هو املنطلق األساس لبناء تعلّ النص لذا ف. األساسية

ما يعرف منه الروافد األساسية ملادة اللغة العربية من حنو وصرف وبالغة وعروض، ضمن 
  :ويأيت هذا البحث ليجيب عن التساؤالت اآلتية. باملقاربة النصية

ة يف منهاج اللغة العربية يف عتمدالنصوص امل هأمناط هي وما النص التعليمي؟ عىنما م
  الطور الثانوي باجلزائر؟

  ؟مقبولة نصوص  املتعلم على إنشاء أن تساعدذه األمناط هلكيف ميكن و 
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  :مفهوم النص

النص مكانة  ذات أولوية بني الوسائل التعليمية بوصفه رموزا بصرية حيث جعل   حيتل    
الرموز البصرية بعد الرموز اللفظية مباشرة يف أعلى  )Edgard Daile( إدجار ديل
وقد اهتم الباحثون قدميا وحديثا مبفهوم النص وما ينتج عن حتديد معناه 1 هرم اخلربات

ستفادة منه يف جماالت علوم الرتبية وتعليمية اللغة، من معطيات ذات صلة بتوظيفه واال
سلسلة "وكان من التعريفات الدقيقة يف هذا السياق ما أورده الفاريب وفريقه من أن النص 

ويعطي هذا التعريف  2"دالة من العالمات اللغوية توجد بين انقطاعات تواصلية ظاهرة
غر هي اجلمل حتقق ترابطا خاصا إشارة إىل أن النص وحدة لغوية مكونة من وحدات أص

بواسطة روابط حنوية، لكن هذا التعريف يبقى ناقصا باعتباره ال يبني عن ماهية النص من 
حيث الغاية املتوخاة من إنتاجه واآلثار املرتتبة عن هذا اإلنتاج عند املتلقني، لذلك نرى 

أكثر قدرة على  أن التعريف الذي ساقه الفاريب يف معجم علوم الرتبية بعد ذلك يعد
فعل تلّفظّي أوفعل لغوي، وكل فعل "اإلجابة عن االهتمامات املذكورة أعاله فالنص 

  :يتكون من ثالثة أفعال أساسية هي

  .نتحدث فيه عن شيء معّين: Acte de référenceفعل مرجعي -أ

  .نقول من خالله شيئا معينا: Acte de prédicationفعل تنبؤّي -ب

  .نتواصل من خالله مع شخص:  Acte Illocutionnaireفعل كالمّي -ج

فإّن كل نص هو فعل نتكلم فيه عن شيء ما لنقول شيئا ما بهدف  ؛لذا     

وهنا يظهر جليا البعد التواصلي للنص  3."التواصل مع شخص انطالقا من نوايا معّينة
  : بعد وصفه بأنه ظاهرة لغوية حيث تتحّدد مستويات ثالث هي

ّي يتكّون من بنية تيماتية ومضمونّية للنص حيث تتحّدد الكيفية مستوى مرجع -1" 

  .التي يندرج بها الموضوع وترتيب األفكار والمادة النصّية

مستوى توقّعّي يتكّون من البنية الداللية، حيث يتّم االهتمام بالمؤشرات التي -2

  .تحيل على دالالت معّينة بكيفية تصريحّية أو إيحائّية
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يتكّون من البنية التداولّية التي تتعّلق بالنوايا التواصلّية وعالقتها  مستوى كالميّ -3

  4."بنظام النص وأثرها على المتلقي

ومتثل هذه التعاريف وجهة نظر تتعلق أساسا باجلانب الوظيفي وما يرتتب عنه من      
ي أفعال وما يكون قد أضمر الباث من فكرة أو أفكار ظاهرة أو مضمرة، يف الوقت الذ

: يشير التحديد القائل"تركز بعض التعاريف على الشكل يف حتديد مفهوم النص حيث 

. إّن النصوص تمثل تتابعات جملية محدودة، إلى ما تسمى إشارات تحديد النص

واألمر في ذلك يدور حول وسائل لغوية وغير لغوية معّينة، ومن اإلشارات اللغوية 

ل العناوين، وعنوان الكتاب وصياغات معينة لبداية النص أو نهايته على سبيل المثا

للتمهيد واالختتام، ومن الوسائل غير اللغوية نذكر بوجه خاص مواضعات الصف 

وكذلك ) الخ... حجم الحروف مع العناوين ومقدار األسطر الفارغة(الطباعي 

  5."الوقفة الكالمية المقصورة على نصوص منطوقة
أن يكون مادة يف حّد ذاته، فإنه من الواجب  وباعتبار أن النص وسيلة تعليمية قبل

التأكيد على أن الغاية حمّددة لنوع الوسيلة وقيمتها، فلتحقيق الغايات اللغوية والفكرية 
والتداولية سالفة الذكر فإنه من الواجب اختيار نصوص متلك القدرة حقا على حتقيق 

مات هادفة وذات قيمة، املستويات الثالث املذكورة يف التعريف، هكذا تكون التعلّ 
  .تستجيب حلاجات املتعّلم النفسّية والتواصلّية وتشبع ميوله الفكري واللغوي

فمعناه أن النص وسيلة تعليمية مساعدة يف ) تعليمي(أما إتباع مصطلح نص بقولنا       
عملية نقل املعرفة عن طريق الكتب واملطبوعات اليت تعترب من أهم الوسائط والوسائل 

األدوات واألشياء والعينات والمطبوعات والرسوم والصور التي " عدة، وهي املسا

ومنه فالنص  6"نختارها انطالقا من أهداف محددة نريد بلوغها بواسطة هذه الوسائل
وسيلة من الوسائل التعليمية يتحّدد نوعه وأمهيته بتحديد اهلدف املرجو حتقيقه، فيكون 

ناء قاعدة لغوية ويكون أدبيا فنيا إن أريد حتقيق النص لغويا إن استهدفت التعلمات ب
ومن هنا يكون النص محور العملية التعليمية، فهو بنية لغوية "... قيمة فنية وهكذا
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ذات دالالت متعددة ووظائف متنوعة، ومحصول معرفي نشأ وترعرع في أحضان 

هي ثقافة ما، فكل معرفة أو ثقافة تظهر وتتجلى من خالل وحدة لسانية كبرى 

  7."النص تحتاج إلى القراءة والفهم ليتم التواصل أو التفاعل معها

  :أنماط النصوص

من املوضوعات الواجب تدقيق النظر فيها معرفة أّي أنواع النصوص يراد للمتعلم 
أن جييد بناءها، أو ما يصطلح عليه بأمناط النصوص، وهي األمناط اليت تربمج للمتعلم، 

وضوعا يتدّرب على كيفيات إنتاجها، إما ألا ضرورية يف ليدرسها وتكون فيما بعد م
جمال التواصل اإلنساين أو ألا مقامات فنية تؤشر على مدى قدرة املتعلم على التحكم 
يف اللغة وفنوا، ومهما كان الغرض واملغزى من تعلم أمناط النصوص فإن الغاية لغوية 

ات املتعلم يف هذا اال لتوجيهه إىل بالدرجة األوىل، وعليه فمن الواجب حصر احتياج
منط دون آخر وتدريبه على منط بقدر أكرب من النمط املغاير، وفيما يلي أحاول مجع 
أمناط النصوص وبيان الفروق الشكلية واجلوهرية بينها، عساها تكون قاعدة نظرية لبناء 

  .يمةمنهاج لغوي نصي يفيد لغة املتعلم ويعينه على اكتساب لغته بطريق سل
ال بد يف البداية من التأكيد على أمر أراه يف غاية األمهية، إنه ذلك االختالف 
القائم بني الباحثني يف حتديد أمناط النصوص، فقد اختلف الباحثون يف تصنيف هذه 

  :األمناط ولكن معظمهم يكاد يتفق على التصنيف اآليت
ات حسب ويتميز برتتيب املعطي: Type descriptifالنمط الوصفي - 1

  .البنيات املكانية
  .ويتميز بالتسلسل الزمين لألحداث:  Type narratifالنمط السردي- 2
ويهتم بتقدمي املفاهيم النظرية :Type expositifالنمط االستعراضي- 3
  .وحتليلها

ويتميز بالدفاع عن موقف أو :Type argumentatifالنمط احلجاجي- 4
  .دحضه مبربرات
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  8.الذي حيث على عمل شيء:Type instructifالنمط التعليمي- 5
إن هذا واحد من التصنيفات اليت أوردها ثلة من الباحثني يف جمال التعليمية، وهم 
يتقاطعون فيما ذكروه، كما يبدو، مع كثري من املشتغلني بتصنيف النصوص أمثال 
الباحث حممد أوحلاج الذي احتفظ بعدد األمناط فجعلها مخسة كسابقيه، بيد أنه 

النمط السردي : هم يف تسمية هذه األمناط حيث احتفظ بأمساء ثالثة منها هيخالف
النمط التفسريي والنمط : والنمط الوصفي والنمط احلجاجي و أضاف منطني آخرين مها

  . 9التقريري، خمالفا يف ذلك ما ذكره الفاريب وزمالؤه يف املعجم
تعدد "ها إىل ويرجع سبب هذا االختالف يف حتديد أمناط النصوص وأنواع

مقاييس التصنيف ذاتها، ويتم إدراج نص ما في هذا الجنس من التعبير أو ذاك، 

ويقّر   .10"حسب مقصدية الكاتب وما يريد من قارئه أن يعرفه أو يتوصل إليه
  :الباحث بشري إبرير هذه الفكرة مؤكدا على أن مثة تصنيفات كثرية للنصوص ذكر منها

لذي يقوم على أسس تواصلية داللية ا H.Glenzتصنيف جلنس -:أوال

تبرز الوظيفة األساسية أو مفهومها يندرج تحت مجموعة من األشكال النصية 

المشتركة في الوظيفة المحددة، وهكذا يمكن أن تكون أنماط النص الرئيسية كما 

  :يلي

  ).وعد، عقد، قانون، إرث، أمر:( نصوص ربط-1

ص عادية، خطاب سياسي،  التماس، خطاب دفاع، نصو : ( نصوص إرشاد-2

  ).كتب تعاليم وإرشاد

مالحظات، فهرس، دليل تلفون، يوميات، : (نصوص اختزان-3

  ).تخطيط،مسودات

  ).تقرير، عرض، رسالة، بطاقة: (نصوص ال تنشر عالنية-4

خبر، كتاب، دراسة، رواية، قصة، مسرحية، : (نصوص تنشر عالنية-5

  .11)شعر
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 :الذي حصر أمناط النصوص يف Eigenwaldتصنيف إيجنفايلد  :ثانيا
  نص صحفي- 1
  نص اقتصادي- 2
  نص سياسي- 3
  نص قانوين- 4
  نص علمي- 5

حاول أن يحصر تصنيف "بأنه  إيجنفايلدوقد عّلق الدكتور إبرير على تصنيف 

النصوص والمحادثات بحسب مجاالت النشاط الممارس ووظيفة النص ومجاالت 

ذلك مل يعر اهتمامه للنص األديب ألن إال أنه رغم  .12"المحادثة الهامة اجتماعيا
األمناط املذكورة ال ميكن أن حتتوي أصنافا من النصوص األدبية اليت تلعب هي أيضا 

  .أدوارا اجتماعية بالغة األمهية
  : حيث جعل النصوص عّدة أنواع هي) Grosse(تصنيف جروسه: ثالثا

  نصوص معيارية - 1
  نصوص االتصال - 2
  وعة النصوص الدالة على جمم- 3
  نصوص شعرية - 4
  نصوص قائمة على الذات - 5
  نصوص قائمة على الطلب - 6
  نصوص قائمة على اخلرب املوضوعي- 7

إن املالحظة األوىل اليت جيب تسجيلها حول هذه التصنيفات أا حاولت تقنني 
معايري ثابتة لقولبة نص ما يف إطار خاص، وقد حاول كل باحث إجياد معايري دقيقة 

ري أن ما ميكن تسجيله هو أن هذه املعايري غري قابلة للتجسيد بشكل تسمح بذلك غ
صارم مع مجيع النصوص ولنأخذ مثال الوظيفة الشعرية كما يرى الدكتور إبرير فهي ال 
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تنحصر يف النص الشعري أو الروائي بل هي متعدية إىل أنواع أخرى، لذا جند الدكتور 
 : اليت ذكرها بعض الباحثني يف التصنيف اآليتإبرير يقرتح تصنيفا جيمع بني هذه املعايري

وتشمل األنواع األدبية المتعارف عليها من شعر ورواية ": نصوص أدبية- 1

النمط من النصوص يستغرق منطني  ، واملالحظ أن هذا13"وقصة وسرد وأوصاف
ذكرنامها يف تصنيف كل من الفاريب وفريقه يف معجم علوم الرتبية، وحممد أوحلاج يف  

النمط الوصفي والنمط : ه ديداكتيك التعبري تقنيات ومناهج، وهذان النمطان مهاكتاب
السردي، ويبدو ذلك االستغراق واضحا من خالل ما أورده الباحث من تعريف لنمط 

تتميز بطاقتها الخالقة على الوصف الذي يتيح للقارئ "النصوص األدبية على أا 

أشخاص، (ناصرها المشكلة للنصالمتعلم فرصة تصور األماكن وتمثيلها بع

  .يف إشارة إىل النمط الذي مساه الباحثون قبله النمط الوصفي 14..."حيوانات، أشياء
وكيفية سرد " :وقد أضاف الدكتور إبرير يف تعريفه لنمط النص األديب قوله

وهي إشارة أيضا إىل منط النصوص  15"األحداث في ترابطها وتعاقبها وانتظامها
  . السردية

هذا األساس فإن صنف النصوص األدبية الذي تبناه الدكتور إبرير، هو  وعلى
حماولة جلمع منطني من النصوص تربطهما صفة اإلبداع األديب، وإن اختلفت صور هذا 

  . اإلبداع وإجراءاته
طاقة ... تختزن"فالنصوص األدبية، حسب الباحث إبرير، متصفة بلغة أدبية 

مألوف الكالم وتتحول مع اآللة البيانية إلى مجمع هائلة على اإليحاء ال تتوفر في 

دالالت، إلى عالم مليء بالرموز، إلى إضاءات كاشفة تتوسل التلميح دون التصريح 

والتعريض دون اإلفصاح واإلبهام دون اإليضاح بفضل المجاز الذي يقيم فجوة بين 

أمام إحالة الكلمات واألشياء فيمنع تطابق الدال والمدلول، وبذلك نجد أنفسنا 

دائمة من دال إلى مدلول ومن مدلول إلى آخر فيتحول الكالم إلى استعارات ال 
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تتوقف وباالستعارة يتجدد القول وينبجس المعنى، وبالكناية تشرق المخيلة وتنطلق 

  16"الرغبات ويتحدث الحلم
يتميز النص العلمي بكونه يقدم حقيقة ال يوجد فيها ": نصوص علمية- 2

ناس وإنما يستعينون في فهمها باختبار نتائجها اختبارا يخضع اختالف بين ال

لوسائل مادية محسوسة ومعايير الحكم على مثل هذه الحقائق ال يترك مجاال 

للصفات الفردية الخاصة التي تختلف بين األفراد، تكتسب معاييرها صفة العلمية 

  و .17"لما لها من واقعية يؤكدها المنطق وتثبتها التجربة العلمية
ويعّد هذا التحديد ملميزات النص العلمّي دقيقا وموضوعيا، ويتفق مع ما قّرره 

ومن ّمث صفة العلمية اليت أضفناها إىل ) Science(الباحثون يف تعريفهم للعلم 
معرفة موضوعية تقيم عالقات كونّية بين الظواهر تكون "النصوص، إذ إّن العلم 

، والتي يمكن التحكم فيها بواسطة التجريب ضرورية للتمّكن من توّقع نتائج وآثار

  .18"أو استخراجها بواسطة مالحظة األسباب
ونستخلص مما ذكرنا أن النص العلمي متصف بالعلمية ممثلة يف املوضوعية والدقة 

ومنه ميكن القول بأن الباحث بشري . واالفرتاض املنطقي واخلضوع للمالحظة والتجربة
اطا جعلها آخرون مستقلة بعناوينها، كما هو حال إبرير قد مجع يف هذا النمط أمن

الذي  مسى أحد األمناط بالنصوص القائمة على اخلرب املوضوعي  )Grosseجروسه (
الذي اتفق مع هذا  )Eigenwaldإيجنفايلد (وذكر من أمثلتها النص العلمي، أو 

يذهب التصنيف من حيث تسميته هلذا النمط بالنص العلمي، كما أن هذا النمط ال 
االستعراضي واحلجاجي يف تقسيم الفاريب : بعيدا يف تصوري عما هو حقيقة النمطني
يهتم بتقدمي املفاهيم  Type expositifوفريقه؛ الذين جعلوا النمط االستعراضي

يتميز بالدفاع عن  Type argumentatifالنظرية وحتليلها، والنمط احلجاجي
  .موقف أو دحضه مبربرات
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 19"تتمثل النصوص اإلعالمية في الصحافة واإلشهار": نصوص إعالمية- 3
يف تصنيفه النص ) Eigenwald(إيجنفايلد ويتقاطع هذا النمط مع ما مساه 
يف صنف النصوص اليت تنشر عالنية  )Glenz(الصحفي وكذا مع تصنيف جلنس 

  .حيث ذكر اخلرب كأول أنواعها
وص دف وهي حسب الباحث بشري إبرير نص: نصوص حجاجية برهانية- 4

اإلقناع وحمل المخاطب على االعتقاد بالرأي والتأثير عليه بتقديم األدلة "إىل 

وعليه فإن الربهنة عنصر مهم يف هذا  النوع من النصوص لذلك  20"والبراهين المختلفة
: كلمات وروابط لتنظيم الفكر مثل"جند صاحب النص يستعني بعناصر لغوية خاصة و

ذ، على حين، مع ذلك، عكس ذلك، على سبيل ومع ذلك، مع أن، إذن، حينئ

وتكمن قيمة هذا النوع من  21..."المثال، هكذا، من أجل ذلك، والدليل على ذلك
النصوص يف احلاجة االجتماعية إىل الربهنة وتعليل القناعات واالختيارات الشخصية منها 

أساس الترابط االجتماعي يكمن في قدرة الناس "واملؤسسية واالجتماعية؛ حيث إن 

ولهذا فإن البرهنة ... على مناقشة الحجج التي تقف وراء أعمالهم وأفعالهم

موجودة في مختلف الخطابات بما في ذلك  Argumentationوالمحاّجة 

  .22"الخطاب اليومي المتداول
صلحة وهي تلك النصوص اليت من شأا حتقيق م: نصوص وظيفية إدارية- 5

التي تتعلق بأداء الوظائف المختلفة أو تنفيذها مثل الوثائق "عاجلة أو آجلة، أو 

  . 23"اإلدارية والتقارير والتعليمات
ويتميز هذا النوع من النصوص بالصرامة الشكلية والصياغة الدقيقة واالختصار 

، يف الوقت واملوضوعية وخلو متنها من احملسنات اللفظية، وابتعاده عن العاطفة واخليال
  .الذي يتميز فيه  ويتلّون بصفة الرمسية
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إن هذا التصنيف ألمناط النصوص هو يف احلقيقة حماولة حمرتمة يف هذا اال، إال 
أا ال تعدو أن تكون حماولة، فالتصنيفات، كما ذكرت سابقا، كثرية ومتنوعة لتعّدد 

  .األساسات اليت يقوم عليها كل تصنيف
ال نجد نصا "رير نفسه يقّر بأنه رغم هذه التصنيفات إال أننا وها هو الدكتور إب 

يدور حول نوع واحد فقط من المعرفة؛ فالتحقيق مثال نجد فيه الجانب الوصفي 

وهذه يف احلقيقة هي حال  24"والسردي معا، وقد يخلص إلى حكم أو وجهة نظر
يف  أغلب النصوص من حيث امتزاج أصناف من النصوص يف نص واحد، واحلديث

 .احلقيقة عن منط النص معناه احلديث عن الصفة الغالبة فيه ال أكثر
ومل يبتعد كثريا منهاج اللغة العربية للسنة األوىل من التعليم الثانوي عن هذا        

النص احلجاجي والنص التفسريي : التصنيف، فقد اعتمد أربعة من أمناط النصوص هي
ت للنظر أن النص الحجاجي والنص والالف"والنص الوصفي والنص السردي، 

للسسنة  25"التفسيري من أنماط النصوص التي تم التركيز عليها في انتقاء النصوص
أّن هذين النمطين من "األوىل من املرحلة الثانوية، وقد عّلل معّدو املنهاج هذا االختيار بــ

 النصوص من شأنهما أن يغرسا نزعة عقلّية في سلوك المتعلمين وفي طريقة

واملتفحص للنصوص املقررة يف كتاب املتعلم يالحظ أا تنّوعت بني . 26"تفكيرهم
األمناط األربعة، وزاد على ذلك بدعوة املتعلمني إىل إنشاء وكتابة نصوص على منواهلا، 

بكثرة  عند صياغة التعلمات املطلوبة من املتعلم، سواء بلفظه ) نص(حيث ورد مصطلح 
والغرض من ذلك / ... وقفت ختطب/ عّرب عن / موازنة فقرة(أو مبا هو من معناه 

تدريب املتعلمني على إجناز نصوص خمتلفة األغراض واألمناط، مع اإلشارة إىل أن النمط 
األكثر شيوعا يف املطالب الكتابية هو منط الوصف مث يليه منط احلجاج فالتفسري، أما 

صغ اية القصة / كتابة قصة : النمط السردي فال يكاد يظهر إال يف بعض املطالب مثل
اكتب تقريرا وهي مناذج تبدو قليلة ألن حتصل مهارة سرد األحداث / بشكل مغاير 

  .وترتيبها وبناء العالقات بني خمتلف شخوص احلدث السردي
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إّن احلديث عن أمهية النص التعليمي يف منهاج السنة األوىل من التعليم الثانوي      
تدريس النص األديب واليت مجعها الباحث حمسن علي عطية يف  يقودنا إىل بيان أهداف

  :سبعة بنود هي
  .إيقاف املتعلمني على مواطن اجلمال الفين فيما يدرسون من نصوص أدبية- 1
  .تربية الذوق األديب لدى املتعلمني وإثارة رغبتهم يف الدراسة األدبية- 2
  .تعريف الطلبة خبصائص اللغة وميزاا- 3
  .بة بالكتاب والشعراء، وتبيان خصائصهم األدبية والفنيةتعريف الطل- 4
  .تنمية الثقافة األدبية وتزويد املتعلمني بثروة لغوية- 5
  .يئة الفرص املواتية للموهوبني إلظهار مواهبهم وتنميتها- 6
  27.تعويد الطلبة إجادة اإللقاء وحسن األداء- 7

ف اليت وضع ألجلها، ومن وميكن مناقشة قيمة كل نص انطالقا من األهدا       
الواضح عند تفحص األهداف سابقة الذكر أا تصب مجيعا يف اهلدف املسطر يف من 
قبل اللجان التقنية لوزارة الرتبية الوطنية والذي مسي باهلدف اخلتامي املندمج لنهاية السنة 

لى أن ، فاهلدف اخلتامي ينّص ع) جذع مشرتك آداب(األوىل من التعليم الثانوي العام 
يكون املتعلم يف اية هذه املرحلة قادرا على تسخري مكتسباته القبلية إلنتاج نصوص 

نصوص متنوعة يف أشكال (وتشري هذه الصيغة . 28متنوعة يف أشكال متعددة من التعبري
  .إىل األمناط النصية املذكورة) متعددة من التعبري

ا هلذه األهداف، وعدم بيد أننا نالحظ يف بعض النصوص عدم استجابته       
أن ": خضوعها للشروط الواجب مراعاا عند اختيار النص التعليمي، ومن بينها مثال 

، ولنمّثل لذلك مبا جاء يف نص عبيد بن األبرص  29"تكون سهلة في أسلوبها ولغتها
، حيث جند بأّن ألفاظه صعبة إىل درجة أن اال املخصص 30يف وصف الربق واملطر

ظ وبيان معانيها يأخذ من الوقت ما ال يسمح بشرح النص نفسه، ومناقشة لشرح األلفا



 

 

 

 

 

 

  

 مصطفى بن عطية  . د                                       تعليمية النص في كتاب األدب والنصوص للسنة األولى ثانوي   
  

                          2017 ماي/  عشر ثانيالالعدد                                   92     إشكاالت                مجلة / تمنغست.ج.م

اتساق تراكيبه وانسجام فقراته ناهيك عن الصعوبة اليت تعرتض املتعلم عند قراءته معانيه و 
  :ابتداء، يقول الشاعر

  ِمْن عاِرٍض َكبَـَياض الصْبِح لَـماحِ     يـا َمـْن لـبَـْرٍق أبيُت اللـيَل أرقـُبهُ 
  يكـاُد يَدفَـُعُه َمن قـاَم بالـــراح    اٍن ُمَسف فـَُوْيَق األرِض َهْيَدبُهُ د

  أقراُب أبـَْلَق يـَْنِفي اخلْيَل َرمـاحِ     كـــأن َريّـــِـَقُه َلما عـــَال َشِطـــــًبا
  نصاحوضاَق َذْرعا ِحبَْمِل املاِء مُ     فَالْـتـَج أَْعالُه مثّ اْرتـَج أسـفــَـُلهُ 
  واملْسَتِكن َكَمْن َميشي بِقـْرواح    فـَمْن بَِنْجـَوتِِه َكـَمْن بِـَمْحـِفِلهِ 
  َرْيٌط ُمَنشرٌَة أو ضوُء ِمصـباح    كـأنّــما بْني أعــْـالُه وأسـْـَفــــَله
  ُشْعثا َهلَاِميَم َقْد مهْت بإْرشاح    كـأن فيه عـِشارا ِجـّلًة ُشـرُفا

  ُتسيم أوالَدها يف قـَْرَقر ضاحي    ها ُهْدًال َمشافُرهاُحبّا َحناجرُ 
  أعـجاُز ُمزٍن يُسـح املاَء َدّالح    هّبت َجنوٌب بُأوالُه ومال به

وعلى الرغم من كون النص يستجيب لبعض معايري اختياره واليت تتعّلق بفن        
سبة للمتعلم، إال الوصف يف العصر اجلاهلي، واحتوائه على ألفاظ وتراكيب جديدة بالن

أن صعوبة هذه األلفاظ بل وغرابتها أحيانا حتول بني النص ومتلقيه، مما ميّس معيار 
من املعايري السبعة اليت ) De Beaugrande(املقبولّية الذي جعله دي بوغراند 

  . حتصل ا نصية النص
بة عن املخزون فمن بني سبع ومثانني كلمة يف النص حنصي اثنتني وثالثني كلمة غري       

 - داٍن  - لَـماِح  - عاِرٍض : اإلفرادي للمتعلم، وحتتاج إىل شرح قاموسي دقيق ومثاهلا
 اِح  - أبـَْلَق -أقراُب  - َشِطـــــًبا  -َريّـــِـَقُه  -ُمَسفَرمـ-  بَِنْجـَوتِِه  - ُمنصاح  –فَالْـتـَج- 

- ُشْعثا  - ُشـرُفا  - ِجـّلًة -عـِشارا  - ُمَنشرٌَة  – َرْيطٌ  -بِقـْرواح  - املْسَتِكن  -بِـَمْحـِفِلِه 
يُسـح -ُمزٍن - أعـجاُز  - ضاحي  - قـَْرَقر –ُتسيم  - َمشافرُها –ُهْدًال  - بإْرشاح  –َهلَاِميَم 

  .َدّالح–
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أّن المفردات تختار نسبة الرتفاع درجة تواترها أي ورودها في "مع العلم       

ذي مل يراع يف اختيار هذا النص، بالرغم من كون وهو األمر ال 31"مختلف النصوص
يستند االختيار في "هذه الفكرة تعّد قاعدة راسخة يف علم تعليم اللغات، حيث 

الواقع، على الدراسات األلسنية اإلحصائية التي تفيد بمعرفة تواتر المفردات 

على والجمل، فعلى سبيل المثال أظهرت اإلحصائيات التي قام بها ألسنيون كّل 

حدة، والتي تناولت لغات مختلفة تشابها واضحا من حيث النتائج التي توصلوا 

بضرورة اختيار املفردات نسبة الرتفاع درجة تواترها يف هذه النتائج وتقضي  32"إليها
  . االستعمال

و املتصّفح لكتاب املشّوق يف األدب والنصوص يالحظ توثيقه عن طريق النص        
لية عند العرب من اجلاهلية إىل العصر األموي مرورا بعصر صدر لتطور احلياة العق

إىل  33)يف اإلشادة بالصلح والسالم لزهري بن أيب سلمى(اإلسالم، فمن النص األول 
جند تطورا لغويا مهما حيمل يف  34)توجيهات إىل الكتاب لعبد احلميد الكاتب(نص 

ونلمس ذلك من خالل االنتقال  ألفاظه  وتراكيبه وأساليبه تطورا فكريا وعقديا مهما،
بالتلميذ من هيمنة النمط الوصفي البسيط للظواهر الطبيعية وحالة احلروب والرتحال 
ووصف احلياة االجتماعية لعرب اجلاهلية، إىل بروز وهيمنة النمط احلجاجي يف العصر 

ب اإلسالمي مبرحلتيه، صدر اإلسالم والعصر األموي، الذي احتاج فيه الشاعر والكات
إىل الدليل العقلي والربهنة بالواقع واملنطلق وبالنص الديين أيضا، ويعترب ذلك تطورا حمرتما 
وجب على األستاذ التفّطن إليه ووضعه يف سياقه التارخيي والفين، ليستفيد املتعلم من 
ذلك ويربط بني منط النص وبني التطور الفكري الذي صحب التحول من منط إىل آخر 

 حتّتم على املبدع اختيار منط دون آخر أو املزج بني منطني فأكثر، وهكذا والضرورات اليت
يتحقق املستوى الثالث للنص أال وهو مستوى البنية التداولية، الذي ذكرته سابقا، ويتعلق 

  . بالنوايا التواصلية وعالقتها بنظام النص وأثرها على املتلقي
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  :خاتمة

اللغة واألدب مسألة يف غاية األمهية،  فهو يف حاجة إّن اختيار النص املعد لتعليم       
إىل احرتام مجلة من الضوابط اللغوية والفنية والفكرية، ليكون صاحلا حيقق األهداف 

  .املتوّخاة منه
ومن الضوابط اليت أشرت إليها يف هذا البحث ضرورة التقيد مبا يتيح للمتعلم فهم       

هم والتجاوب مع النص، أضف إىل ذلك وضع النص النص مع إضافة إفرادية ال تعيق الف
يف سياقه التارخيي، واختيار النمط املمثل للفرتة اليت ينتمي إليها ولطبيعة املتكلمني يف 
تلك الفرتة، كل ذلك حتقيقا لألهداف املرسومة يف املنهاج حىت نستطيع تكوين متعلم 

  .عل معها لغة وفكراقادر على إنتاج نصوص على منوال النصوص اليت درسها وتفا
  

 :هوامش
                                           

، 1991، قصر الكتاب البليدة، اجلزائر،2حممد الدريج، حتليل العملية التعليمية، مدخل إىل علم التدريس، ط: ينظر1 
  .105ص

 1: الكرمي غريب، معجم علوم الرتبية عبد اللطيف الفاريب، حممد آيت موحي، عبد العزيز الغرضاف، عبد 2
، دار اخلطايب للطباعة والنشر، مطبعة النجاح 1، ط10-9مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، سلسلة علوم الرتبية 

  .345، ص1994املغرب،  اجلديدة،
   .345املرجع نفسه، ص 3
   .345املرجع نفسه، ص 4
، 1سعيد حسن حبريي، ط: املفاهيم األساسية واملناهج، تركالوس برينكر، التحليل اللغوي للنص مدخل إىل   5

  .29، ص 2005مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .191عبد اللطيف الفاريب وآخرون، مرجع سابق، ص  6
، ص 2007بشري إبرير، تعليمية النصوص بني النظرية والتطبيق، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن،   7

130.  
 .363عبد اللطيف الفاريب، مرجع سابق، ص 8
، 2001، 1حممد أوحلاج، ديداكتيك التعبري تقنيات ومناهج، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط: ينظر 9

 .40-39ص
 .39حممد أوحلاج، املرجع نفسه، ص 10
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 .111بشري إبرير، مرجع سابق، ص 11
 .112املرجع نفسه، ص  12
 .114املرجع نفسه، ص 13
 .114املرجع نفسه، ص 14
 .114املرجع نفسه، ص 15
. 40، ص1983، 6علي حرب، احلقيقة وااز، نظرة لغوية يف العقل والدولة، جملة دراسات عربية، عدد : ينظر 16

 .114بشري إبرير، مرجع سابق، ص: نقال عن
 .115بشري إبرير، مرجع سابق، ص 17
 .290يداغوجيا والديداكتيك، صالفاريب وآخرون، معجم علوم الرتبية مصطلحات الب 18
 .115بشري إبرير، مرجع سابق، ص 19
 .116املرجع نفسه، ص 20
 .117-116املرجع نفسه، ص 21
 .116املرجع نفسه،  22
 .117املرجع نفسه، ص 23
 .117املرجع نفسه، ص 24
يوان ، د1املشوق يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، حسني شلوف، أحسن تليالين، حممد القروي، ط  25

  .03، مقدمة الكتاب، ص2006- 2005املطبوعات املدرسية، 
  .03املرجع نفسه، ص  26
، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، 1حمسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية، ط  27

  .284، ص2007
  .08املشوق يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، مرجع سابق، ص: ينظر  28
  .284حمسن علي عطية،مرجع سابق، ص  29
  .60املشوق يف األدب والنصوص واملطالعة املوجهة، مرجع سابق، ص  30
، 1983ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان،   31
  .17ص
  .16املرجع نفسه، ص  32
  .15واملطالعة املوجهة، ديوان املطبوعات املدرسية، صاملشوق يف األدب والنصوص   33
  .205املرجع نفسه، ص  34
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والتركيز على عوامل ، بي بشكل خاصتحاول هذه الدراسة رصد أسباب أزمة المصطلح اللساني العر 

ولبلوغ الغاية من .االختالف في ترجمة المصطلح اللساني األجنبي الواحد وتعدد الترجمات في اللغة العربية

ترجمة المصطلح ، الترجمةو  اللسانيات بين التلقيتطرق البحث إلى محاور متداخلة ومتكاملة؛أهمها  ، الورقة

إضافة إلى أسباب اضطراب ، المفهومو  ترجمة اللسانية بين المصطلحوال، السياق المعرفيو  اللساني

ونعزز الدراسة  .ووصوال إلى نتائج ترجمة المصطلحات اللسانية إلى العربية، المصطلحات اللسانية العربية

التي من شأنها تذليل العقبات والمشكالت التي يواجهها الدرس اللساني العربي ، بجملة من التوصيات

 . الحديث

  
Abstract: 

      This paper aims to identify the causes related to the crisis of the linguistic 
terms in the Arabic language, in particular, while focusing on the various factors 
of the plurality and amplification of the linguistic term translated in Arabic against 
a single foreign term. In order to achieve the objective of this study, we have 
tackled several complementary and interrelated aspects of research; mainly related 
to the representation of linguistic concepts, including linguistics from reception to 
translation, translation of the linguistic term and the cognitive context, linguistics 
and translation; between term and concept, in addition to the causes of the crisis 
of Arabic terminology, and the results of the translation of the linguistic terms 
into Arabic. Finally, we propose a series of suggestions and recommendations that 
may contribute to overcoming the obstacles and problems marking the discourse 
of linguistics in Arabic in particular. 
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  : تمهيــد -

، احلديثة عن طريق الرتمجة اللسانية اطلع معظم الدارسني العرب على النظريات
وإطارها الفلسفي ، وملا كان لكل نظرية أو منهج لساين خصوصيته الثقافية والفكرية

فإن كل املضامني ، ولذلك. وهي عوامل تنفرد ا كل بيئة عن البيئات األخرى، احملدد
ألن كل فكر ، ط ذه البيئة ال ميكن نقلها مبعزل عن خلفياا املعرفيةواملعطيات  اليت ترتب

لساين ينشأ ضمن مرجعية فكرية خاصة به يفرض على املرتجم الوعي ذه اخللفية 
  1.واملرجعية واألسس املعرفية للتحكم السليم يف استعماله

أمره حائرا من  - بشكل خاص- وقد أصبح الدارس العريب يف جمال اللسانيات   
واليت ينتجها ، يف مواجهة العدد اهلائل من املصطلحات اللسانية املتكاثرة باستمرار

وغالبا ما حييل كل مصطلح على نظرية أو مدرسة لسانية ، الباحثون يف البلدان الغربية
وجدير بالذكر أن ظهور هذه املصطلحات واملناهج الغربية نتاج سريورة وتقدم . معينة

وما من شك أن اإلحبار يف هذا الزخم ، خاص تنفرد به الثقافة الغربية فكري وتراكم معريف
ة يؤثر يف اللغة املنقول إليها الفكري من دون التسلح مبقومات اهلوية اللغوية والثقافي

كما انه غالبا ما يؤدي نقل "املغلوب مولع بتقليد الغالب " انطالقا من مقولة ) العربية (
وحماولة ، اللسانية والنقدية األجنبية إىل التطويع القسريمضامني املناهج والنظريات 

ويف ذلك مزالق كثرية فتأيت ، وعلى النصوص العربية، إسقاطها على النظام اللغوي للعربية
النتائج مثرية لالستغراب والشكوك بالنسبة للمتلقي العريب الذي ال ميكنه االطالع على 

  .الغربية بلغتها األصلية النظريات واملناهج اللسانية  أو النقدية
وإجياد ، وحناول يف هذه الدراسة رصد أسباب أزمة املصطلح اللساين العريب 

احللول اليت من شأا تذليل العقبات واملشكالت اليت يواجهها الدرس اللساين العريب 
  . احلديث

حري بنا تعريف املصطلح ، وقبل التطرق إىل حماور الدراسة بشيء من التفصيل 
  .أوال
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  :تعريف المصطلح:    أوال

وداللة هذه األخرية ، "صلح"من مادة"اصطلح"املصطلح مصدر ميمي للفعل: لغة-أ - 
ويعين اتفاق ، "اصطلح"واالصطالح مصدر الفعل 2.يف املعاجم العربية نقيض الفساد

وكل علم يتميز عن العلوم األخرى مبصطلحاته أو ، طائفة على شيء خمصوص
 3.اصطالحاته

 صلح" :"العرب لسان" كما جاء يف"صلح"مشتق من الفعل   واملصطلح          
  .4"متصاحلون، صلوح قوم و، قوم بينهم تصاحل، الّصلح، و الفساد ضد الّصالح

وباالجنليزية  « Terme » بالفرنسية ، "مصطلح "وينظر للفظ            
« Term »  ح الذي اصطل: من الفعل، على أنه مصدر ميمي بصيغة اسم املفعول

ويف معىن التوافق . حييل على معىن اإلمجاع والتوافق والتواضع بني فئة ما من الناس
 5. الذي مصدره اإلصالح  "صلح" واالتفاق يأيت أيضا الفعل

  :اصطالحا -ب-

اتفاق  يقول الشريف اجلرجاين يف كتابه التعريفات عن االصطالح إنه عبارة عن       
وإخراج اللفظ من معىن لغوي ، ا ينقل عن موضعه األولقوم على تسمية الشيء باسم م

  6.االصطالح لفظ معني بني قوم معينني: وقيل. ملناسبة بينهما، إىل آخر

عمل  وعلم املصطلح كذلك هو جمموعة األلفاظ الفنية أو اخلاصة املستعملة يف
 هو: " يف حني قدم شاهني تعريفه للمصطلح قائال ؛أو فن أو علم ملوضوعات خاصة

اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للداللة على مفهوم علمي أو عملي أو فين أو أي 
  7".موضوع آخر ذي طبيعة خاصة 

االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم "وقد عرفه اجلرجاين أنه         
وقيل ، نهماما ينتقل عن موضوعه األول وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بي

االصطالح إخراج الشيء : وقيل.االصطالح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن:
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االصطالح إخراج  لفظ معني بني قوم : وقيل، لبيان املراد، عن معىن لغوي إىل معىن آخر
   8".معينني
الكلمة " وقد اتفق املتخصصون يف علم املصطلح على أفضل تعريف وهو        

أو ، ة أو العبارة االصطالحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناهااالصطالحي
، وهو تعبري خاص ضيق يف داللته املتخصصة، وحدد يف وضوح. باألحرى استخدامها

ويرد دائما يف سياق ، وله ما يقابله يف اللغات األخرى، وواضح إىل أقصى درجة ممكنة
  9".ذلك وضوحه الضروري فيتحقق ب، النظام اخلاص مبصطلحات فرع حمدد

يعّرف مصطفى الشهايب املصطلح بأنه لفظ اتفق العلماء على اختاذه للتعبري عن و         
رمز لغوي وضع بكيفية اعتباطية أو اتفاقية بني "فما هو إال ، 10معىن من املعاين العلمية

د يكون وق 11."فئة من املختصني يف حقل معني من حقول العلم واملعرفة لضرورة البحث
مع ، أو مركًبا من أكثر من كلمة، هذا الرمز مصطلًحا بسيطًا مؤلًفا من كلمة واحدة

  12.االحتفاظ دائًما بشرط إحالته على مفهوم حمدٍد بشكل دقيق

  :أهمية المصطلحات في العلوم :   ثانيا

الذين واجهوا ، يشغل موضوع املصطلح الباحثني مجيعا ومنهم الباحثني العرب
مع ظهور علوم متعددة حباجة إىل نقلها وابتكار جهاز اصطالحي ومفاهيمي إشكاالته 

وكان الرواد من املفكرين العرب إجياد الكم اهلائل من املفاهيم العلمية ، يف اللغة العربية
  .املستجدة اليت أنتجتها احلضارة الغربية احلديثة

م اللغة بشكل وقد اهتم علماؤنا العرب القدامى مبسألة املصطلح يف جمال علو 
وكان للدرس اللغوي الرتاثي مصطلحات كثرية يستخدمها سجال له وهي ، خاص

مصطلحات نابعة من تفكري عريب أصيل نشأ يف بيئة عربية هلا خصائصها اللغوية 
  .والثقافية

وما من شك أن الدارس يقف على حقيقة مفادها أن اللغة العربية تتمتع 
إال أن ، ائلة إلنتاج املصطلحات يف شىت العلوم والفنونبقدرات تعبريية ووسائل توليدية ه

ما يفرض على املفكرين ، كثرية  –عصر االنفجار املعريف  –التحديات يف عصرنا هذا 
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ملواكبة املستجدات العصرية وجماراة ، العرب حتديد اجلهاز االصطالحي للغة العربية
وهو ما ، العلمي واملعريف اللغات املهيمنة اليت حتظى حبصة األسد يف جمال اإلنتاج

يستدعي استثمار كل هذه الوسائل والطاقات التعبريية اليت تتمتع ا اللغة العربية لنقل 
، مث إرساء أسس التفكري العلمي باللغة العربية، كخطوة أولية،  املعارف والفنون إىل العربية

التطور الذي حتققه  ونتاج، وهو ما ميكن من بناء جهاز اصطالحي نابع من البيئة العربية
  ..األمة 

  :توليد المصطلح مؤشر على حيوية اللغة :   ثالثا

ويعد تطور املعرفة مرتبطا ، يعد املصطلح إفرازا للمعرفة وأداة هلا يف الوقت نفسه
  13.بتطور املصطلح

بشكل عام واملصطلحات اللسانية والنقدية - إنه ملن الطبيعي أن املصطلحات 
وتتحدد مفاهيمها ، عرع يف بيئة معرفية وثقافية خاصة اتنشأ وترت  –بشكل خاص 

وغالبا ما تنطبع املصطلحات ، بالرجوع إىل األسس االبستمولوجية واملعرفية احمليطة ا
ولعل اإلحاطة ذه العوامل من شأا نقل ، بالعوامل الثقافية اخلفية خلف املفاهيم

نستنتج من كل ذلك أن االعتماد على و . املصطلحات بفعالية وأمانة على الوجه األمثل
ما يتعني اإلملام ، اجلوانب اللغوية يف ترمجة املصطلحات اللسانية غري كاف مبفردها

باملالبسات الثقافية اليت نشأ فيها املصطلح اللساين وترعرع قبل وضع املصطلحات 
  14.وترمجتها إىل اللغة العربية

، لسانية الغربية من دون متثلهاوال شك أن نقل مضامني املناهج واملدارس ال
هو ، والسعي وراء التجديد ومواكبة املستجد وحماولة تطبيقها على الدرس اللساين العريب

من دون االحتكام إىل مربرات ، ركوب موجة املوضة والتشبث بتيار التجديد غاية يف ذاته
سرعة للجديد وضوابط مبينة على أسس علمية ومعرفية واضحة وكان نتيجة املواكبة املت

تظهر بشكل جلي يف املؤلفات والكتابات اليت تعاجل ، ظهور أزمة مصطلحات وأزمة هوية
وميكن للدارس العريب أن يقف على املشكالت . الدرس اللساين والنقدي العريب احلديث
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اللسانية والنقدية من خالل االضطراب االصطالحي الذي تتميز به املصطلحات 
لتعدد االصطالحي وما ينتج عنه من لبس وغموض يف املفاهيم وا، اللسانية والنقدية

وهو ما يؤدي بدوره إىل صعوبة التفاهم والتواصل بني الباحثني ، وعدم دقة احلدود واملعامل
  .واملتلقي العريب عموما، العرب أنفسهم

ريب بالكثري من املطبات ويتسم تطبيق املناهج اللسانية الغربية على الدرس الع
، املفاهيميو  حيث ال نلمس متثال تاما هلذه املناهج وال جلهازها االصطالحي والسطحية

إضافة إىل التنقل بني املناهج وإسقاطها على الدرس العريب بدافع التجديد ومواكبة 
تعج ، العربية مشوهة -وحىت النقدية–ما جعل الدراسات اللسانية ، األحباث الغربية

مما ، جلديدة الوافدة إىل العربية عن طريق الرتمجةبالغموض والتداخل بني املصطلحات ا
ذلك أن السعي لتطويع الدرس اللساين العريب وإسقاط ، أفقد الدرس اللساين العريب روحه

مزيج من األفكار العربية واملصطلحات ، املناهج اللسانية الغربية عليه أنتج كتابات غريبة
  .هن املتلقي العريب بشكل تلقائيواملفاهيم الغربية اليت مل تتبلور وتستقر يف ذ

ويبدو أن حركية الرتمجة إىل اللغة العربية عاجزة عن مسايرة حركية اإلنتاج العلمي 
حيث تتكاثر املصطلحات واملفاهيم بشكل متسارع ما جيعل من جهود ترمجتها ، واألديب

لوجه األمثل إىل اللغة العربية غري جمدية؛ ذلك أننا ال نستطيع متثلها واستيعاا على ا
وال نضع مصطلحات ومفاهيم نابعة من ثقافتنا ، واألدق ما دمنا ال ننتج علما وفكرا

 .أي عنوان هويتنا العربية يف القرن الواحد والعشرين، ونتاج تفكرينا وتطورنا، وبيئتنا
 :الترجمةو  اللسانيات بين التلقي:   رابعا - 

يف اال اللساين مع األربعينات من  لقد كان حلركة الرتمجة اليت ظهرت بوادرها       
القرن املنصرم آثار سلبية على منو املصطلح اللساين ووضوحه يف الكتابة اللسانية العربية 

 15.بشكل عام

، ويعد علم اللسانيات من أهم الفروع العلمية اليت مل تعرف ثباتا وتأسيسا علميا        
اللسانيني ال و  لك على أن الباحثنيوال أدل من ذ، ونضجا منهجيا واضحا حلد اآلن
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البلبلة واالضطراب الذي و  يزالون يعكفون على إثارة قضايا ومسائل ختص نشأة هذا العلم
فالنقل والرتمجة مها السبيل األول للتعريف ذا العلم احلديث ، رافقه يف الثقافة العربية

معجم (نظامها اللغوي و  غتهاوخصوصية ل، الوافد من بيئة غربية إىل بيئة عربية هلا ثقافتها
فإذا عرف ، ومن هذا املنطلق ميكن للباحث أن يتلمس جوهر املشكلة..) .وحنو وصرف

ما يثار حوهلا من جدل واختالف و  السبب بطل العجب ؛ ألن جوهر اإلشكالية اللسانية
ة املنطلقات الفكرية األوروبي، و يكمن أساسا يف طبيعة علم اللسانيات ذي النشأة الغربية

أضف إىل ذلك مستوى التجريد الذي ، ابستيمولوجية متفردةو  النابعة من خلفية معرفية
ومن الطبيعي أن يتسم هذا العلم بالتنظري والتجريد ما  –يتسم به العلم يف أول مراحله 

دام يسعى إىل التأسيس املنهجي والعلمي وإىل إرساء اجلهاز املصطلحي الذي يعرب عن 
مناهجه ما دامت و  منطلقاتهو  والذي يشرح فيه أسسه، )للسانياتا(هذا العلم احلديث 

  . هي  أدوات استيعاب هذا التخصص الوافد إىل الثقافة العربية
وجند أبرز مشكلة املصطلحات اللسانية الغزيرة اليت تشكل علم اللسانيات واليت      

لذلك جابه املرتمجون ، تنقلها املؤلفات األصلية للتعبري عن مفاهيم علم اللسانيات وأسسه
حماضرات يف اللسانيات "الذين حاولوا نقل املؤلفات اللسانية إىل العربية على رأسها 

أي صعوبة ترمجته إىل العربية ، عدة إشكاليات تتعلق أساسا باملصطلح اللساين" العامة
      .16بدقة لعدم وجود املفهوم الذي يدل عليه يف اللغة اهلدف

 :السياق المعرفيو  سانيترجمة المصطلح الل-أ

فيما بينها مشكلة شبكة تتمايز  -أو حىت النقدية–تتعالق املصطلحات اللسانية 
ولعل ذلك ما ، وتتحدد املفاهيم ضمن الشبكة، فيها املصطلحات بالنظر إىل نظرياا

وجهدا أكثر للتحري والبحث عن ، يضفي على ترمجة املصطلحات مشقة خاصة
، من خالل تتبع مساراا وحمطاا تارخييا، ملصطلحات يف جمال ماالعالقات القائمة بني ا

إن : " ويف هذا السياق يذهب ساطع احلضري إىل القول ، وسياقاا إضافة إىل استعماهلا
بعض املصطلحات ذات عالئق شديدة مبصطلحات أخرى لداللتها على معان متقاربة 
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طلحات دفعة واحدة لكي حنصل فيجب علينا أن نالحظ مجيع هذه املص، أو متعاكسة
ولكي ال تتخصص كلمة مقابل أحد املصطلحات يف حني ، على تناسب بينها من جهة

  17".أا قد تكون أليق وألزم للداللة على غريها من جهة أخرى 

وجدير بالذكر أن ترمجة املصطلح اللساين الغريب مبعزل عن العالقات اليت يقيمها 
وهو ما يؤدي بدوره ، نتاج ترمجات خاطئة وغري دقيقةمع مصطلحات أخرى يؤدي إىل إ

إىل اللبس واخللط بني املصطلحات اللسانية ومن مث تشويه املفاهيم والتصورات اللسانية  
  .ككل

ويعود سبب الوقوع يف اخلطأ وعدم الدقة يف حاالت عديدة إىل إجراء العملية 
املعرفية املنتجة للمصطلحات وإغفال السياقات الفكرية و ، الرتمجية مبعزل عن املعارف

وهو ما يستوجب تعقب 18، اللسانية والنقدية الغربية قبل هجرا إىل البيئة العربية
واستقراره أو نضجه من مجيع اجلوانب ، وسريورته، املصطلح أثناء مجيع مراحل تكوينه

  19.الداللية والوظيفية فضال عن الصوتية والبنائية

أي االعتماد ، الرتاث، دي العريب من ثالثة روافدينهل املصطلح اللساين والنق
على مصطلحات وضعها القدماء بغية إطالقها واستعماهلا للداللة على مصطلحات 

أي االعتماد على ترمجة املصطلحات ، ورافد ثان يستند إىل احلداثة الغربية، مستجدة
، واملصطلحات احلديثة أما الرافد الثالث فيشمل املزاوجة بني الرتاث، الغربية أو تعريبها

  ..وتشكل هذه الروافد جمتمعة وسائل إلثراء الرصيد االصطالحي للغة العربية 
وهو مؤشر احتكاك احلضارات ، ويعد إنتاج املصطلح يف اللغة عالمة صحية

ذلك أن تكاثر املصطلحات يف شىت ااالت دليل حيوية اللغة وحركيتها ، 20وتفاعلها
أما إذا تراجع رصيدها االصطالحي أو ركد فإن ، عصر والتقدموجتددها أو مواكبتها لل

عدم فعاليتها يف احلركية ، ذلك مؤشر خطري على دورها ومكانتها ضمن اللغات األخرى
لذلك فإن املصطلحات هي اجلهاز األساسي الذي يبىن عليه اإلنتاج . العلمية العاملية

ينظر إىل ، وهلذه األسباب.  جماهلموهو أداة تواصل بني املختصني واخلرباء يف، املعريف
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وهي اجلهاز الذي يعرب عن األفكار والتصورات ، املصطلحات على أا مفاتيح العلوم
  21.ويكشفها

  :المفهومو  الترجمة اللسانية بين المصطلح-ب
غيــر أن إشكال الرتمجة ليس .من املسائل املرتبطـة بالرتمجــة مسألة املصطلـح        

ولكنه عنصر له دور يف العملية كل ما يف . ح كما قد خييل إىل البعضإشكال املصطل
ــر عنه عن املفهوم الذي عب، يف اللغة اهلدف، األمــر أن خنتار املصطلح الذي يعبــر به

  . املصطلح األجنيب يف لغته
مسألة املصطلح تعد من أبرز املسائل يف الرتمجة املتخصصة عموما والرتمجة  غري أن       

اليت تستدعي اهتماما أكرب وسعيا حثيثا حللها على الرغم من صعوبة ، للسانية خصوصاا
  .إجياد حلول جاهزة هلذه اإلشكالية املعقدة

وغالبا ما يتم التغافل أثناء عملية الرتمجة عن خصوصيات املسألة االصطالحية 
الئحة أو  ومقرتحات ختتزل مسألة معقدة يف، حيث يطغى اللبس واخللط، يف اللسانيات

، إال أا ال حتمل بالضرورة املضامني املفاهيمية ذاا، قائمة تضم مقابالت باللغة املصدر
   .وال  تنقل العالقات القائمة بينها وبني مفاهيم أخرى

 :أسباب اضطراب المصطلحات اللسانية العربية:    خامسا -

فوضى  – كغريه من املصطلحات العلمية  -يواجه املصطلح اللساين والنقدي
الشهادات تشرتك : " غليسي و كما قال يوسف ،  عارمة أثناء تعامله مع املتصورات الغربية

يف رميها للمصطلح اجلديد بسهام اإلشكال واإلغراب واالنغالق ووجه اإلشكالية يف 
وأن املفهوم ، أن املصطلح األجنيب قد ينقل مبصطلح عريب مبهم احلد واملفهوم، ذلك

أو أن املصطلح ، ينقل بعشرات املصطلحات العربية املرتادفة أمامهالغريب الواحد قد 
  22".الواحد قد يرد مقابال ملفهومني غربيني أو أكثر يف الوقت ذاته 



 

 

 

 

 

 

 مسعود شريط. العربية أزمة تمثل المفاهيم أم موضة اختالف                أ ترجمة المصطلح اللساني إلى اللغة
  

                          2017 ماي/  عشر ثانيالالعدد                               106       إشكاالت               مجلة / تمنغست.ج.م

وتعود حالة االضطراب إىل حداثة املصطلحات اللسانية والنقدية يف الثقافة 
ن النظريات واملناهج ذلك أ، مقارنة بإرسائها واستقرارها يف البيئة الغربية، 23العربية

بل متر ، دفعة واحدة) ا املرتجم إليه( ال تستقر يف البيئة املستقبلة ) واألدبية(اللسانية 
إىل أن ترسخ املصطلحات ومفاهيمها فتصبح ، )والتمثل ، االحتكاك، النقل(مبراحل 

  .وتستوعبها عقوهلم بتلقائية من دون تكلف، عادة جتري على أقالم املؤلفني
تماد الدرس اللساين والنقدي العريب احلديث على منجزات الدرس اع كذلك

جند أغلب املصطلحات احلديثة  إذ ؛ 24الغريب على مستوى التنظري ومناهج التحليل
وصلت إلينا عن طريق الرتمجة اليت باتت قاصرة عن اإلدالء ، متعددة اللغة، غربية املنشأ

عت بني أيدي الباحثني اللسانيني والنقاد فشا، بالتعبري اللغوي الدقيق للمصطلح الغريب
فكل لساين أو ناقد يأخذ بالرتمجة اليت متلي عليه ، عددًا من الرتمجات للمصطلح الواحد

 وهذا ما يستدعي أوًال حتري اختيار املرتمجني احلاذقني باللغة العربية. منهجهو  ذوقه
  ..بل  احلاذقني بالثقافة أيضاً ، باللغات األخرىو 

اختالف مصادر التكوين العلمي واملعريف للسانيني والنقاد إىل ذلك ويضاف 
، أو األملانية، وآخرون من الثقافة االجنليزية، ينهل بعضهم من الثقافة الفرنسية إذ، العرب

إىل العربية ؛ فتهيمن ) والنقدية(وكل ذلك يؤثر على منهجية نقل املصطلحات اللسانية 
من دون تكلف ، ة من خالل االقرتاض أو النقل احلريفاملصطلحات األجنبية على العربي

وهو ، أي عناء لرتمجتنها والسعي إلجياد املصطلحات اللسانية أو النقدية العربية املقابلة هلا
  ...ما يؤدي بدوره إىل االضطراب والفوضى االصطالحية يف ذهن املتلقي العريب 

ف أو مرتجم يف جمال فيلجأ كل مؤل، االختالف يف وسائل توليد املصطلحاتو 
كأن يعتمد البعض ،  25البحوث اللسانية والنقدية إىل اعتماد طريقة معينة لوضع املصطلح

أو تعريب املصطلحات بإضفاء صيغة العربية على ، منهم على االقرتاض من اللغة املصدر
فيما يفضل البعض ، ومنهم من يعتمد على النحت والرتكيب أكثر، املصطلح األجنيب

وما من شك أن اختالف ، ترمجة املصطلح األجنيب مبصطلح عريب الصيغةاآلخر 
، منهجيات وضع املصطلحات اللسانية والنقدية وطرق ترمجتها إىل العربية مسألة طبيعة
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وضعت مقابل املصطلحات األجنبية إال أا أسهمت يف تعدد املصطلحات العربية اليت 
املصطلحات اللسانية والنقدية وترمجتها  أصبح وضعكما  ).فرنسية أو اجنليزية خصوصا (

بل صار تعدد ، منهجية دقيقة وواضحة و  إىل اللغة العربية ال يستند إىل معايري
ومظهرا  ، تكاثرها من قبيل االنبهار بتفوق املنجزات اللسانية والنقدية الغربيةو  املصطلحات

  .26أو للتعبري عن جماراة املوضة الفكرية، للتفاخر والتباهي
غياب التنسيق بني الباحثني فيما خيص املصطلحات يف البلد العريب  إضافة إىل     

، الواحد ما دفع العديد من الباحثني لوضح مصطلحات فردية تتسم بالفوضوية واالرجتال
بل ، النقدية ال خيضع ملنهجية موحدة يف إطار منظمو فأصبح وضع املصطلحات اللسانية 

زعة الفردية والتعصب للخيارات الفردية على حساب الن - يف معظم األحيان- حتكمه 
  .العمل اجلماعيو  التنسيق
  .  نتائج ترجمة المصطلحات اللسانية إلى العربية:    سادسا -

أدى إقبال بعض اللسانيني والباحثني العرب على ترمجة الرصيد اهلائل من املناهج 
طلحات واملفاهيم اليت دخلت إىل إنتاج عدد هائل من املصو  النقديةو  والنظريات اللسانية

ومما مييز . فانغلقت مدلوالا على معظم الدارسني، معجم املتلقي العريب بشكل متسارع
هذه املصطلحات اللسانية املرتمجة إىل العربية أا صيغت بصياغة لفظية مل يعهدها 

بشكلها القارئ العريب وال تنتمي إىل ذخرية مفرداته لكوا قد اقتحمت عامله فاحتفظت 
ومت تعريبها ظاهريا الحتوائها ، املأخوذ من املصدر فتبدو التينية أو اجنليزية أو فرنسية

 27.إال أا ال متت إىل العربية بصلة ألا ال تعرب عن مضموا، أصواتا أو أحرفا عربية
، فونيم، فونولوجيا، فونتيك، سيميولوجيا: وللتدليل على ذلك نورد بعض املصطلحات

  .وغريها من املصطلحات اللسانية الكثرية... مونيم، مورفيم
اليت تتميز ، النقدية املرتمجة إىل العربيةو  ونظرا لطابع الكتابات اللسانية

حيث يعجز املتلقي عن فك رموزها ومتثل مفاهيمها ، باالضطراب واللبس يف أحيان كثرية
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رتمجني إىل انتهاج هذا الوضع دفع العديد من الدارسني وامل، واستيعاب مصطلحاا
النظريات اللسانية  الغربية احلديثة إىل و  التأويل والتفسري وسيلة لرتمجة مضامني املناهج

ومن اجللي أن عملية التأويل ال ختلو من االجتهادات الفردية واالستيعاب . العربية
يات ما يؤدي إىل إنتاج مستو ، )املرتمجني ( بل حىت االختالفات بني املؤولني ، الشخصي

عديدة من اخلطاب اللساين أو النقدي؛ فيصبح لكل فريق خطابه اخلاص الذي يتمسك 
وينظر إىل التأويالت أو القراءات األخرى على أا ليست ، به ويعده معيارا للحقيقة

  28.صحيحة

رافقه ، كما أن تلقي املناهج والنظريات اللسانية والنقدية عن طريق الرتمجة
إذ يقف الدارس على واقع التعدد ، املصطلحات املعربة تفاوت يف التلقي وتقبل

ومن مظاهر هذه األزمة وضع مقابالت ، االصطالحي الذي يشكل أزمة للغة العربية
والتفاهم بني ، ما أدى إىل االختالف يف الفهم، عديدة للمصطلح األجنيب الواحد

ويعود السبب ). الدراسات اللسانية والنقدية خصوصا( ، الباحثني يف اال الواحد
الرئيس للتعدد االصطالحي املنهجية أو الطريقة اليت يعتمدها املرتمجون يف نقلهم 

حيث تتأرجح خيارام بني ، للمضمون اللساين أو النقدي الغريب إىل الثقافة العربية
  .أي إجياد مصطلحات عربية الصياغة للمصطلحات األصلية، الرتمجة وتقنياا املعروفة

ومن . وء إىل التعريب باالقرتاض مث إضفاء الصيغة العربية على املصطلحوبني اللج
  :نذكر بعض املصطلحات وترمجاا إىل العربية ، األمثلة اليت توضح هذا الطرح

 : الذي ترجم إىل العربية بـ "  sémiologie: " مصطلح  •
لم ع، العالماتية، علم العالمات، علم السيمياء، السيميائية، السيميولوجيا - 

 ...األدلة واألعراضية 
 : الذي ترجم بـ " :  sémiotique: " مصطلح  •

 .اخل... الدالئلية ، العالمية، السيميائيات، السيميوتيكا، السيميوطيقا - 
 :الذي ترجم بـ " :  phonétique: " مصطلح  •
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.. الصوتيات، األصواتية، علم الصوت، الفونيتيك، علم األصوات، طيقافون - 
 .وغريها

 :الذي ترجم بـ ، " phonologie" : مصطلح  •
  ..علم وظائف األصوات ، علم األصوات الوظيفي، الصواتة، فونولوجيا - 

ويعد إرساء اجلهاز االصطالحي يف أي فرع من الفروع العلمية مظهرا من مظاهر 
  29.وتكامل رصيدها، واكتماهلا، استقالل العلوم

ليت تلقى رواجا وعناية وكذلك أصبح اال االصطالحي من ااالت اخلصبة ا
  .وسط الباحثني يف عصرنا احلديث

، أما فيما خيص وضع املصطلح اللساين والنقدي العريب فمازال يبحث عن هويته
ذلك أن الواقع يشري إىل اضطراب وعدم وضوح الرؤية نتيجة ، ويسعى إىل تأسيس بنيانه
لتجارب اللسانية أو النقدية خ اسا والناقدين على النقل واستن تركيز اللسانيني واملرتمجني

اخ سريب، وخري دليل على ما نقول استنالغربية وإسقاطها على الدرس اللساين والنقدي الع
املناهج واإلجراءات اللسانية والنقدية يف حتليل النصوص األدبية ودراستها واعتماد ترسانة 

ضفى غرابة على  ما أ، اصطالحية لسانية ونقدية مستنسخة من البيئة الثقافية الغربية
وهي غرابة تعود أساسا إىل إقحام مناهج ، اخلطاب اللساين والنقدي العريب احلديث

ومنظومة اصطالحية غريبة املنشأ واملرجعية االبستمولوجية املعرفية يف الدرس اللغوي العريب 
ولعل هذا الوضع أدى . وهو إقحام قسري شبيه بالوالدة القيصرية إىل حد بعيد، احلديث

نقدي عريب هجني عسري الفهم ومغلق املفاهيم بالنسبة و   إنتاج خطاب لساينإىل
هذه األخرية اليت ، للمتلقي العريب الذي مل يعهد مثل هذا اخلطاب إال عن طريق الرتمجة

  .أنتجت كما هائال من املصطلحات اليت وفدت إىل الثقافة العربية من دون استئذان
وية والنقدية العاملية مسعى حممود إال أن مراعاة واحلقيقة أن مواكبة األحباث اللغ

وخصوصيته الثقافية عامل جوهري أثناء النقل ، سريورة البحث عند املتلقي العريب
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حىت ال يصاب املتلقي العريب بالصدمة والتخمة الناجتة عن السيل اجلارف ، والرتمجة
ولذلك . يف وقت وجيز للمصطلحات والتصورات واملفاهيم الوافدة إليه عن طريق الرتمجة

، يبدو أن تعزيز حركية الرتمجة والنقل إىل العربية بالسعي المتالك الرصيد املعريف واألديب
وتطوير القدرات اإلنتاجية النابعة من التفكري اللساين أو النقدي العريب األصيل مبنظومة 

ة للتخلص من كلها خطوات موضوعية بالغة األمهي،  اصطالحية منبثقة عن البيئة العربية
ومن مث القدرة على مزامحة اللغات والثقافات ، التبعية الفكرية والعلمية يف شىت ااالت

وليس االقتصار على ترمجة ما توصل إليه اآلخرون ، األجنبية من حيث اإلنتاج
  ..واالستهالك العلمي واألديب 

  :خاتمــــــة

ثقافة العربية واقًعا متخض عن نقل الدرس اللساين والنقدي الغريب إىل ال 
مصطلحيا حديثًا مشوًشا ومضطربًا؛ أنتجته القراءات القاصرة على مستويات متعددة؛ 
فتحولت  العوملة املصطلحية إىل عالقة غري متكافئة بني بيئة غربية منتجة للمعرفة وفق 

وبيئة  ، املعرفيةو  سريورة تلقائية نابعة من جتربة لسانية أو نقدية متفردة هلا مالبساا الثقافية
على مستوى املضامني ، عربية مستهلكة تتغذى على منجزات البيئة النقدية الغربية

واإلجراءات املنهجية؛ ما جعل الدرس اللساين العريب ، النقدية النظريةو  واملفاهيم اللسانية
  .خماطرو  رهينة ترمجة الفكر الغريب إىل العربية مبا تتضمنه عملية الرتمجة من مزالق

وتطبيق ، ومثة عجز عن استيعاب حقيقة املقوالت اللسانية والنقدية الغربية
اضطرابًا يف استخدام املصطلحنظرا للعالقة العضوية ، مناهجها تطبيًقا ينسجم مع جوهرها

وخلال يف توظيفه؛ما أدى إىل فقدان املصطلح أهم مربرات ، اليت تربط املصطلح مبنهجه
النقدي الغريب على أحسن و  عدم متثل الدرس اللساينلعل ذلك مرده أساسا و ، وجوده

من مث حمتوى الدرس و  النقدية العربيةو  وجه؛ ما انعكس سلبا على املصطلحات اللسانية
  .اللساين ككل

أي من  ؛العريب احلديث عن مساره الطبيعي كما نسجل احنراف الدرس اللساين
ليبلغ مرحلة ، تغال على التسمياتمهمة إجناز املفهومات والرؤى اللسانية إىل جمال االش
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وال شك أن هذا الوضع سيعمق مأزق الفكر اللساين العريب . أخرى من مراحل أزماته
من فرصة لبناء ممارسة لسانية فاعلة ، احلديث الذي حتول املرجع اللساين الغريب لديه

صور إىل مصدر يدفع إىل االضطراب والتشويش؛ ومن مث إىل إعادة إنتاج الق، وُمنتجة
  .والعجز

  
  

  :هوامــش

، 1998، 1عدد، 27جملد ، جملة عامل الفكر، إشكالية تأصيل املنهج يف النقد الروائي العريب، عبد العايل بوطيب -1
  .13ص 
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 .565ص ، 1991
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لعبة التأطير  ىالنقدية، التي تأسست علو  عن خاصيتها الساخرة" ذات"يكشف االنتظام الصيغي في رواية    

أيضا بتمترسها في المجرى الروائي مخترقة كل ما سمح باتساع مجاالت السخرية، و هذا الخطابي والتلفظي، و 

أهوائها، كما أن تشبع الرواية و  طموحاتهاالشخصيات، كي تعبر عن مواقفها و  الخطابات التي تتداولها

سارد، أحدث تصدعات في مجرى الخطاب الروائي بالملفوظات التعليقية الساخرة، التي غالبا ما تصدر عن ال

لهذا ال تنحصر الرؤى الموجهة لحياة الشخصيات، و العام، وذلك بما تسرب من تشكيك في مصداقية 

ل في منظومات القيم االجتماعية والسياسية مضاعفات انهيار المعنى في قلب اللغة فحسب، بل هو انهيار شام

الروائي  األفقلهذا غدت السخرية خطابا استشرافيا يقرا طالع التبدل، و التحول و  الثقافية لمجتمع آخذ فيو 

 .مسخا ليس إالويعلنه ضمنيا تالشيا و 

  .امللفوظ ـ اب املسرود ـ سجل الكالمـ املفارقة ـ رؤية السارد ـ اخلطالسخرية:الكلمات المفاهيم
 

  
  :تقديم

، ال تكف كياناا عن االنثناءو تشتغل الكتابة الروائية على حافة نشاز شديدة التقعر     

التدالل، حيث تشيد عوامل التخييل الروائي حاضنة ملا و  العصيان يف جغرافيا املعىنو  التمرد

الكينونة، إا كتابة و  ذلك باندساس النافر من حاالت الوجودو  مألوفها،و  جياوز جاهزها

 ها املنيعة،ايارات عميقة يف جتاويف سلط أحداثو  جترؤ على نسف حصون املعاين

ذلك من داخل املتكلس يف ميتافزقاها، فهي ال ادن مطلقا حاالت تطابقات الوعي و 

  .النمطيو  لذاته، إذ تزحف حوارا فاتكة باملسكوك
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   :وظائف التعدد الخطابي

الصيغي يف  االنتظاملقد قصدنا من مالحقة التلوينات اخلطابية اليت يمن على    

قق من اشتغاهلا، وذلك انطالقا من امللقى الذي شكله عنصر الكتابة السردية أن نتح

السخرية على مدى اسرتسال اخلطاب الروائي، وبعبارة أخرى كانت جممل التلوينات 

اخلطابية مقحمة يف اخلطاب املسرود، وتداخلها كان قائما على امنحاء استقالليتها 

رتقه النظرة الساخرة اليت حيملها وانصهار بنيتها نتيجة حتول مادا احلكائية إىل موضوع خت

، ومبوازاة ذلك تتسع النظرة الساخرة وتتسع يف النص تبعا ملا تقتضيه )اخلطاب املسرود(

ـ التلوينات اخلطابية  اخلطاب امليتاسردي ـ اخلطاب السردي( تراتبية املستويات اخلطابية 

  .اليت يرتكز عليها اخلطاب الروائي بشكل عام) األخرى

بنمط صيغي ميثله التعليق " ذات"أيضا أن تم يف نص ميكننا   

(Commentaire) ،" ففي كل رواية يقوم السارد األول بدور املعلق على خطاب

املنقول عن الشخصيات الروائية، وقد يكون التعليق ذاتيا موضوعه كالم السارد  1"اآلخر

مح للرتهني السارد يس 2نفسه، كما ميثل التعليق خطابا واصفا، فهو ملفوظ على ملفوظ

، سنحاول من هذا املنطلق أن نتتبع 3بتحقيق ما ميكن أن يسمى الوظيفة اإليديولوجية

طبيعة العالقة بني هذه الصيغة اخلطابية واملادة موضوع التعليق، دون أن نغفل بالطبع 

  . عالقتها بالصيغ األخرى احلاضرة يف النص السردي

  ".اإلعتماد على النفس: " عبارة موجزةصب الدكتور مجاع ثقافته وخربته يف"-   

مل يقصد شعارا سياسيا بعينه، وال ما توارد إىل ذهين عبد ايد وذات من   

تقنيات، وإمنا كان يشري إىل قلي البطاطس يف املنزل، وتناول العصائر فريش، واالبتعاد 

لونة بالذات، مثل عن املعلبات واألغذية احملفوظة، وكل ما تدخل إليه املواد الكيماوية وامل

أمحر الشفاه ومعجون األسنان، واآليس كرمي، واملشروبات، واجليلي والشكوالتة، 

  ).234.ص" (والربنبون، وباختصار كل حلويات األطفال

، يف هذا املقطع، موضوعا "اإلعتماد على النفس"جعل الرتهني السارد من عبارة   

ردت كخطاب مباشر منقول عن الدكتور خلطابه التعليقي، ويتضح أن هذه العبارة اليت و 
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استعملت فيها داخل النص " سابقة"كانت ساخرة بالنظر لسياقات حكائية " عادل"

السردي، كما أن وضعها هنا يف املقطع أتى مؤطرا بسخرية اخلطاب املسرود اليت 

تتضمنها، فهي ترتابط مع ما جاء فيه، وذلك من خالل الكالم الذي مت التمهيد به 

، إننا نلمس استخفاف وكم "ب الدكتور مجاع ثقافته وخربته يف عبارة موجزةص:"هلا

وفيما يعود للخطاب التعليقي جنده قائما . السارد الساخر قبل أن نقرأ العبارة املشار إليها

: بعبارة" عادل"فعوض أن يوجهنا السارد مباشرة ملا يقصده الدكتور : على املراوغة

كي ينعطف "ما توىل ذكره فيما بعد، فقد اعتمد على النفي  وهو" اإلعتماد على النفس"

حنو ذكر ما مل يكن مقصودا بالعبارة، وميكن أن نعترب ذلك حتايال ومراوغة من قبل 

السارد الساخر، تغيا من خالهلما اإلحالة على ما يريد أن يستهدفه بسخريته 

لعبارة ذاا يف وضع ، وكأنه يضعنا بطريقة غري مباشرة أمام استعمال ا)157،93.ص(

) البورنوغرافية(سابق يف النص، حيث فضح ما كان يوازي عرض تلك األفالم اإلباحية 

من ممارسة لسلوك جنسي شاذ، ويفهم من لغة النفي، إذن، دعوة السارد الساخر 

الستحضار ما سبق تقدميه من إحاالت ساخرة يف النص السردي عرت ما هو خفي يف 

  . ئيةحياة الشخصيات الروا

يأيت تعليق الرتهني السارد حامال لتحايل هذا األخري على مقصدية كالم   

شخصيته، إنه ميرر خطابه النقدي والساخر باعتباره غري مقصود من قبل الدكتور 

  . ، إال أنه من زاوية أخرى يبقى مقصودا من طرفه"عادل"

بشأن ما ميكن أن باإلشارة املوجزة  اليت يقدمها اخلطاب التعليقي  اكتفيناإذا   

، فلن نتمكن من فهم مقصدية السارد "يتوارد إىل ذهن عبد ايد وذات من تقنيات"

عبد "و" الشنقيطي"الساخر ذه العبارة إذ مل نستحضر ما حكي عن ممارسة كل من 

  .لذلك السلوك اجلنسي الشاذ، والذي كان يقودمها له عرضهما ألفالم إباحية" ايد

مل يقصد شعارا سياسيا بعينه : "املعلن عنه يف بداية التعليق كما أن التلميح  

يف سجل الكالم السياسي، " على النفس االعتماد"يستهدف بتهكمه مرجعية عبارة "
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ويتجلى هنا . وذلك من منطلق استعمال ساخر هلا يف إحدى سياقات النص احلكائية

  . اللغة الساخرة على ذاا انعكاسبكيفية واضحة 

" ذات"حتذيرية يف كالمه مع " نصائح"من " عادل"ا كان يوجهه الدكتور مث إن م  

حول ما ينبغي فعله وجتنبه من مواد غذائية، سيرتاءى لنا كيف أن هذا " عبد ايد"و

، يف كون "على النفس االعتماد"يلتقي ضمنيا مع الشعار السياسي " الناصح"الكالم 

فقط برتديده واجرتاره،  االكتفاءع، بل مت هذا األخري مل يتحقق فعليا على أرض الواق

، يتأكد "ذات"، اليت سوف لن تعمل ا "عادل"الدكتور " نصائح"نفس املصري ستعرفه 

  . ذلك بعثورها ألكثر من مرة على أطعمة حمفوظة فاسدة

توجهنا، إذن، بدايـة اخلطاب التعليقي حنو إحاالت ذات مقاصد ساخرة   

يف اية " عادل"الكالم الذي يعرب عن مقصديته الدكتور  للسارد، وانطالقا منها يصبح

التعليق، باملقطع املذكور، مؤطرا باملقاصد السابقة، وذلك إذا أخذنا بعني االعتبار العبارة 

  . موضوع التعليق

األوىل تتمثل يف تعرية سخرية تعليق السارد على : خنلص إىل مالحظتني اثنتني  

. لسلبية األوضاع اليت تعيشها الشخصيات الروائية"االعتماد على النفس : "عبارة

وتنحصر الثانية يف اتساع دائرة املنحى الساخر للتعليق باستجالئه ومهية العبارة وفراغها 

من حيث هي شعار سياسي يف الواقع املرجعي للنص السردي، وذلك من خالل ما يقدم 

  . من وضعيات حكائية ساخرة داخل النص ذاته

ونقصد بذلك إعادة تشغيل قنايت : أليدي فاحتة اللتقاء الشفاهكان لقاء ا"-   

" البث، وبأقصى قوة، من أجل تغطية الفجوة املعلوماتية اليت أحدثتها املقاطعة

  ). 278.ص(

على تغري الوضعية . 4يؤشر استعمال السارد لضمري املتكلم عوض ضمري الغائب  

خلطابية اليت تنتظم هذا املقطع السردي، السردية، إذ حيدث مبوازاة ذلك تغيري يف الصيغة ا

" مسيحة"وجارا " ذات"الذي جند يف بدايته خطابا مسرودا قصريا حيكي عن كل من 
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والتحدث ") لقاء األيدي("بعد فرتة انقطاعهما عن بعض، حيث عادتا إىل تبادل التحية 

  "). لقاء الشفاه("مع بعضهما 

التعليقي، بعد نقطيت التفسري مباشرة،  عمد الرتهني السارد إىل استعمال اخلطاب  

متخذا موضوع خطابه ما قدمه يف اخلطاب املسرود، وتتحدد الغاية من هذا التعليق 

يف الكشف عن ذلك اجلانب السليب الذي يثوي خلف األفعال ") نقصد بذلك("الذايت 

من ونلمس يف لغة التعليق توظيفا لعبارات وألفاظ ". مسيحة"و" ذات"اليت تصدر عن 

، اليت انطوت على استعارة ساخرة مليئة "تشغيل قنايت البث: "السجل اإلعالمي مثل

ليس يف جوهره سوى عودة " مسيحة"و" ذات"بالتهكم، أظهرت أن الكالم الذي تتبادله 

اليت أحالنا السارد " لتغطية الفجوة املعلوماتية: "منهما للثرثرة، كما تشري أيضا عبارة

حلظات "رغبتهما امللحة واجلموحة يف استدراك ما فاما من  الساخر من خالهلا على

. ، نتيجة الفرتة اليت انقطعنا فهيا عن توجيه الكالم لبعضهما بسبب خصامهما"الثرثرة

من السجل " املقاطعة"ولإلحالة على هذه الفرتة بالذات استعمل الساخر يف تعليقه كلمة 

  . السياسي

شيء ال يصدق : "باالستفهاممسبوقة  "ذات"جاءت بعض التعليقات يف نص   

، مما أضفى )331.ص" (هل كانت ذات بريئة متاما؟"، )287.ص" (من جانب أبوين؟

) ذات(فيجب أن ال ننسى أا، رغم سالمة طويتها : "على هذه التعليقات طابع اجلواب

. وترفعها عن صغائر التعصب، سبق أن قدمت القربان املسيحي على مذبح املاكينات

ح أا اكتشفت بعد ذلك أن خطيئتها ترتبط بقضايا أكثر تعقيدا مثل انقسام العامل صحي

إىل ميني ويسار، واملذاهب إىل سنة  واالجتاهاتإىل معسكرين، واتمع إىل طبقات، 

وشيعة، إال أننا ال نستبعد أن تكون قد خشيت من وصول صوت الرتاتيل الكنسية إىل 

). 331.ص" (رتابت يف أهداف أم عاطف ودوافعهاسكان العمارة، أو على األقل ا

أم "واخلادمة " ذات"أعقب هذا اخلطاب التعليقي مباشرة ما حكي عن ذلك الصدام بني 

والذي ساهم يف إذكائه أفعال وردود أفعال كل منهما، ويبدو أن استفهام " عاطف
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موضوع  ، واملطروح قبل التعليق، يساعدنا يف التعرف على"ذات"السارد عن براءة 

اليت بدأ ا السارد تعليقه، " من يعلم: "نقرأ عبارة االستفهامالتعليق، وكجواب عن 

، ومبا أن "ذات"متظاهرا بعدم امتالكه ملعرفة كلية متكنه من استجالء النوايا احلقيقية لــ 

التظاهر ال يتوافق مع موقعه يف النص السردي كرتهني سارد وساخر، فإنه يعمد إليه 

من سلوك " ذات"لعبة تسهل أمامه إمكانية التشكيك يف كل ما يصدر عن  باعتباره

  . وأفعال

هيمنت على انتظامه ) 98،99.ص(يدعونا التعليق إىل استحضار حمكي سابق   

عن توجيه كالمها " ذات"صيغة اخلطاب املسرود، أخربنا من خالله السارد عن امتناع 

يف، وذلك إرضاء لرغبة بعض العامالت ، اليت كانت تعمل معها يف األرش"نادية"إىل 

باملسيحية، وقد مت استدعاء هذا احملكي مبوجز له أعاد " نادية"األخريات اللوايت كن ينعنت 

اليت وردت فيه، وقصد السارد بالعبارة " القربان املسيحي: "استعمال نفس العبارة الساخرة

؛ مرضاة لتلك "ذات"متها كانت الضحية اليت قد" نادية"أن خيربنا بكيفية متهكمة أن 

العامالت، كي تدفع عنها ما كانت تعانيه من ميش هي األخرى من قبلهن، ويبدو 

يف سخريته منها، فإذا كان ما صدر عنها ال يرتجم " ذات"جليا هنا تعاطف السارد مع 

، "نادية"بل على العكس جيلي سلوكها وفعلها املوجه ضد صديقتها " سالمة طويتها"

  .وتسم شخصيتها بالتناقض" ذات"املفارقة اليت تطبع سلوك  فهنا تكمن

إننا ال نستبعد أن تكون قد : "وميكن أن نالحظ من خالل التعليق أن عبارة  

كانت متلبسة يف كمها " خشيت من وصول صوت الرتاتيل الكنسية إىل سكان العمارة

 كانت متأل ذهن من األفكار والتوقعات اليت االستخفاف، وذلك دف 5بروح الدعابة

صديقتها، وتلتقي العبارة هنا مع ما كان " مساندة"اليت دفعتها إىل التخلي عن " ذات"

كما كانت هناك حاجة لكسب ("يلف أغلب أجزاء احملكي موضوع التعليق من كم 

ود األم املؤمنة، ألن سوق األمهات احمللي كان يشكو الندرة يف أعقاب ازدهار سوقهن 

يف أصله إل رفع " أم عاطف"و" ذات"يعود سبب الصدام بني ). 330.ص" (العريب
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هذه األخرية لصوت شريط الرتاتيل الدينية، الذي أحضرته معها كي تستمع إليه أثناء 

  ". ذات"أدائها ملهامها بالبيت، وهذا ما مل تكن تتحمله 

مضخمة، وذلك نتيجة احتواء لغة " أم عاطف"و" ذات"أتت صورة الصدام بني   

، يف احملكي موضوع التعليق، على عبارات وألفاظ من السجل السياسي 6طاب املسروداخل

  . الديين

الذين حيرمون التعامل  املتعصبنيمل تكن من  ]ذات[فهي بالرغم من حتجبها "-   

  ).330.ص" (العدو التارخييمع 

بالفتنة، وهنا انتابت الشكوك أم عاطف يف أن األمر ال يتعلق باإلذن وإمنا "-   

  ). 330،331.ص" (لطائفية بالطبعا

إن التعليق مل يكن فقط إمكانية خطابية تعلن صراحة عن طبيعة العالقة اليت   

ينسجها السارد مع احملكي الذي يقدمه، بل كان أيضا إمكانية تربط بني عدة أوضاع 

، فقد كشفت سخرية احملكي موضوع التعليق عن "ذات"ساخرة من حياة شخصية 

اخلادمة، ومن خالل التعليق " أم عاطف"ب " ذات"ة اليت ختفيها عالقة املظاهر السلبي

، فهي ال تقل عنها "نادية"مع " ذات"نتوصل إىل ربط هذه العالقة بتلك اليت كانت لـ 

  .سلبية ومفارقة

، فإن ما يتبادر إىل (...)إذا حنينا صوت سيدته جانبا، والقيم اليت ميثلها "-   

و أا صاحبة رؤية إسرتاتيجية تتمثل يف محاية بيت ابنتها من الذهن تفسري ملوقف األم، ه

إا ال تريد البنتها : ، فإذا ما ختابثنا، ألفينا أنفسنا أمام أحد تعليلني أو كالمها معاااليار

أا حتمل عاطفة خاصة ) أو(أن تنجح يف حتقيق ما عجزت هي عن حتقيقه، و

التعليالن نفسهما يصلحان لتفسري موقف . لةللشنقيطي الذي ال يصغرها إال بسنوات قلي

ذات قبل خدعة التنازل عن الشقة، فقد انقلبت بعدها من أقصى اليمني إىل أقصى 

بالتحريض، وبأا أساس  اامااليسار، معلنة مساندا ملطلب الطالق، مما جلب هلا 
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ألرشيف أا تبنت ، إذ شعرت من رد الفعل يف اباالاماتالبالء والفساد، لكنها مل تعبأ 

  ). 287.ص" (قضية عادلة

التعليق موضوعا له، يف هذا املقطع السردي، جزءا من احملكي الساخر  اختذ  

الذي تضمنه، وحيكي السارد يف ذلك اجلزء عن الرفض الذي ) الفصل السابع عشر(

عه ، وديدمها هلا بالوقوف م"الشنقيطي"من أبويها لطلبها الطالق من " مسيحة"واجهته 

مدفوعة " مسيحة"ضدها، وذلك بالرغم من عملها مبا ميارسه عليها من عنف، وقد كانت 

  ". ذات"يف طلبها ذاك مبساندة من 

حاول السارد من خالل التعليق، أن يعيد النظر بكيفية ساخرة يف سلوك كل من   

 يف استخالص الدوافع املمكنة اليت احتمالية، معتمدا على لغة "أم مسيحة"و" ذات"

  ". مسيحة"اعتربها كامنة وراء سلوك كل منهما حنو 

من وجهة وظيفية، ويف هذا  7إن عالقة التعليق مبوضوعه هي عالقة ميتاحكائية  

للسارد، تتوزع يف املقطع املذكور من خالل " قراءة"السياق تبدو احتمالية التعليق مبثابة 

" أم مسيحة"الذي ذكرته األوىل حاول فيها أن يبعدنا عن الكالم : مجلتني شرطيتني

، )287.ص"). (الطالق امسهليس يف عائلتنا شيء ("وأخربنا به حمكي موضوع التعليق 

صاحبة رؤية "وذلك حىت يتسىن له توجيهنا حنو ما تصوره كتفسري له، حيث تصبح األم 

، أما يف اجلملة الثانية فيستدرجنا "اسرتاتيجية تتمثل يف محاية بيت ابنتها من االيار

األول : السارد عرب تفسريين آخرين استجلى فيهما دافعني اثنني لسلوك األم اجتاه ابنتها

، الذي ال يصغرها إال "الشنقيطي"ذات عاطفة خاصة حنو ) أي األم(ينحصر يف كوا 

بسنوات قليلة، والثاين يعلن فيه السارد الساخر صراحة عقدة األم يف أن تبقى 

فيما عجزت هي  ]مسيحة[أن تنجح "يف قرارها ال تريدها مثيال هلا، لذلك فهي "مسيحة"

  . عن حتقيقه

لقد نبهنا السارد الساخر، قبل أن يقدم هذين التفسريين، أن سياق تفسريه   

، نستشف ")فإذا ختابثنا" ("التخابث"حيكمه طابع ) يف اجلملة الشرطية الثانية(وتعليقه 

سوى لعبة " التخابث"يق، فليس للتعل" متحايل"و" من ذلك أن هناك استعمال ماكر
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لكي يسحب على سخريته الغطاء الذي  8"يفرضها هذا السارد الساخر على القارئ

  "). ذات"و(يسرت ما يبدو جارحا من دوافع عميقة وراء سلوك األم 

أسقط التعليق الدافعني اللذين اعتربمها السارد وراء سلوك األم على موقف   

للطالق، قد نلمس بوضوح " مسيحة"فقة على طلب ، الذي كانت فيه غري موا"ذات"

استناد السارد يف تعليقه الساخر على ألفاظ من الكالم السياسي، ميكن أن نتوقف منها 

من الكلب الذي " ذات"اليت أراد ا اإلشارة إىل املوقف األول لــ " اليمني"أوال عند لفظة 

ق استعمال السارد للفظة ، كما جند يف احملكي موضوع التعلي"مسيحة"أصرت عليه 

لكن ذات اختذته : ("من السجل الديين" خطيئة"من السجل السياسي، ولفظة " حمافظ"

موقفا حمافظا للغاية عندما أعلنت صديقتها عزمها على طلب الطالق، فهدم األسر 

" اليسار"يف التعليق لفظة " اليمني"ثانيا تقابل ). 287،268.ص" (خطيئة ال تغتفر

، وذلك بعد "مسيحة"ملوقفها األول واقتناعها مبساندا لطلب " ذات"غيري وتشري إىل ت

اك ألفاظ أخرى وردت يف التعليق إىل جانب ما ذكرناه هن". خدعة التنازل عن الشقة"

وكلها سامهت يف رسم مالمح " وقضية عادلة" "الفساد"و" التحريض"و" املطلب"مثل 

  .للطالق" مسيحة"من طلب " ذات"الوضع الساخر، الذي ترتب عن موقفي 

بوسعنا أن نتخابث هنا أيضا، كما فعلنا يف حالة األم، ونبحث عن " -   

أملها يف أن حتقق مسيحة ما عجزت هي عنه، أو رغبتها : تعليالت ملوقف ذات من قبيل

حتطيمها دم السقف : يف استخالص الفخذين املبهرين من براثن الوحش، أو العكس

، أو ضده، رغبة )الذي مياثلها سنا تقريبا(خاصة حنو الشنقيطي  فوقها، أو وجود عاطفة

منه  االنتقامأو ) للحيلولة دون انتشار عدوى طريقته يف انتزاع حقوقه الزوجية(يف ردعه 

ألنه أقنعها بأن تعطيه مدخراا اليت مل تتجاوز األلف جنيه ليضعها حتت تصرف احلاج (

باملائة، ففعلت من وراء ظهر عبد ايد، ودون قرشي مقابل ربح سنوي يصل إىل ثالثني 

أن تأخذ أي إيصال باملبلغ، ال من الشنقيطي وال من احلاج، ألن االثنني يعرفان رما، 
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ومل ختل هذه املعرفة دون إحلاح والتنصل من دفع الربح املأمول أو إعادة املبلغ األصلي 

  ).287، 288.ص" (عندما طالبت به

هنا إىل مستوى آخر مغاير للموقع الذي قدم منه التفسري ينتقل بنا التعليق   

الساخر يف آخر املقطع السالف كما رأينا، إذ جند الرتهني السارد يعود إىل موقعه 

يف طرحه للتعليالت أو " مكره"و" حتايله"، الذي حيمل ضمنيا )مكر السارد"(التخابثي"

  ". ذات"الدوافع اليت احتمل إمكانية وجودها خلف موقف 

وحنتاج لفهم تلك الدوافع إىل ربطها بأجزاء من احملكي الذي تضمن التعليق،   

ما عجزت هي " مسيحة"يف أن حتقق " ذات"ففي التعليل األول أخربنا السارد عن أمل 

وتريد التخلص " مسيحة"عنه، وذلك ألا كانت ترفض يف عمقها احلالة اليت تعاين منها 

، الذي كان ميارس عليها طريقته "الشنقيطي"ن منها بإصرارها على طلب الطالق م

  : اجلنسية الشاذة، ومثة تلميحات ساخرة هلذه الطريقة يف احملكي الذي تضمن التعليق

  ).178.ص" (وانتهاء بنوبات القيء املتكررة اليت تصيبها"- 

فرغم وفرة معلومات (...) محلت ذات القصة إىل ماكينات األرشيف "- 

لواسعة يف ميدان التخلص من السائل إياه، كانت أول مرة يسمعن املاكينات، وجتارا ا

  ). 281.ص" (التخلص منه مباشرة عن طريق الفم: فيها عن هذه الطريقة املبتكرة

  ).284.ص"(عادت األمور إىل سريا األوىل، أي إىل مريت قيء تقريبا يف األسبوع"- 

بزوجها، جنده يوجه " حةمسي"ويف سياق إبراز الساحر للعيوب اليت تشوب عالقة   

  : وباقي الشخصيات األخرى" ذات"كمه إىل 

ويف جمال التعليق مل جتد ذات ارية، غري العبارات املألوفة يف مثل هذا "-   

  ). 282.ص" (املوقف

الفخذين " ("مسيحة"يف ختليص " ذات"ويعلن الساخر يف التعليل الثاين عن رغبة   

، وغصبه هلا كي ترضخ لرغباته "الشنقيطي"من العنف، الذي ميارسه عليها ") املبهرين

اليت أطلقت عليه، حتيل على سلوكه ذاك، كما أا ال ختلو من " الوحش"اجلنسية، فلفظة 

  ".احليوانية"عه اجلنسي بــ اتسم اندفا. 9هجائية حمتقرة
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تساءلت مسيحة وهي تزيح قميص النوم، كاشفة عن معلومة أخرى، فضال "-   

" كانت الكدمات الزرقاء تغطيها" وملا خيذين بالغصب؟: "عن الفخذين املبهرين

  ). 282.ص(

كان الشنقيطي متماسك النفس، غري اآلخر اهلائج   ]ذات[الذي ظهر أمامها "-   

" منذ قليل واال على مسيحة بعصا ظهرت فجأة من حيث ال تدري الذي فقد أعصابه

  ). 283.ص(

واحتمل السارد الساخر يف الدفاع الثالث عكس ما أتينا على ذكره يف التعليل   

إىل حتطيم بيت " مسيحة"مدفوعة حبقدها كي تصل بـ " ذات"السابق، كما تكون 

، أو ضده  "الشنقيطي"رغبة خاصة حنو  زوجيتها، أو كما حيتمل الدافع الرابع أن تكون هلا

منه، ونالحظ يف " االنتقام"أو " ردعه"كما جاء يف التعليل األخري، وذلك إما لرغبتها يف 

آخر املقطع املذكور، جلوء السارد إىل استعمال القوسني داخل التعليق، فقد أضاف 

ما تسعى توضيحا أطلعنا فيه عن كو" الشنقيطي"يف ردع " ذات"بواسطتهما لرغبة 

منه توضيحا " النتقامها"للحيلولة دون انتشار طريقته اجلنسية الشاذة، كما أضاف أيضا 

هو من " الشنقيطي"أخربنا فيه بأن   10يف شكل حمكي قصري بصيغة اخلطاب املسرود

، وينبغي أن ال نغفل هنا قصدية "احلاج قرشي"بتوظيف مدخراا لدى " ذات"أقنع 

جه لإلضافتني املذكورتني، ويف السياق ذاته ميكن أن نتوقف يف السارد الساخرة يف إدرا

، وتستهدف هذه "ألن اإلثنني يعرفان رما: "ذلك احملكي القصري اإلضايف عند عبارة

: تتكرر يف موضعني آخرين) العبارة(، وجندها "احلاج قرشي"و" الشنقيطي"العبارة كال من 

دون أن حيدد له إن كان " ("حلاج قرشيا"األول أتت فيه بصيغة املفرد يف حمكي عن 

ووردت داخل الثاين مدرجة يف كالم منقول ). 211.ص") (يعرف ربنا أم ال يعرفه

بإيداع مدخراته لدى " عبد ايد"، أراد ا  هذا األخري إقناع "الشنقيطي"مباشرة عن 

هم له إنه رجل يعرف ربنا، إذا كان عندك قرشني أعطي:"شخص يعمل يف توظيف األموال

  ). 210.ص" (يشغلهم لك
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إن تكرار السارد للعبارة، كما أوضحنا جعل من استعماهلا الساخر يبدو كــ   

" الشنقيطي"يتعارض مع استعمال  Implicite(11(ضمين  (Mention)" تعيني"

إننا حني نستعمل عبارة فنحن نشري إىل ما تشري إليه تلك العبارة، وحني نقوم . هلا

  . 12 إىل تلك العبارةبتعيينها فنحن نشري

يف " يعرفان ربنا"مباشرة، أتت عبارة " الشنقيطي"وخالفا للملفوظ املنقول عن   

معينة، إذ مل يكن السارد الساخر يهدف إىل تأكيد عرض ) ويف مواضع أخرى(التعليق 

(Proposition ( ملفوظ العبارة، ألنه جلأ إىل قلب املعىن)Antiphase ( لتمرير

نا املعىن احلريف خدعة مادام املعىن احلقيقي مشتقا ومندسا حتت سخريته، ويصبح ه

إىل ") يعرفان رما("وعلى هذا األساس تنقلب القيمة الدينية يف العبارة املعينة . 13األول

ضدها، وذلك بالنظر ملا أخربنا به احملكي الذي تضمن التعليق حول فضيحة ارتشاء 

" ذات"من ب ملدخرات " احلاج قرشي"األخري و، أو بالنظر ملا قام به هذا "الشنقيطي"

  . بدعوى توظيفها هلا

احلاج "و" الشنقيطي"وحدها هي اليت تعرضت للنهب من طرف " ذات"ليست   

، بل جند )شركات توظيف األموال(، الذي ينتمي لفئة سخرت الدين هلذه الغاية "قرشي

ن ضاعت منهما اللذي) 347،338.ص(، "موظف الزراعة"و" عاجل"أيضا الدكتور 

وبإمكاننا اآلن أن نتبني كيف استهدفت سخرية احملكي . مدخراما بنفس الطريقة

وضعية أكثر انتشارا يف واقع الشخصيات، إا وضعية خلفتها شركات  14اإلضايف

توظيف األموال، وقد كشف الساخر سلبية اخلطاب الديين الذي يدعمها بواسطة تعيني 

  .عبارات دينية

  : الساخرة في التعليقاتـ الهجائية 

ونلمس تأكيد املنحى اهلجائي والساخر يف النص السردي من خالل ما يقوم   

من ارتباط بني احتمالية التعليق واحملكي اإلضايف، ويعكس فضح الفساد الذي يعرتي 

  . سلوك الشخصيات الروائية فساد الروابط اليت جتمع فيما بينها
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، إىل احتمال الدوافع اليت "ذات"د عرض دوافع اجته اخلطاب التعليقي مباشرة بع  

وحييلنا ). 288.ص" (مسيحة"لقضية " عبد ايد"ميكن أن تكون خلف مساندة 

من سجل الكالم العسكري على الصراع " املعارك واحلروب: "الساخر أثناء التعليق بعبارة

املذكورة يف  ن وتساهم العبارة"الشنقيطي"مع " عبد ايد"والتوتر الذي طبع عالقة 

إضفاء مظهر املبالغة والتضخيم على موضوع التعليق، فإذا عدنا إىل الدوافع احملتملة 

، هذه الغرية مت أيضا "الشنقيطي"من " عبد ايد"سنجد أو أوالها رده السارد لغرية 

: ، ويظهر هنا جبالء التضخيم واملبالغة"لنجاحه يف عالقته باجلمهور: "تفسريها بعبارة

 االحناللأخذت يف سياق التعليق بعدا كميا ونقديا، وذلك بالنظر إىل " جنتحه" فلفظة

فقد سبق أن أخربنا "). اجلمهور("بالناس " الشنقيطي"والفساد الذي يطال عالقات 

ورئيس جملس " الشنقيطي"عن التحقيق مع ) 278.ص(احملكي الذي تضمن التعليق 

  .حي مصر اجلديدة بتهمة الرشوة

أن يفضح ما هو عميق  - رد من خالل احتمال الدوافع يف التعليقعمد السا  

، اليت بدت مدفوعة برغبتها يف التقرب من "عبد ايد"وخفي يف سلوك شخصية 

على هذه األخرية، أو برغبتها يف " استحواذ الشنقيطي"، وأيضا بغريا من "مسيحة"

ينقلها إلينا اخلطاب التعليقي اليت  االحتماالتجتعلنا هذه ". اتصاهلا بالناس"استعادة 

يف طلب الطالق من " مسيحة"لقضية " عبد ايد"نشكك يف موقف مساندة 

  ". الشنقيطي"

على تعليقات، اشتملت يف جزء منها " ذات"نعثر يف جوانب أخرى من نص   

: على ما اعتربناه تعميما مهد به السارد ملا هو خاص يف حياة الشخصيات الروائية

أة املصرية، كأغلب الناس يف كل زمان ومكان، بقدرا على تدبري احتياجاا تتميز املر "

يف بالد (بنفسها، كما يشهد على ذلك شارع اهلرم، لكن هذا الطريق ذي الشهرة العاملية 

القمامة الثمينة على األقل كان مغلقا يف وجه ذات العتبارات عديدة، يتعلق بعضها 

، ويتصل البعض اآلخر باخلوف الغريزي )العرض والطلب مثل قانون(وقوانينه  باالقتصاد
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الذي أثارته جتربة مدام سهري، ساكنة الشقة املفروشة، ذلك أن موظف الزراعة غضب 

مجع براز القطط : لرتدد اإلخوة اخلليجيني على مدام سهري، فأقدم على خطوتني متزامنتني

إىل ) أنرتكوم(جهاز بث وتلق املتناثرة على السلم ودهن به باب شقتها، وقام برتكيب 

  ). 59.ص" (جوار باب شقته

إن ملفوظ التعليق عن قدرة املرأة املصرية على تدبري احتياجاا بنفسها هو   

ملفوظ حيمل تعميما يف تقوميه، كما أنه شكل متهيدا ملا سيحكيه السارد بصيغة اخلطاب 

واكتسى كشف ". وجههاأسباب انسداده يف "بشارع اهلرم و" ذات"املسرود عن عالقة 

بعدا كميا، فقد حصر السارد الساخر السبب األول بعبارة " بذات" "األسباب اخلاصة

حيدد السبب يف  -بني قوسني -اليت أعقبها مباشرة مبلفوظ إضايف " االقتصاد وقوانينه"

، نستطيع أن نستشف من السجل املوظف هنا ألهداف ساخرة أن "العرض والطلب"

أمر شراء ما يعرض يف احملالت التجارية " تتدبر"وزها القدرة املالية لكي كانت تع" ذات"

الكبري يف أسعارها، ويعيد السارد السبب الثاين إىل  االرتفاعبشارع اهلرم، نظرا لذلك 

مدام "تتجنب الوقوع يف نفس التجربة اليت عاشتها " ذات"اليت جعلت " غريزة اخلوف"

على شقتها، ويف هذا السياق ال " اخلليجيني"تردد ، بسبب "موظف الزراعة"مع " سهري

  . وشارع اهلرم" مدام سهري"يستبعد السارد تلك العالقة بني عهارة 

يدفعنا السارد الساخر بشكل جلي أثناء عرضه للسبب الثاين إىل إقامة عالقة   

أن تسقط فيها، وميكن " ذات"الوضعية اليت خافت "و" مدام سهري"متاثلية بني وضعية 

اليت نعت ا السارد شارع اهلرم، إا عبارة " الشهرة العاملية"ن تستوقفنا هنا عبارة أ

، هذه "مدام سهري"تنطوي على مقصدية ضمنية نفهمها من خالل ما حيكي عن جتربة 

إن الساخر يزج بنا يف جوانب ". ذات"التجربة تقدم لنا على سبيل الوضعية اليت تتجنبها 

، لكي ندرك مرامي كالمه الساخرة من خالل التعميم الذي خاصة من حياة الشخصيات

قدرة املرأة املصرية على تدبري احتياجاا بنفسها يف كل "حيمله امللفوظ التعليقي حول 

  ".زمان ومكان
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مل خيطر على بال سنجر عندما اخرتع ماكينته أكثر من تسهيل مهمة احلياكة "-   

: انبها فوق األرض مكنت ذات مما هو أكثر أمهيةعلى املرأة، لكن املاكينة امللقاة على ج

(...) والتخريب(...) التعبري عن النفس الذي تدرج من اام عبد ايد باهلدم 

  ).100.ص(...)" (والبالدة(...) واألنانية

من اخرتاعه ملاكينة " سنجر"ركز التعليق يف هذا املقطع السردي على هدف   

ليس سوى معرب ينعطف بنا بعد ذلك حنو " سنجر"احلياكة، وانطالق الساخر من هدف 

مباكينتها وإسقاطه هلا،  يالحظ أن " عبد ايد"عن حادث ارتطام " ذات"رد فعل 

السارد الساخر حاول أن جيعل من عالقة التعليق واخلطاب املسرود، الذي أعقبه عالقة 

 استندت إليها وميثل هذا الربط إحدى اإلمكانات اليت، 15تربك بني غايتني متباعدتني

التعبري "يف " ذات"من اخرتاعه تقابلها غاية " سنجر"السخرية يف حتققها، إننا جند غاية 

  ".عن النفس

على كمه واستخفافه من " التعبري عن النفس"وحييلنا الساخر من خالل عبارة 

على  ينطوي" اهلدم والتخريب واألنانية والبالدة"ب " عبد ايد"، فاامها "ذات"سلوك 

مادام وعيها " ذات"ميكن أن تنسحب أيضا على سلوك  االامات، ألن مفارقة ساخرة

  .مل يرق بعد إىل مستوى إدراك التناقضات اليت تعيشها

) وبعدها 1952قبل (ألف املصريون احملدثون تاريخ أيامهم بالتقومي الثوري "- 

عبد (ى احلكم بعد الثورة الذي تعاقب عل ثقلوا إىل التقومي الرئاسي للثالو قبل أن ينت

، أما ذات فكان هلا تقومي خاص يعتمد الثالوث األموي الذي )الناصر، السادات، مبارك

  ).323.ص" (أم أفكار، أم عاطف، أم وحيد: تعاقب أفراده على خدمتها

يتحدث تعليق السارد عن التقومي التارخيي لدى املصريني احملدثني، وال خيلو 

إننا نعثر على تقابل بني : اخلاصة" ذات"ظر ملا سيسوقه من حياة التعليق من تعميم بالن

، وتعتمد ")أموي" ("ذات"والتقومي الذي خص به السارد " الثوري"أو " التقومي الرئاسي"

، فبالرغم من )أم أفكار، أم عاطف، أم وحيد(فيه على ما تعاقب عليها من خدمات 
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يطبعه مظهر الدعابة واهلزل، ومن مث تكون التباعد القائم بني العام واخلاص فإن ربطهما 

" ذات"كمية النظرة الساخرة قد انسحبت ليس فقط على التقومي الزمين الذي اعتمدته 

: بشكل خاص، بل أيضا على ذلك التقومي الزمين العام، واملشار إليه يف التعليق بالتقوميني

  ". الثوري"و" الرئاسي"

هي عبارة من تقوميات أخالقية، ختدم  بعدة خطابات تعليقية" ذات"حيفل نص 

  : أساسا مرامي السارد الساخرة

ذات الطيبة السمحة كانت ابنة خملصة لثورة مجال عبد الناصر، ترتب على "- 

  ).99.ص" (أن البشر متساوون، ال يفرقهم دين أو جنس أو مال أو جاه أو منصب

ملرء ا وال حىت فذات الفاضلة تعلمت من الصغر أن هناك أشياء ال يعرتف ا"- 

  ).120.ص" (لنفسه

" انربت ذات، صاحبة املواقف اإلنسانية، للدفاع عن الكهل املظلوم"- 

  ).127.ص(

منطق أفحم ذات الطيبة فلم متلك سوى معاتبة األم على أن ثورا "- 

التصحيحية جرفت يف طريقها الكيلوتات، واحلصالة والذهب، هنا اعرتفت األم بوقوع 

  )344.ص" (ب والتقدير ووعدت مبزيد من التصحيحأخطاء يف احلسا

قبل كل شيء طريقة يف التعامل مع العامل سواء باإلجابة أو رد "تعترب السخرية 

فعل اجتاه وضعية معينة، وميكن أن تكون الطريقة اليت جنيب ا حمددة بدورها بواسطة 

، انتقامية، قاسية، حتقاريةافتبدو سخريتنا، إذن، : ن متعارضامزاجنا العميق، كان يكو 

أو متساحما فتبدو سخريتنا متساحمة، هادئة، مسلية، رحيمة، ... معاقبة، سلطوية إخل

، وبناء على هذا القول خنلص إىل أن السارد الساخر كان متساحما  16..."مستسلمة إخل

يف جممل التعليقات التقوميية املذكورة، إذ جنده يصفها بالطيبوبة " ذات"مع شخصية 

حة واإلنسانية، إال أن تسامح الساخر ال يدفع بالسخرية حنو الرتاجع عن وظيفتها والسما

النقدية،  اليت تروم كشف التناقضات سواء منها ما يطال السلوك الفردي لكل شخصية 

  . أو احلياة العامة لسائر الشخصيات الروائية
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على ما هو  إننا نعثر خلف التقوميات، اليت أبرزناها يف امللفوظات التعليقية،

، "نادية"عن توجيه الكالم لصديقتها " ذات"فقد امتنعت : مفارق متاما ملعناها الظاهر

وذلك رد اامها من قبل العامالت األخريات يف األرشيف باملسيحية، فال تبدو 

بشأن نظرا إىل " ذات"واضحة مصداقية الكالم التقوميي الذي يسوقه السارد عن 

ابنة "، وأا "ساوون وال يفرقهم دين أو جنس أو مال أو منصبالبشر على أم مت"

تبقى ومهية وكاذبة من موقع نظرة " ، فكل هذه القناعات"خملصة لثورة مجال عبد الناصر

تناقض " نادية"مع " ذات"فهناك إىل جانب التناقض الذي يعرتي سلوك . الساخر إليها

، يبدو هذا التناقض جليا عرب "لناصرخملصة لثورة مجال عبد ا"آخر يكشف أا مل تكن 

إال ) 16.ص" (أصبحت شيوعية"كانت تظن نفسها أا " ذات"فـ : منط وعيها امللتبس

يف " مدام سهري"أا يف نفس اآلن مل تكن تقبل اامها بالشيوعية، الذي وجهته هلا 

كما أن دافعها إىل وضع احلجاب على رأسها وأيضا ). 168.ص(صدامها معها 

ها يف الذهاب إىل احلج مل يكن اهلدف من ورائه سوى تقدمي دليلها إىل العامالت تفكري 

 ).345.ص" (زمرة البالشفة"معها يف األرشيف على أا ليست من 

لتكون شخصية رئيسية يف " ذات"عن قصد شخصية " صنع اهللا إبراهيم"لقد اختار 

يف أرشيف صحيفة  روايته، وهي شخصية حمبطة على أكثر من صعيد، اضطرت للعمل

وزوجها وصديقاا " ذات"من الصحف اليومية، وتتمحور جممل األحداث السردية حول 

ويتحكم يف تقدمي األحداث . وأقارا وزميالا يف العمل وخادماا وكل ما حييط ا

فالتقاط السارد هلواجس شخصياته وتطلعاا وخماوفها ال مير دون تلبيسه : منظور مزدوج

  .بلباس السخرية وغالف التهكم وتغليفه

 ، فال تكف القيمااليارو  تنسج رواية ذات عوامل صاخبة بالتناقض حد التالشي

اليقينيات، و  الرتاجع حىت تبدو عوامل الرواية عارية منسبة احلقائقو  رتكاساملعاين عن االو 

هي تنتقل من سياق إىل آخر يف و  فعلى خلفيات السخرية تثوي عدوى السلوكات

إدانة و  زيفها،و  منافقة، تتوىل الكتابة الروائية الكشف عن مأزقهاو  خاذعةو  وات مقنعةحي
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إن غدت شرطا وجوديا فإن و  أمناط خطاباا اخلرقاء، فهيو  معمار كينونتها الصنم،

العصي يف حياة شخصياا، هذا إن تكن و  الرواية ال تكف عن مراودة ذاك املمكن

  . التشوهو  حاالت وجود مشوبة باملسخو  ات تراجيدية،تتكهن مبا سيكون عليه من كينون

  

  

 :هوامش
                                           

1
 - P. Van Den Heuvel : Parole, Mot, Silence, Ed. José Corti, 1985, P.149.  

2
  .154: نفس املرجع، ص  - 

3
 - - G. Genette: Figures III,  Ed. Seuil, 1972, P.263. 

4
زاد " أنت"زائد "دائما أنا " حنن"ئر اجلمع تكاثرا عدديا دون مربر بالنسبة لضمائر املفرد، فليس ال متثل ضما"  - 

  : عن" أنت"بدون " هو"زائد " أنا"أو " هو"بدون "أنت " زائد" أنا"، ميكنها أن تكون "هو"

- Harald. Weinrich : le Temps ; Ed. Seuil, 1973. P.26.  

- 
5
هي روح التمثيل السردي ) Humour(يعتري أن الدعابة " اجلبل السحري" روايةصاحب "توماس مان "كان    

 ,W. Krysinski : Carrefours de signe, Essais sur le roman moderne -: عن

Ed. Mouton, 1981, P.324.   
6
  . تنقلب هنا أيضا اللغة املسخرة للسخرية على ذاا - 

7
  : عه قد تكون ذات وظيفة ميتاخطابية أنظرأن عالقة التعليق مبوضو " هوفيل"يرى - 

- P. Van Den. Heuvel : Parole, Mot, Silence ; Ed. José Corti, 1985, P.154. 
8
  .نفصد القارئ الضمين الذي يتحدد وجوده من داخل النص - 

9
ضحك،  اهلجائي شكل أديب هدفه إصالح بعض العيوب واحلماقات يف السلوك اإلنساين، جبعلها موضع"إن  - 

، مبعىن أا دوما أخالقية أو اجتماعية )Extratextuelles(فاحلماقات املستهدفة بصفة عامة تعترب خارج نصية 

 : عن" تقريبا وليست أدبية

- Linda Hutecheon : Ironie et parole, stratégie et structure, in Poétique 

N°46, Avril, 1981, P.144. 

 
10

تعليق تظهر معه تراتبية بني ما هو رئيسي وإضايف توضيحي مت وضعه بني قوسني وقد تكون توظيف القوسني يف ال - 

  . الرتاتبية خطابية أيضا
11

والتعيني الظاهر  (Implicite)بني التعيني الضمين " ويلسون. د"و" سرببري. د"بناء على متييز  - 

(Explicite) ألنه مل يكن يهدف إىل نقل خطاب ما عن ، يتضح أن تكرار السارد للعبارة كان فيه تعيني ضمين

، اليت استعملها هذا "يعرف ربنا"املباشرة لعبارة  (Echos)ولكن أراد أن يظهر إىل جانب األصداء " الشنقيطي"
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ينفيه ويؤكد عدم ) Sous-entendu(األخري، أصداء أخرى غري مباشرة متجاوزا عرض ملفوظ العبارة إىل مضمر 

  :صدقه ومالءمته، أنظر

- D. Sperber, D. Wilson : Les ironies comme mentions, in Poétique N°36, 

1978.  
12

  . 404نفس املرجع، ص،  - 
13 - Catherine.K.  Orecchioni: L’implicite, Ed. Armand Colin, 1986, 

P.106.   
14

نة شركات توظيف األموال يف ميثل هذت احملكي اإلضايف القصري واحد من تلك املالقي اليت تربطنا مبا يقدم ع - 

إنه مبثالة جسر تتسرب منه شظايا املادة املقتطفة لتجد ) الفصل السادس عشر والسابع عشر(املقتطفات الصحفية 

  . مكاا ووضعها يف جمرى السياق احلكائي داخل النص
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هار التماثالت يف أشياء غري تقتضي الكفاءة الساخرة حتريك آلية أو  آليات قصد استدعاء الذاكرة أو اخليال إلظ - 

متماثلة، ومتييز اليت تبدو مماثلة، وإقصاء األساسي،  وحتويل اخلاص إىل عام، وهذه كلها إمكانات ذهنية يلجأ إليها 

 ,D.C. Muecke : Analyse en Ironie, in Poétique N°36 -: أنظر: الساخر 

Novembre 1978, P.482. 
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  في قصص الكرامات السياق المرجعيو  الخطاب السردي

  بالمغرب اإلسالمي 
  مالك مغشيش. د

   خنشلة -جامعة عباس لغرور

                                         

  
        

 فيها البحث ويعد ،الكرامات حكايات وأشهرها السردية الحكائية بالنتاجات القديم المغربي األدب زخر    

 الجماعية المخيلة على ترّكز التي الثقافية والفكرية والروحية الحضارية الدراسات في األبحاث بأخص من

 الزمنية بالمرحلة المتعلقة المعرفية التاريخية للهوية المحدد المعرفي التفكير من نمطا تعد والتي للمجتمعات،

  .المنطقة بها مرت التي

ي مظان الكتب مختلفة التخصصات، كائية مغربية مبثوثة فوسنحاول من خالل مقالنا تقديم نصوص ح     

تطبيقنا نعمل على تتبع البنيات األساسية والسياقات النصية التي تحدد معالم هذا النوع السردي من خالل و 

البحث في الحكايات المغربية، و  الكشف عن أهم التقنيات السردية التي تحويها آلليات التحليل السردي،و 

ونتقصى أخبار أسالفنا الصالحين واألولياء ممن األفراد رجعية لها وعالقتها بالدول والحكام و لمالسياقات ا

   .عرف لهم وجود في المغرب بين القرنين الرابع والخامس هجريين
The summary: 
Moroccan literature is known by its narrative productivity, especially the tales of Karamat. 
The research in this kind of literature is queit fertile among cultural, spiritual and 
intellectual studies. This literature also presents a focus on the collective imagination of 
societies. Then, it is consideraded as a pattern of cognitive thinking which specified 
historical identity of a region for a period of time. 
We will try through our article to provide texts from Moroccan patrimony corpora. The 
objective is to determine the main features of the Miracle Stories. In addition, we will 
focus on analyzing the technics used in this narrative type. So, to reach our goal we will 
discuss both its interior structures and textual contexts. Finally, we will explore cultural 
references which have a relationship with states, rulers ans individuals. We will underline 
some contents like fact-finding and good news, without forgetting guardians known in 
Morocco between the fourth and fifth centuries. 
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  :مقدمة

ة القدمية، يف القرنيني دف هذه املقالة إىل البحث عن قصص الكرامات املغربي     
وحتديد تقنيات ، من خالل جمموعة من املصادر املغربية املختلفة ،الرابع واخلامس اهلجريني

يكمن يف ما مدى وجود هذا ، السرد فيها،ولعل الباعث على اخلوض يف هذا اال
وما هي أبرز التقنيات السردية اليت تتميز ا ، األدب املغريب القدمي الشكل السردي يف

الواقع املغريب، وهل حتمل و  احلكايات املغربية،وما هي حدود العالقة بني هذه احلكايات
السلوكات والظواهر اليت حتدد اهلوية و  هذه احلكايات معارف تم بدراسة األفعال

وما هي الطبقة املنتجة هلذه ، ية لإلنسان املغريبالتارخيية املتعلقة باملرحلة الزمن
ما هي بنية الرسالة السردية بني الطرفني و  ،)املرسل إليه(والطبقة املتلقية ) املرسل(النصوص

هذه األسئلة وغريها حناول اإلجابة عنها من خالل تطبيق آليات التحليل ...ومضامينها
وهذا من خالل هيكل ، ل إليهاالسردي على النصوص السردية اليت استطعنا الوصو 

  :تنظيمي يتمثل يف
  ...مقدمة وحددنا فيها موضوع الدراسة وأهدافها زمكانيا - 
  )التحوالتو  البدايات( قصص الكرامات املغربية  - 
    ) املضمونو  التصنيف(احلكايات املغربية - 
  مناذج من حكايات الكرامات املغربية  - 
  ..)املكان، خصيات،الزمانالش(تقنيات السرد يف قصص الكرامات - 
  )التارخيي، األيديولوجي،السوسيولوجي(السياق املرجعي لنصوص الكرامات-
من خالل اإلجابة عن اإلشكالية ، خامتة وأوجزنا فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها- 

تقدمي بعض املقرتحات اليت قد تفتح آفاقا جديدة يف ميدان النصوص السردية و  املطروحة،
  .ية القدمية، اليت مازال البحث فيها خصبااملغرب
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  ):التحوالت -البدايات( قصص الكرامات المغربية _ أوال

اخلارق  رمزي للفعل حكاية ذات تعبري"يف أا  كلها تلتقي عديدة مفاهيم للكرامة      
 األولياء، وهو اخللق هم خلقه من صفوة به خص اهللا بأن يعتقد الذي املميز والسلوك

اخلري  الكثري وهو وأمسائه اهللا صفات من والكرمي .وجيده الفعل وحسن الكرمي
والتفّوق على قدرام  على اخرتاق العادة عند الناس  قدرته ومن ذلك تأيت )1(اجلواد

 أو مركب،  بدون البصر ملح يف طويلة زمنية مسافة مثل قطع الفكرية طاقتهمو  احملدودة
من  ذلك غري إىل... حيوان أو طري وسكون كةحر  يف التحكم أو اجلو، الطريان يف

 تكون املعجزة لكن للعادة، باعتبارمها فعل خارق باملعجزة الكرامة ترتبطو  .األفعال اخلارقة
  .لألولياء تكون لألنبياء والكرامة

لقد ارتبطت البدايات األوىل لقصص الكرامات باملغرب اإلسالمي بالفاحتني       
 غريبة مرتبطة ببعض الصحابةو  كرامات عجيبةلهم حكايات الذين تروى عن، و للمنطقة

ومنهم قائد الفتح اإلسالمي ، الذين وفدوا مع الفاحتني يف القرن اهلجري األول، التابعنيو 
، الذي تروى عنه كتب الرتاجم يف ما حدث حني عزم "عقبة بن نافع الفهري"للمغرب 

، توفرت فيها شروط املنعة ضد الغزاة ووقع اختياره على منطقة، على بناء مدينة القريوان
وأمر جنده ، فلما شرع يف بناء املدينة. حيواناا املفرتسة و  مع متيزها بكثرة أحراشها

غياض ال ترام، وحنن خناف من السباع و  إنك أمرتنا بالبناء يف شعاب: "قالوا له، بذلك
 من أصحاب ، وكان يف عسكره مخسة عشر رجالً "واحلّيات وغري ذلك من دواب األرض

، وبالفعل دعا اهللا طويًال والصحابة والناس "إين داٍع فأّمنوا: "رسول اهللا فجمعهم وقال
أيتها احلّيات والسباع، حنن أصحاب رسول : "يؤّمنون، مث قال عقبة خماطًبا سكان الوادي

  )2(."فارحتلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه، اهللا
عظيمة حني خرجت السباع من األحراش حتمل أشباهلا والذئاب فحدثت كرامة      

كفوا : "حتمل جراءها، واحلّيات حتمل أوالدها، يف مشهد عظيم، فنادى عقبة يف الناس
كرمي من اهللا ألحبابه وأولياءه بأنواع متعددة من خوارق ت ،وهذا)3("عنهم حىت يرحتلوا عنا

وتأييدا هلم يف جهادهم ونصرم لدين اهللا، العادات تكرميا هلم على إميام وإخالصهم، 
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وإظهارا لقدرة اهللا تعاىل ليزداد الذين آمنوا إميانا، وبيانا للناس أن القوانني الطبيعية 
والنواميس الكونية، إمنا هي من صنع اهللا وتقديره، وأن األسباب ال تؤثر بذاا، بل اهللا 

  .تعاىل خيلق النتائج عند األسباب ال ا
كما ارتبط َقصص الكرامات يف القرون األربعة األوىل، بالبطل العجائيب املرتبط       
الصلحاء، وهذا يعود إىل ما اتصف به ، و العلماءو  الفقهاءو  املتعبدين والنساكو  بالزهاد

فالبطل العجائيب عادة ما ميثل الفرد .... "العاملو  تبجيل الفقيهو  أهل املغرب من تعظيم
ويكون له دور بارز يف حيام والتخطيط ملستقبلهم ملا يتمتع به من األكثر متيزا بينهم 

جمتمعهم، يقصدونه لتلبية  النموذج األمثل يفو  قوى جاهزة وخارقة، فهو وّيل القوم
 عرفام ينالو  ولذلك حيتل مكانة الئقة بينهم، حاجام وحتقيق أمنيام وانتصارام

و تستمر ، والقداسة، ويؤمنون باستجابة دعائهالوقار  ثوب يلبسونهو  وتقديرهم ووالئهم
عالقتهم به حىت بعد وفاته بل رّمبا تشتّد العالقة قربا وقداسة وتكثر عنه القصص واملآثر 

 الدهشة ما يثري العجيبة اليت ال ميكن أن تكون لغريه من عامة الناس، الرتباطها بكل
  . ")4(واحلرية
مع اقتضاء املالبسات السياسية اليت صاحبت ة وانتشرت حكايات الكرامات املغربي      

فاستخدموا القوة حينا والدعاية " ، بداية القرن الرابع اهلجري نشوء دولة بين عبيد مع
بث و  ...ذلك اخرتاع أعياد كعاشوراء  ومن، على يد دعام بصورة واسعةالشعبية أحيانا 

القصص بأسلوب و  ها باحلديثاحللقات يفيضون فيو  القوالني فأقاموا االسو  املداحني
ومبا ، رضي اهللا عنه" وحول اإلمام علي، )ص(شيق حول مكانة أبناء فاطمة بنت الرسول

القصص متداولة يف و  ومازالت بعض هذه احلكايات.أضفوه من قداسة على بطوالته 
 سالفيه من أمراءو  "املعزّ "ينسبون إىل رابع أمراء بين عبيد و .)5(" الوسط الشعيب املغريب

،  هي أدق من أن تدركها األذهان وتفهمها العقول، صفات تفوق طينة البشر" بين عبيد"
وهي صفات مستمدة ، جمالسهمو  كما جاء يف الكثري من خطبهم ورسائلهم، ومسايرام

، بل هي الصفات اليت ينسبها كل البشر إىل املوىل سبحانه وتعاىل، هدايتهو  من وحي اهللا
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ينفون أن ، ذلك أم مثل املعتزلة، ن أن ينسبوها إىل غري اهللالكن الشيعة ال يتحرجون م
وعلى هذا األساس وصفوا بأم , تكون هللا الواحد املتوّحد صفات خارجة عن ذاته 

ملا كانوا من املعطلة فال مانع وال حرج من أن ينسبوا إىل أئمتهم و  ملحدون ومعطّلون
ضحى "جاء يف  وكما.ندهم وال كفر إذن ع، القهارو  صفات الواحد

فمن ذا يبلغ معرفة اإلمام ؟ ...عن علي الرضا الثامن عند االثين عشرية ...   " :"اإلسالم
 .)6( " ...وحارت األلباب، هيهات هيهات خّلت عقول وتاهت احللوم...

يشاطر كّتابه هذا االعتقاد، حسبما يظهر من خالل هذه  -املعزّ  -كما جند        
وأنا البشُري  ، وموجود امسكأنا امسك، اهلي...  «:ه حيث يقول املناجاة اليت تنسب إلي

فاألمري الشيعي هو الصنيعة املخلوقة واحلّجة .)7(» ...والّدال على من دّل عليك، إليك
الّدالة يف آن واحد فصار دليال مبا أودعه اهللا فيه من علٍم وحدِس ثاقب يرفع عن بصريته 

وهذا اعتقاد - ز ا اهللا أئمتهم دون سواهم ُحُجَب الغيبيات،وكشف احلجب ميزة ميّ 
فهذا أحد أئمتهم نظر . ،وهي خاّصة يتوارثوا كابرًا عن كابر- إتباعهم العامةو  مريديهم

يف أحد أبنائه ساعة فعرف فيه فورا إمارات اإلمامة، ومل يعرف فيه ذلك عن فراسة فقط 
" املنصور"وهكذا مثال علم   «، إمنا بعلم رباين متنقل من إمام إىل إمام، و بالظن واحلدس

كما اعتمد داعيهم األول .)8(» أّن معزّا سيكون ملكا فريدا وهو ال يزال يف املهد صبّيا
العلوم، من أجل و  على الكرامات ومعرفة األخبار" أبو عبد اهللا الشيعي"املؤسس لدولتهم 

أن ذلك «:مهم يف رؤيتهم لعل" ابن خلدون"كما يذكر   .جذب الرببر، وهذا ما جنح فيه 
العلم وقع جلعفر ونظائره من رجاالم عن طريق الكرامة والكشف الذي يقع ملثلهم من 

وقد صّح عن جعفر الصادق أنّه كان حيذر بعض قرابته بوقائع تكون هلم، ...األولياء 
  .)9( »فتصّح كما يقول

علماء يف الو  بني الفقهاء القريوان، ولقد حدث جدل كبري يف املغرب خاصة يف      
 بن الرمحن عبد القاسم أبو "كان فقد10) . (األندلس إىل تأثريها قضية الكرامات وامتد

 يف وعارضه األولياء، بكرامات ويعتقد أبرز املتصوفة أحد )هـ386 ت"(الصقلي حممد
 ، ورأى األخري أن الكثري ممن يّدعون الوالية)"هـ386 ت"(زيد القريواين أيب ابن "ذلك
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رأيه فيها  كتباً لتوضيح وألف .إمنا يأكلون أموال الناس بالباطل، ه اخلوارقالكثري من هذو 
     " البكرية على الرد يف التلبيس كشف"و "البكرية على الرد يف االستظهار "هو ومنها،

 ذلك صدى ووصل(12)منهما كل وأنصار الطرفني حادًا بني نقاشاً  ذلك فأثار.11) (
 إىل باملوضوع املهتمون فقهائها وانقسم ددا فيه قرطبة،جم أُثري حبيث إىل األندلس النقاش
 حممد بن الرمحن عبد" رأي ناصر وقسم "زيد القريواين أيب ابن"رأي  ناصر قسم : قسمني
 مشاكل إثارة إىل أدت خمتلفة أبعادا وأخذت قرطبة يف املسألة توسعت هذه مث، "الصقلي

 إرسال إىل " ) هـ  392ت (عامر أيب بن املنصور" دفع  مما، كبرية بينهم وبني السلطة
  .(13) أي قام بنفيهم عن قرطبة، العدوة إىل فقهاء الطرفني من جمموعة

) هـ  402ت " (أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي املسيلي " كما شارك الفقيه      
يف ردهم على الطائفة البكرية اليت " ابن أيب زيد القريواين" فقهاء القريوان وعلى رأسهم 

وادعى رؤيـة اهللا يف اليقظة وقام بتأليف " عبد الرمحان بن حممـد بن عبد اهللا البكـري"ثلها م
يف اجلدل حول " ابن أيب زيد القريواين"اقتفى فيه أثر ، "الرد على البكرية"كتاب بعنوان 

إثبات كرامات األولياء، فكان هذا املصنف أول كتاب يف األدب الصويف باملغرب 
" ابن أىب زيد القريواين" ر فيه الداودي كرامات األولياء إال أنه تبىن موقفاألوسط، مل ينك

  .يف التشدد على التصوف املائل إىل الشعوذة
من أولياء  ،احلكايات اليت اخرتناها مستخرجة من سري وتراجم ألناس غري عادينيو     

كتب ونّساك وعباد وعلماء، وحىت ألمراء دول تعاقبت على املنطقة، من خالل  
وما يسهل مقاربة هذه احلكايات بصفة عامة هو . وغريها...الرتاجم و  السريو الطبقات،

اتسامها بالقصر يف أغلبها والبساطة،كما أا متثل شكال من أشكال التواصل يف مدارج 
ترتبط مبواقف اإلنسان املغريب و  تعرف اإلنسان على نفسه وعلى الكون احمليط به،

النفسية واالجتماعية املاضية اليت تسيطر عليه، وهذا ما يعين حضور العقائدية واملعرفية و 
ومن مث فإن هيمنة املخيلة االستذكارية على سلوك اإلنسان املغريب ، املاضي برتسباته

 .أنتجت خطابا سرديا عجائبيا، القى رواجا من طرف املتلقي عرب العصور
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     :)المضمونو  التصنيف( المغربية الحكايات -ثانيا

 الفكرية الرواسب متعدد ،التاريخ يف ضارب للمغرب الزماينو  املكاين الفضاء إن      
 عليه املتعاقبة احلضارات بتالقح و ،العصور عرب املرتاكمة مبعارفه املغريب واإلنسان ،الدينيةو 

 املعقول بني مجعت ثقافية أنساق لديه ولدت روحي،وو  أديبو  فكري زخم لديه ولد
 السياقاتو  التاريخ استقراء خالل من إال كنهها  عن الكشف ميكن وال الالمعقول،و 

 وتراجم سري من مستخرجة حكايات وهي  .احلكائية النصوص هذه ملثل املولدة احلضارية
 األمراءو  والدعاة والعلماء والصوفية والزهاد والعباد النساكو  األولياء من عاديني غري ألناس

 أو صفحة أو أسطر بعض على إال تشتمل جدا،وال خمتصرة احلكايات هذه املغرب،و يف
 .واحلكمــة الغرائبيةو  العجائبيةو  الكرامة نطاق عن خترج ال بقليل،وهي أكثر
 ... اخلوارق و ،البطوالت و ،النبوءاتو  الدعواتو  الرؤىو  املنامات مع تتعالق كما      
 يف نظريا تالئمو  متاثل احلكايات هذه من حكاية كل  فإن املختلفة التسميات هذه ومع

 املخالفة أو املشاة على تتكئ اليت القواعد بعض تظهر أن ميكن كما ،التقين أساسها
  .احلكايات هذه بني
 الذي مضموا حبسب املغريب السردي الرتاث يف احلكايات هذه تقسيم حاولنا وقد    

 وبنيتها طاهلاوأب وأحداثها السردي اخلطاب وبنية ومستقبله النص منشئ عن ينفصل ال
 احلقائق وهذه ،وأهداف وظائف من إليه ويرمي يعتقده ما إىل باإلضافة الزمكانية
   :وهي احلكايات ألنواع أوصلتنا وأساليبه ألنساقه املغريب املبدع اختيارات يف املتحكمة

 على والسري املرضى اشفاء يف واألمراء والنساك والزهاد األولياء كرامات  حكايات     
 األحداث، وتأويل باحلكمة واالتصاف اجلدب عند بالغيث واإلمداد الكربات، ونزع املاء

  اخل... الضرر أو بالنفع املستجابة والدعوة املستقبل يف سيقع مبا والتنبؤ الكوارث لتجنب
 اجلانب عليها يغلب وهذه ،املغريب التارخيي النثري الرتاث يف العجيبة احلكايات     

 احلقيقي بني ختلط حبيث عاديني غري وأحداث أبطال صنع من وتكون ،امللحمي
  .اخل... واألسطوري التارخيي بني آخر ومبعىن ،والغييب الواقعي وبني  واخليايل
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 "النفوس رياض" :مثل من ،السريو  الرتاجمو  الطبقات كتب  احلكايات هذه مصدرو       
 أليب "افريقية لماءع وطبقات""التصوف رجال إىل التشوف" يف والتاديل للمالكي،

 االس و ،الدعوة افتتاح مثل من "النعمان القاضي" وكتب ،للدباغ اإلميان العرب،ومعامل
 .وغريها...وأخبارهم األئمة سري كتابه  يف زكرياء وأبو املسايرات،و 

 واملتصوفة والزهاد النساك من اإلنس حكايات إىل أبطاهلا حيث من تصنيفها وميكن    
  . واحليوانات واجلن واملالئكة والعلماء والتقات والعوام واخلواص ماءواحلك امللوكو 

  : المغربية الكرامات حكايات من نماذج-ثالثا

 الكتب دفات بني املبثوثة الكرامات حكايات من بالعديد يزخر املغريب املوروث إن    
 التنبؤو  العلل راءوإب ،املسافات وطي اهلواء يف الطريانو  املاء على املشي : منها ،املتنوعة
 األنظار عن االختفاءو  ذهب إىل الرتاب وحتويل ،الغيب استدرارو  املكنون إفشاءو  بالغيب

 احلكايات هذه من مناذج عند الوقوف وميكننا...حلو إىل املر حتويلو  املسروق إرجاعو 
 للقاضي" "املسايراتو  االس" و ،للمالكي "النفوس رياض" :كتابني  يف املبثوثة
 وحكايات السّنة، أهل وفقهاء نّساكو  علماء حكايات حتت تنضوي وهي ،"انالنعم

  . حرفيا نقلها يف والتزمنا ،هلم أتباعو  أمراء من باملتشيعني مرتبطة
  :حكاية في بواهر المعز-

على اخلروج عن احلضرة ملطالعة بعض  )14("املعز لدين اهللا"قال النعمان اعتزم 
قرب الوقت الذي اعتزم و  فبعد أن أعد لذلك، إىل احلضرة الكور  واحتفار أار أن جيريها

البلد،وأشرف عليه وبوخ يف   )15(على اخلروج فيه جاءت األخبار بأن اجلراد قد أطل على
مىت خرجنا فحللنا : فكان ذلك كسرا من عزمه على اخلروج، وقال .كل موضع نزل فيه 

 يتطري بنا منهم من ال خري فيهخشينا أن ، أعقبهم بعد ذلك حلول هذا اجلراد مو  ببلد
  .أن جيعل من ذلك مقاالو 

وقد ، وبوخ فيها  مث خرج، انتشر يف البلدانو  فأقام على ذلك أياما حىت حل اجلراد      
فكلما نزل منزال نزل .أشفى على اهللكة و  ذبلو  تغري الزرعو  أجدبت األرضو  قحط املطر 
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فإذا ، وأحىي الزرع ال جياوز ذلك مابني يديه، وجاء منه ما جياوز الرواء، الغيث به بنزوله
صار يف صحو حىت ينزل باملنزل الذي يليه وهو يف و  ارحتل من ذلك املنزل ارتفع املطر

يأيت و  فساعة حلوله ينشأ السحاب.اجلب على مثل ما كان عليه املنزل قبله و  القحط
  .بالغيث الوابل مادام مقيما حىت يرحتل

، الثمار وكملتو  فنمت الزروع، حلوله حىت انصرفو  هفلم يزل كذلك مدة مسري    
وعظم أمره ، ُمين سفره ما رهمو  ورأى الناس من بركة أثره، آمنتو  ودفعت اآلفة عنها

تطريهم حبلو له ملا اطلع عليه من و  أعقبه اهللا بذلك مما توقعه من سوء ظنهم به، و عندهم
  .)16( حسن اعتقاده هلمو  مجيل نيته فيهم

  : المرض المستعصيحكاية شفاء  - 
 من مناقبه، الشيخ العابد الفاضل): هـ339ت " (حملمد بن أيب محيد الطرابلسي" وهي

فال  يقدر أن ، )17(صيب قد احدودب ظهره بركته،أنه ذات يوم إذ أتته امرأة بو  فضلهو 
يا بين ارفع راسك : فقال له الشيخ ، فأجلسته بني يدي الشيخ، وال أن يرفع رأسه، ميشي

يا أبا عبد اهللا أما ترى هذا : فالتفت إّيل وقال، مث قال له  امش ؟ فما قدر، قدر؟ فما 
فأمر بيده ، نعم يا سيدي: ال قدر أن يرفع رأسه؟فقلت له و  الصيب ما استطاع املشي

ارفع :مث قال للصيب ، على ظهره مث كتب بأصبعه ثالثة أسطر مل أقف على ما فيها
 .فمشى، شام:مث قال له ، فرفع رأسه، رأسك

  :حكاية الخضر أو مؤمن الجن -

كان شيخا ):هـ305ت " ( يونس بن أيب النجم املؤدب األطرابلسيل "وهي      
الشيخ الطرابلسي عبد اهللا بن "حكى لنا : مشهورا بإجابة الدعاء قال عنه ربيع القطان 

 كنت أناقال   - وكان من اابني للدعاء–قال أخربين يونس املؤدب هذا ، "حممد العازب
الشعاب يف غرفة الشعاب مبسجده الذي بطرابلس يوم مجعة إىل أن دخل عليه رجل و 

وحتدثا طويال مث ، وهلى عين حىت كأين ليس معه، فقام الشعاب إليه، مبيض يسطع مسكا
فقال  –يريد اجلمعة –وال تصلي معنا ، فقال له الشعاب، اقرتب اهلجري: قال للشعاب 

مث خرج ، ال بقرطبة أصلي: فقال له ،  خرج من عند الشعابمث، ال بقرطبة أصلي: له 
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فقمت مع الشعاب إىل السرتة اليت ، يا يونس قم: فقال يل الشعاب ، من عند الشعاب
انظر إليه خيوض البحار بقدميه، ويثور الغبار بني : فقال يل ، مسجده) قبلي(يف جبلي 

ميكن أن يكون اخلضر عليه :  قال عبد اهللا، فنظرت إليه كالنقع: قال يونس .يديه 
  ).18( .السالم أو من مؤمين اجلن

 :ما بعد الموتو  حكاية المنامات -

هي أليب يونس املتعبد، وقيل إن أبا يونس مال إىل القراءة يف كتب الرقة، قال و     
فانتبه : اشتغلت بكالم عبدي عن كالمي ؟قال : فرأى يف منامه كأن قائال يقول له: 

فعكف على ، نفسه أن ال يتكلم بغري القرآن حىت يلقى اهللا عز وجلمرعوبا فآيل على 
، أو يكتب ملن يقرأ، وكان إذا أن يتكلم أشار بإشارات تفهم، النهارو  قراءة القرآن بالليل

  .مبا يريد
وذكر يل بعض الصيادين الصاحلني منهم أم رمبا جازوا بالليل على قرب : قال يل أيب  

 )19(ه قراءة القرآنأيب يونس فيسمعون يف قرب 
   : الماء على السير حكاية  - 

 احلسن أبو حكىو  :"العريف بابن املعروف أمحد العباس أيب" حكايات من وهي
 ال أن نفسه على عقد كان  العريف ابن أصحاب أحد أن غالب بن خلف بن علي

 .وضوءه من يفرغ حىت أحد على السالم يرد وأال تعاىل اهللا بذكر إال وضوئه وقت يتكلم
 فسلم . املاء على ميشي رجل به مر إذ باملرية البحر ساحل على يتوضأ يوما هو فبينما
 يف قدم أول املريد يضع مىت : قال فرغ فلما. جيبه فلم فكلمه السالم عليه يرد فلم عليه

 : أربع فيه كانت  إذا: يل فقال ؟ اإلرادة يف قدم أول املريد يضع مىت: له فقلت ؟ اإلرادة
 قدما هذه له وصارت ،منه قريبا وكان ،البحر إىل وأشار ،وساطة بال هذه لىع مشى إذا

 العريف ابن فقال. الدعاء له واستجيب ،الكون من وأكل ،األرض إىل إىل وأشار ،واحدا
 عنها وقطعنا القاسم أبا يا اإلرادة من أيستنا : وقلت وبكيت ذلك،صحت مسعت فلما :

 )20( . ذكرته ـذيالـــ اإلرادة يف قدم أول كان  إذا
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  :الشرب منهو  حكاية المشي على البحر -

رواها مكي بن ، كراماتو  وهو حممود أخو ربيع القطان، ظهرت له إجابات 
فأصابين ، وحنن على الساحل، وحممود معنا، رابطنا ومشينا الدور: يوسف األبزاري

 فدخل البحر، تعاىل: فقال يل، ال أستطيع أن أصرب: قلت و  فشكوت ذلك، عطش
اشرب : وقال يل ، مث غرف ثانية، فوقف فيه مث غرف بيديه مجيعا فشرب من ماء البحر

فغرفت أنا بيدي ألشرب فوجدت ماء ، فشربت من يديه حىت ارتويت وزال عطشي
 .)21( وعلمت فضله، مث مشينا.، فألقيته من فمي )ما ألفته(البحر 
  :حكاية في كشف كرامات ولي -

فأتيت إىل أيب عبد امللك مروان ، اغتممت يوما: صواف قال عبد اهللا بن نصر ال     
أحب أن ختربين مبا رايته  –فقلت له أصلحك اهللا ، فجرت عنده حكايات، لتسلى برؤيته

فإين جلالس معه ، "عمرون احلامي"كنت ليلة نازال عند ،  نعم: فقال ، من براهني األولياء
فقلت ، كالم يف مثل هذا املعىن  بينهو  وقد أشرق القمر إذ جرى بيين، على سطح القصر

، ذكر يل عنك أهل احلصن أم رمبا غّلقوا باب احلصن) قد(إنه ) اهللا(له ك أصلحك 
أنت فيه فيجدونك و  ورمبا غّلقوه، فيجدونك قبل فتح الباب باحلصن، أنت باجلبلو 

:  يقينا، فقال يل.)22( ، أن توقفين من ذلك على ما ازداد به)فأحب(، بالغداة يف اجلبل
يا مروان إذا أريتك شيئا  أتوقن أن اهللا عز وجل يعطي أولياءه ما هو أكثر من ذلك ؟ 

: فقال .وأبلق رابض ، أمحر قائم: فنظر فإذا يف أسفل القصر ثوران : قال .نعم : فلت له
أّي هذين الثورين تريد أن أحرك لك ؟ قلت األبلق، قال فمد رجله حىت بلغ ا الثور 

عمامة أو   -واهللا يا ابن آخي–فكأا : قال مروان، مث قبضها إليه، هفأقامه من مربض.
  .)23( كرزية سوداء أساهلا إنسان مث قبضها

   :حكايات المنامات - 
امجع الفول األخضر من : رأى النيب يف املنام وهو يقول له " حممود املتعبد" ومن ذلك أن

، فخرجت إىل اجلنان فاستيقظت: قال .امحله إىل الغدامسي فإنه اشتهاه و  جنانك
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من أخربك أين : فقال له، مضيت به إىل الشيخ الغدامسيو  فجمعت الفول األخضر
  ).24(سلم أخربين يف منامي و  النيب صل اهللا عليه: اشتهيت الفول ؟ فقال له

 وهذه مناذج لعدد كبري من احلكايات اليت تزخر ا كتب مغربية متعددة املواضيع    
  .التخصصاتو 

  :نيات السرد في قصص الكرامات تق_ خامسا

 السند على تشتمل فهي أخرى بنيات عن العامة بنياايف  املغربية احلكاية ختتلف    
 يف حىت بالوثوقية اإليهام تتحرى اليت املروية العربية الثقافة منهجية إىل يعود وهذا ،واملنت

 سلسلة من حتقيقا توقع قد أا على الراوي من تقّدم حبيث ،عجائبية األكثر النصوص
الراوي الغالب حضوره هو الفقيه و  ،هذا الراوي قد يكون فردا أو مجاعة. الرواة الشهود

  .العامل رجل الدين املصاحب لصاحب احلكاية أو املروي له
 من وواقعيتها األحداث تارخيية بني جيمع الذي الراوي يف الكثري من احلكايات هوو      
 يّقدم أن فإما ،وجهني ذات ذلك يف ووسيلته ثانية، جهة من وعجائبيتها غرابتهاو  جهة

 يقّدمها أن وإما ،شخصي تدخل كل  ويستبعد بدقة أحداثها عرض يريد اليت احلكاية
       .) 25(أحداثها يف وحاضرا عنها معربا بوصفه

  : الشخصيات -

 من النوع هذا يف وخباصة الضمائر صيغ يف احلكايات سرد يف الشخصيات حتضر     
 خالل من تطفو الشخصية ومالمح ،لطبيعته فاقد فيها شيء كل  يبدو اليت النصوص
 من احلكايات تقسيم ميكن هنا من. داللية وظيفة تؤدي مقنعة أو ظاهرة لسانية أصوات
  :نوعني إىل ملفاصلها املشكلة الوظائف هذه حيث

 ملرضىا معاجلة حكايات مثل ،طرفني وذات ظاهرة وظائفها كانت  ما: أوهلما
 جهة من الطعام واستحضار ،املسروقة األشياء واستحضار ،بالتداوي بالرقية،والعالج

 العلمية واملنافسة ،السلوك وتقومي ،للكثري القليل من وإطعام ،بالعصا األذى ورد ،خفية
...  
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 تكتشف وال خفي حيز يف وتتم طرفني، بني معلنة غري هاوظائف كانت  ما :وثانيهما
 ،قزح قوس وعلى واملاء الفضاء يف احلكايات،السري هذه ومن صدفة، حيضر براوي إال

  .وغريها...الزمن وقهر
الفقيه العامل،  :ومن الشخصيات اليت تؤدي هذه الوظائف يف احلكايات املغربية      

ر استحواذا على مقدرات احلكي يف احلكاية واألمري الشيعي،هي الشخصيات األكث
املغربية، ويبدأ رسم مالمح الشخصية منذ اللحظات السابقة مليالده، وما حيدث له يف 

صفاته ميالده من التسمية والرضاعة مث املراحل الالحقة  يف تنشئته وتعليمه وإىل جانبها 
الراوي حلكايات أمراء الدولة " نالقاضي النعما" أن، علمنا،مثال فإذا...  اخلِلقية اخلُلقية

 بعني أمرائه إىل ينظر كان أنه جزمنا اإلمساعيلي، املذهب كبار دعاة كان من العبيدية،
وأويل  وحكامهم فقهائهم منزلة اعتبار يف يغالون عموما الشيعة كان وقد، القداسة

 إن": ضيف شوقي ويف هذا يقول بل أحسن،، الرسل منزلة إىل يرفعوهم، أمرهم
 لإلمام أن على تقوم معقدة عقيدية ونظرية دينية الة حكمهم كانوا حييطون لفاطمينيا

 وأن، القدس عامل إىل ونسبة، البشر كباقي الطبيعة عامل إىل نسبة : نسبتني الفاطمي
 دور كل يف السابع اإلمام ولقبوا، أئمة سبعة من يتألف دور كل،  يف أدوار يتوالون األئمة
 الستة األئمة ميثلها اليت الكلية النفس تفيض عنه، فعاال عقال وهوعد، الناطق بلقب
 اإلمام إىل انتقلت اهللا قدرة أن زعموا إذ، األفالطوين الفيض استغلوا نظرية وقد، التالون
 صفاته أما، والصفات األمساء فوق اهللا إن وقالوا، املخلوقات تصدر مجيع وعنه الناطق
 ومن، إمام كل على يسبغوا وقد الناطق اإلمام على وهافأسبغ الذكر احلكيم يف املبثوثة

 اخلليفة احلاكم بألوهية آمنت طائفة اهلجري اخلامس القرن من العقد الثاين يف نشأت هنا
 يف تصور كانت وما اإلمساعيلية الفاطمية العقيدة إىل مرده إميان وهو، املعروف الفاطمي

 على اإلمام ليصبح حىت، باإلنسان اهللا فيه يتحد، كلي عقل أو نفس كلية أنه من اإلمام
  .)26(فيه حل وكأنه، وصفاته ألقابه وأمسائه كل وله مثاله
 والفالسفة دعاة العبيدين يف القرن الرابع باملتكلمني صلة تكون أن يستبعد وال    

تأثرهم  على دليل إال الروح وخلو فناء اجلسد وحديثهم عن، آرائهم على واطالعهم
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 أجساد مع أجساد األئمة بتشابه الشيعة قول من الرغم على ولكن ئهم،ونقلهم آلرا
 يسمونه ما وهذا احلياة، يف جوهريا ختتلف فإا، املوت بعد والزوال التحلل يف الرعية

 من بالرغم وسامية طبيعة متمايزة هي وإمنا خالصة بشرية ليست اإلمام فطبيعة"، "بالدور"
 عن فإنه يتميز، وعوارض أحداث من عليه يقع فيما اآلخرين الناس أجساد يشارك أنه

 مثل املرآة، نظرها إليها فريتد األعني نظرات عنه يعكس كونه يف العادية األجساد
  )27("إليها املوجهة النظرات تعكس اليت املصقولة

 صفة "املعز "على بطلها يضفي إن القاضي النعمان راويا ألحداث احلكاية       
 واألولياء األنبياء أفعال أفعاله اليت تقارب يف ِحكِمها البليغة ييزالتقديس من خالل مت

 تلهج تزال ال والرعية، ظلم يشوا ال حممودة سريته عطرة وأن، األرض يف الصاحلني
فكل أفعله  أفعال البشر عن أفعال بطله بتنزيه يقنعنا الراوي يفتأ وال، أيامه ومحد بذكرها

  . املرسلنيو  األنبياء حال حالهف الفالح إىل ودعوة وصالح خري
 لكونه من أهل بيت  والتشريف، التعظيم من هالة على وّيل نعمته كما يصبغ      

 الربية خري وهم يف ذلك، واحلرام باحلالل الناس أعلم وهم، الوحي أنزل ففيهم ؛ النبوة
، متهمأئ يف الشيعة من اعتقاد بعضا يورد أن الرواي يلبث ال مث، بالبنان إليهم يشار

أن الواحد منهم إذا  حل مبنطقة  ، و املاء منه النبجس الصخر مسها لو أيديهم أن ويقول
 وقدرات ومعجزات صفات هذا ال يكون إال منو  ...أمطرتو  اجلراد إال أصاا الوباء أو

  .األنبياء
أما عن شخصية الفقيه العامل فإن سبب تقديسه، يعود إىل مغاالة أهل السّنة      

إبراز مناقبهم وإميام باختالفهم عن باقي اخللق، ولعل سبب و  لعلم والعلماءيف رفع ا
ذلك يعود إىل اخلصومة املذهبية الشديدة بني أهل السنة وأهل التشّيع، يف اللجوء إىل ما 

فاحرتام العلماء  ، أمكن توظيفه لدحض حجة الطرف اآلخر حىت يف جمال احلكايات
يشري و  فرتة قيمة بارزة وخاصة بني العلماء أنفسهم،عند أهل السّنة كانت يف تلك ال

على النحو الذي يتكرر يف وصف " العلم النوراين"إىل العلم الرباين أو " العلم"مفهوم  
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 فضائلهو  "العامل"يف الغالب يركز نص احلكاية على ذكر مسات و  .يف احلكاية" العلماء"
قد تكررت هذه األوصاف يف ذكر أكثر و ، مناقبه الدقيقة قبل االنتقال إىل احلدث املعينو 

ولعل بروز الشخصية مرتبط . لكنها تفصل يف الصفات اليت متيز هذا العاملو  من عامل،
وصحابته ) صل اهللا عليه وسّلم(بقوى مساعدة بتنويعاا املختلفة، من مثل الرسول 

  ...عليهم رضوان اهللا، اجلن والعفاريت، إبليس، امللوك والوزراء، األصدقاء
  :الزمان والمكان -

إن دراسة النتاج احلكائي يف املغرب اإلسالمي، يف كّل مستوياته كمنتج معقد ينقل     
ولكون . وطبقية اجتماعية ، متناقضات الفرتة واملرحلة اليت أنتج فيها من صراع مذهيب

وهو ما وعاه وجّسده راوي احلكاية ، األدب يف أصله ليس مضمونا مذهبيا أو أيديولوجيا
خمفيا وال يظهر إّال ملن أمعن النظر يف و  يث جعل كل انتماء مذهيب يبدو مضمراحب

أو حديث  - خاصة املعز- السياقات اليت يأيت فيها ذكر شخصية تارخيية مذهبية بعينها
عن شرف النسب يف رسم مالمح الشخصية البطلة أو ما شاها من سياقات، توجه 

كما هو احلال يف حكايات اليت رواها النعمان ،  ةالقارئ إىل ما خبأه الراوي وراء احلكاي
حكاية "عن املعز،و حكايات أهل السّنة اليت يرووا عن علمائهم وعجائبهم مثل 

  . "التحدث إىل حجر
أهم تلك السياقات التتابع الزمن التارخيي الواقعي الذي جرت فيه أحداث احلكاية، و      

ن التجارب احلياتية لألبطال يف أزمنهم إذ جند أن كّل احلكايات قد وصفت جانبا م
مثال يف  " القاضي النعمان"الواقعية املعاشة بأبعادها النفسية واالجتماعية، وهذا هو حال 

ولقد  «: ويف هذا يقول النعمان، قصصه عموما واليت انتظمت يف زمن متتابعو  كتاباته
من ، ،وفيهم ويف فضائلهمواملنصور باهللا، كنت مجعت عن املهدي باهللا، والقائم بأمر اهللا

من الوقت الذي أفضى اهللا عّز وجّل ، وألفت سرية املعّز لدين اهللا.الكتب ما يطول ذكرها
  .(28)»...بأمر اإلمامة إليه إىل اليوم

للقاضي النعمان حيكي الكثري من قصص كرامات " االس واملسايرات" فكتاب       
كان شاهدا عليها منذ البداية إىل أواخر   أمراء الدولة العبيدية يف زمن وقوعها وقد
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و أن أذكر يف ...فرأيت إفراد هذه يف كتب تشبهها وتليق ا...   «:ويف هذا يقول العهد
على تأدية املعىن دون ...هذا الكتاب ما مسعته من املعّز من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة

تأدية حقيقة لفظه  اللفظ حقيقة بال زيادة وال نقص، بعد بسط العذر يف التخلف عن
 .(29)»حبسبه

ويعّرب عنه ، إىل جانب ذلك كموروث فكري حيمله الراوي وقد تروي احلكايات 
 بالوجه الذي انعكست به يف ذهنه ويف أذهان من حيملون نفس الفكرة،واملتلقي القريب

ويف ظل ذلك  يقوم بإعادة صياغة جتربته وجتربة مريدي فكرته يف شكل عمل  البعيد،و 
 يف امتدادها وتطورها الزمين، حّىت تشمل كل األحداث.متميز حسب ما يرىأديب 

كما هو ،  مبؤثرات البيئة اليت كانت مهدا هلذه احلكايات منذ نشأا حىت يوم تأليفهاو 
واليت كان " للمالكي "" رياض النفوس"احلال يف  قصص أهل السنة اليت ضمها كتاب 

 .)30()هـ484(ل جزيرة صقلية سنة تأليفها بعد استيالء النورمان على كام
 كثافة  يكتسب الذي املكاين الفضاء احلكاية أحداث تغطي اليت السياقات ومن     

 ومن العموم؛ يف احلكاية ببطل واحملاطة  املتنوعة الطقوسية األجواء من انطالقا   رمزية
، عيةوالذي يضم فضاءات واق ،والغييب احلسي العامل بني عادة جيمع املكان أن ذلك

فضاءات عجائبية و  ...البيت، السوق،احلمام،املدينة، الريف، القصر، املسجد: ومثاهلا
عوامل اجلن، املالئكة، :تلك العوامل االفرتاضية والغيبية اليت ينتقل إليها ومنها :ومثاهلا 

الكهف، ، البحر:و فضاءات تتأرجح بني العجائيب والواقعي ومنها ...الشياطني 
  ...السماءاملعركة،املقام،

 إىل حالة من التحول بإمكانية التسليم وظيفة يؤدي املكاين احلّيز أو والفضاء
 طبيعية نتيجة هي احلكاية معقولية ال فإن الغالب ويف ،السرد الستمرار أخرى حالة

 احلكايات من النوع هذا يؤديها اليت اخلرجات إحدى وهذه .والزمان املكان من للتحرر
 وأسلوب عرضها طريقة لكن واألخبار األحداث نقل يف ملوضوعيةوا الدقة تتحرى اليت

  .ذلك عكس يذهب تقدميها
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  :السياق المرجعي لنصوص الكرامات -سادسا 

  :السياق األيديولوجي-أ  

 وعالقاا وأشكلها داللتها ووسائل مكوناا يف غنية الكرامات حكايات إن
 والسياسية والروحية والفكرية عيةواالجتما والنفسية الثقافية األخرى البنيات بسياق

 وميكن جتميع شذرات هذه النصوص اليت هلا كبري العالقة بالبنية التحتية والثقافية.
وخلصوصيتها النصية يف إقامة عالقة متوازية بني ما ، الفكرية للمجتمع  املغريب املنتج هلاو 

  .... أيديولوجي و  هو سردي وما هو سوسيولوجي
. ارسة أيديولوجية مشروطة بزماا، وتتم ضمن حقل اجتماعي معّني فاألدب هو مم      

فاألدب ال يظهر هكذا من العدم فهو مشروط بسياق سسيوتارخيي حمدد على مستوى "
، )31(»...الذي جيده الكاتب كمنتج ذهين أمامه ، الكتابة املرتبطة بالرتاث األديب

املذهيب الذي ولد صراعا  واألدب املغريب يف هذه الفرتة نشأ على أساس الصراع
أيديولوجيا يف ظروف تارخيية معينة من تطور للمجتمع وعالقته بالسلطة السياسية، 
والطبقات االجتماعية املختلفة،لذلك يعترب حكايات الكرامات يف جمملها شكال 

  .أيديولوجيا مشكال  للنسق الفكري والوعي االجتماعي
لت على نشر هذه األيديولوجية بواسطة كما أن الدول اليت سادت مث بادت عم    

األرواح ولبسه بلبوس الدين الذي هو و  األدب عموما واحلكي خصوصا ملخاطبتها األفئدة
. من أقدس خصوصيات املغريب، وهذا للحفاظ على سلطتها املطلقة أّوال وقبل كّل شيء

عن طريق  إحلاق العناصر اخلارجة عنها واملناوئة هلا وذلكو  ومن مث سعت إىل إدماج
من خالل أسلوب بث الدعايات يف قوالب سردية حكائية جمّسدت  لكرامات  ، احتوائها

اجلماعات يف حيام و  كل طرف، واليت أصبحت تتداول بشكل واسع بني األفراد
   .اليومية

كما قدموا أنفسهم من خالل هذه احلكايات وغريها من الفنون النثرية، كنسق   
كّل الظواهر، وإجياد أجوبة عنها مهما كانت طبيعتها، علمي كفء قادر على تفسري  

هذه األيديولوجية املذهبية اليت لعبوا من خالهلا .حّىت الظواهر الغيبية واليت سبق ذكرها 
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وهذا كله ، ساعدم على بسط سلطام على املغريبو  على حتقيق أغراض مادية وسياسية
ر وظرف تارخيي صعب وعصر من خالل النصوص اليت أوردوها وأنتجوها ضمن إطا

  .الغرائبيةو  مضطرب متشابك يف ظل صراع مذهيب سياسي فكري ارتقى إىل العجائبية
  :السياق السوسيولوجي -ب

للحكاية املغربية دور يف تنمية اتمع من خالل توظيفها  ملختلف املرجعيات املشَكلة     
عات مرتبطة أزليا بتنمية العامل هلا يف إثراء البنية املخيالية للمجتمع، فتنمية اتم

  .االفرتاضي
حبيث يعمل الراوي على تتتبع حياة البطل وتنشئته اليت ، فللحكاية وظيفة تربوية     

تتناسب والفكر الرتبوي السائد يف الدولة فتغرس فيه القيم واملعايري املشرتكة، واهلدف من 
ن منظور ذلك الفكر الرتبوي وراء ذلك هو معاجلة األفعال غري السوية يف اتمع م

 من ذلك تتبع حياة األمراء العبيديني، .السائد واليت تتناىف والقيم والثوابت اجلماعية
تنشئتهم السوية الباعثة على سلوكام الصائبة اليت تتصاعد حىت تصل درجة األنبياء و 

الفكري  بل هي وليدة تكوينه، فالراوي ال يسرد حكاية ابتدعها من العدم. والصاحلني
  .االعتقادي واالجتماعي و  والتارخيي

ألا  وإىل جانب ذلك ميكن اعتبار احلكايات املغربية  ذات وظيفة مجالية ترفيهية     
تنتج خطابات اجتماعية خارقة للعادة متزج فيها بني النظامي وغري النظامي والواقعي 

هنا تقوم بدور املتنفس ومن ، واخليايل الغري حمسوس من جهة ثانية، احملسوس من جهة
  .ذهيب واالجتماعي على مستوى الفرداالجتماعي الذي يقلل من حدة ضغوط الصراع امل

  :السياق التاريخي-ج     

أي نقلها ، ما هو إال عملية حتويلية للغة وتشكيلها، إّن إنتاج أي نص نثري أديب      
ينتج من ، جديد من وضعها اخلام إىل وضع تنتظم فيه من جديد لتشكل نص أديب

باستعمال تقنيات وجتارب لينتج ، ونوعا آخر من الدالالت واألبنية، خالله شكال جديدا
فهو بذلك ، اللغـةو  ويقوم بتحويل اللغة إىل عملية إعادة إنتاج للمعىن، منسوجا أصيال
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لينطلق من خالهلا يف آفاق جديدة ، يقوم هنا بإعادة اإلنتاج يف قالب آخر وهو احلكائي
وم من خالهلا بتشكيل وتنظيم األيديولوجية املذهبية يف سياق تارخيي عما كانت عليه يق

ووضعها يف . عند العامة وما تعتقده من حكايات وأساطري تتعلق برموز هذه املذهبية
هذا الذي يشكل يف ما ميكن تسميته باملذهبية ذات ، شكل أنيق جيد هو النص األديب

  .العامة وحتتضنها يف صورة واقعية األبعاد التارخيية لتنزل إىل
وجعلتنا ، كما أن هذه احلكايات مكنت من تصوير املذهبية يف أبعد صورها           

وفهم طبيعة وجودها وتنظيمها،وأصوهلا اليت متتد إىل العهد ، نكتشف حقائقها الباطنية
د مكنتنا الفكري، كما أن هذه احلكايات قو  األول من صدر اإلسالم، ومغزاها السياسي

السياسية، و  آراءهم الفكريةو  من كشف أساليب   مؤلفيها وإماطة اللثام عن توجهام
بعد أن وضحوا وبينوا طبيعة هذه األيديولوجية املذهبية يف إطارها التارخيي السياسي الذي 

و االستيالء على احلكم باختاذ ، كان مغزاها سياسي سلطوي من أجل كسب النفوذ
واستغالل الدين ألغراض سياسية بتشكيل رؤية ، احلامل للفكر السلطوي املذهبية الوعاء

  . مدلسة تارخيياو  تارخيية مبهمة لكنهم أصبغوها مبرجعيات مزيفة
كما أن احلكايات قد عرضت الوقائع واألحداث التارخيية للفرتات الزمنية اليت            

 ليحفظه عمومه يف والبساطة بالقصر يتسم  يف قالب فين عجائيب مجيل، أُنتجت فيها
 وتضمن الالحقة لألجيال توريثه عرب التارخيي التواصل أشكال من شكال التاريخ،وليمثل

  . اخللودو  الدوامو  البقاء هلا
  :خاتمة

املرجعية يعد إحبارا يف و  إن البحث يف حكايات الكرامات وسياقاا السردية       
ملا يتمتع به احلكي من مسة ، البشرية العجيب الذي يستهوي النفوسو  غياهب الغريب

وعلى الرغم من . الغواية والتشويق والفضول الذي حيسه اإلنسان جتاه املاضي والسلف
وألجل ذلك  حبثنا . بعضها اآلخر مازال حبيس الرفوف، و أننا جنزم بضياع الكثري منها

إليها، وهي وحاولنا أن نزيل الغبار عن بعض النصوص السردية اليت استطعنا الوصول 
و حسبنا فإن .دليل نصاين على وجود السرد يف البالد املغربية يف هذه احلقبة الزمنية 
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التفاعل مع الرتاث طريق األصالة لالنطالق حنو احلداثة، ومؤشر على أن احلاضر ال ميكن 
أن يقطع صلته باملاضي والتأصيل ما هو إال إحياء للذاكرة وليس اجرتارًا أو إعاقة 

  :،ومن هنا ميكن أن نوجز أهم النتائج يف اآليتللتجديد
حكايات الكرامات املغربية تعد من أهم اإلبداعات السردية يف األدب املغريب  -       
ألا تفعل اخليال، والرتباطها بالظاهرة السردية اليت متيز النشاط املعريف واألديب ، القدمي

 .لإلنسان والختياراا النسقية واألسلوبية 
لقد كانت حكايات الكرامات من األشكال السردية املفضلة عند بعض -       

اليت متيل إىل الرزانة والرّوية يف نشر ما تعتقده من اعتقادات ، اجلماعات واملذاهب املغربية
  ) .كالسّنة والشيعة(مذهبية وفكرية واجتماعية

ذلك إىل يعود و  ال ختلو بعض احلكايات املغربية من بعض الصعوبات اللغوية،- 
  .الالمعقولية  و  السرد اخليايل احلكائي املغرق يف الغيبية

كشفت هذه احلكايات عن األصل احلكائي السردي يف الرتاث األديب   - 
و أسس التفكري اخليايل وحىت األسطوري عند اإلنسان املغريب، والذي عد من ، املغريب

و يعد من األمناط األكثر  ،وسائل التواصل اللغوي الذي يتحقق بني النص وقارئه خاصة
 .تذوقا من قبل اجلماعات احلاملة لإلرث املذهيب العقدي اخلاص باملنطقة املغربية عموما

وشخوص احلكاية توحي بتوجه أيديولوجي ، الرؤية اليت استنطقها سرد الراوي-
  .مذهيب حيمل نظرة نقدية معارضة للسلطة احلاكمة من الفريقني

تناقلها بني ، و  األثر يف شيوع هذه احلكاياتكان للصراع املذهيب كبري- 
  .يف صورة استلهام الشرعية املذهبية من خالل سردها على العامة، اجلماعات املذهبية

كما أن هده النماذج من احلكايات قد عرضت الوقائع واألحداث التارخيية     -         
يتسم بالقصر والبساطة    يف قالب فين  عجائيب مجيل، للفرتات الزمنية اليت أنتجت فيها

ميثل شكال من أشكال التواصل التارخيي عرب توريثه  حكاية كرامات السلف و  يف عمومه
 .لألجيال الالحقة 
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  .السارد الراوي يف احلكايات املغربية الغالب حضوره هو الفقيه العامل- 
يصف التتابع الزمين التارخيي الواقعي الذي جرت فيه أحداث احلكاية املغربية  - 

  .جانبا من التجارب احلياتية لألبطال يف أزمنهم الواقعية املعاشة
 األجواء من انطالقا رمزية كثافة  يكتسب املغربية للحكاية املكاين الفضاء- 
  .والغييب احلسي العامل بني عادة جيمع وهو للحكاية، الطقوسية

 حكاياتو  ماعمو  القدمي املغريب السرد ميدان أن إىل أخريا نشري أن ميكننا كما
 مازالت فهي الدراسةو  بالتنقيب يستكشفها ملن حتتاج ،وغريها خصوصا الكرامات

 . هذه ودراستنا علمنا حسب املتنوعة املصادر مضان يف مغمورة
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 جدلية األنا واآلخر في رواية تاء الخجل لفضيلة الفاروق

  
  أحالم بوعالق/ أ

  جامعة باجي مختارـ عنابة

  

  
من المعطيات والقضايا التي تطرح الروائية الجزائرية فضيلة الفاروق في روايتها تاء الخجل مجموعة         

في رؤيته لألشياء، حيث تكشف الرواية بامتياز يعتمد على نظرة أحادية  بالمرأة في مجتمع ذكوري تتعلق

، )الرجل، المجتمع(التي تمارس ضد المرأة من طرف اآلخر ... مختلف أساليب القمع واإلقصاء والتهميش

معتمدة على جملة من األحداث الواقعية التي حصلت في فترة حرجة من تاريخ الجزائر،موضحة موقع المرأة 

 .منها

 

  
  

  :مقدمة

لة الفاروق من األديبات اجلزائريات والعربيات اللوايت جنحن يف نقل تعترب الروائية فضي
وكان ذلك انطالقا من . صورة املرأة يف اتمع، بكل واقعية ومن دون مساحيق جتميلية

، مرورا إىل رواية مزاج مراهقة، ورواية اكتشاف الشهوة، )قصص(حلظة الختالس احلب
من املواضيع احلساسة واملسكوت عنها يف اتمع وقد أثارت الروائية يف رواياا العديد 

اجلزائري، وكشفت النقاب عن القضايا اليت تعترب من احملرمات الكتابة عنها واخلوض 
الذي " االغتصاب"ومن أبرز املواضيع اليت سلطت عليها الضوء، كان موضوع . فيها

  .تدور حوله رواية تاء اخلجل
حثية الضوء على رواية تاء اخلجل، حماولة اإلجابة انطالقا من هنا تسلط هذه الورقة الب

كيف تتجسد ثنائية األنا واآلخر يف رواية تاء اخلجل؟ : عن جمموعة من التساؤالت أمهها
  هي العوامل اليت تتحكم فيها؟ وما
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  :ـ ثنائية المركز والهامش في الرواية 1

وقللت من قيمة املرأة  كرس اتمع جمموعة من القوانني والضوابط اليت أسكتت          
النساء مستبعدات عن كل األمكنة العامة، جملسا "عرب التاريخ انطالقا من رؤية أن 

وسوقا، حيث تُلعب اللعب اليت تعترب عادة كأا األكثر جدية يف الوجود اإلنساين، مثل 
فالنساء اللوايت خيضعن لعمل تنشئة اجتماعية ينحو ... ألعاب الشرف وهن مستبعدات

...  تصغريهن وإنكارهن، يتمرسن على الفضائل السلبية يف التفاين واخلنوع والصمتإىل
وهن معرضات دوما لإلهانة إذا كّن ضعيفات، ومثلهن مبادئ الضعف باعتبارها 

انطالقا من هنا تطرح الروائية فضيلة  1."جتسيدات هلشاشة الشرف واحلرمة
، وجندها تفتتح روايتها تاء )املرأة(امش، واهل)الرجل، اتمع(إشكالية املركز 2الفاروق

   :اخلجل بعرض وضع املرأة املتدين عرب الزمن، حيث تقول
  منذ اإلرهاب كل...منذ التقاليد... منذ املدرسة... منذ العائلة

  شيء عين كان تاء للخجل، 
  كل شيء عنهن كان تاء للخجل،

  منذ أمساءنا اليت تتعثر عند آخر حرف،
  تقبلنا عند الوالدة،منذ العبوس الذي يس

  منذ أقدم من هذا،
  منذ والديت اليت ظلت معلقة بزواج ليس زواجا متاما،

  منذ كل ما كنت أراه فيها ميوت بصمت، 
  منذ جديت اليت ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن،

  إثر الضرب املربح الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له
  .القبيلة وأغمض القانون عنه عينيه

  لقدم، منذ ا
  منذ اجلواري واحلرمي، 

  منذ احلروب اليت تقوم من أجل املزيد من الغنائم،
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  3.إّيل أنا ال شيء تغري سوى تنوع يف وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء... منهنّ 
فقد رسخت تاء التأنيث فكرة الدونية عن املرأة، وخلقت فوارق بينها وبني           

لتمييز العنصري بني املولود الذكر واملولودة األنثى هو هاجس فا"الرجل إىل درجة اخلجل، 
يسكن ذاكرة كل أنثى، واستطاعت الروائية أن حتمله أبعادا إنسانية أخرى، أوسع فضاء 
وأقدر على التأثري يف املتلقي مما جيعل الرسالة تصل بوضوح رغم صعوبة رموز شيفراا، 

ون ألا تضعها وتصنفها يف خانة اإلناث ال فتاء التأنيث صارت لعنة حتل بكل نساء الك
فاتمعات العربية مل تغري نظرا الدونية للمرأة، بل سعت عرب العصور لتطوير  4.الذكور

أساليب جديدة لقمعها أكثر وكتم أنفاسها، فكان ظلم املرأة متوارثا من األجداد إىل 
بني األنثى والذكر منذ اجلواري  اآلباء إىل األبناء الذكور، وكان متييز اتمع الذكوري

  . واحلرمي
توضح فضيلة الفاروق أن إقصاء املرأة وميشها يبدأ من العائلة، ويظهر ذلك يف          

أما ما جيعلين فعال أفقد أعصايب "بطلة رواية تاء اخلجل " خالدة"منط احلياة الذي تعيشه 
ن ننتظر عودة الرجال من املسجد وبعد فهو فرتة الغذاء يوم اجلمعة، إذ علينا حنن النساء أ

أن ينتهوا من تناول الغذاء يأيت دورنا حنن النساء، كنا مجيعا جنتمع عند العمة تونس، 
  5."وكنت أكره ذلك التقليد الذي جيعل منا قطيعا من الدرجة الثانية

بة من مل يتوقف ظلم املرأة عند هذه التصرفات والفروقات اليت جعلتها أدىن مرت          
الرجل، بل جتاوز إىل معامالت جعلتها أكثر دونية وميشا، فاملرأة اليت التنجب ذكرا 
للعائلة مصريها الطالق، أو تُعزل وتنبذ، وهو ما حدث لوالدة خالدة اليت مل تنجب ذكرا 

منذ ذلك اليوم مل نعد نرى والدي إال مرة أو مرتني يف األسبوع، وفيما بعد عرفت أنه "
ة بإمكاا أن تنجب له أطفاال ذكورا ما دامت أمي غري قادرة على فعل تزوج امرأ

إن تكريس الفوارق بني الذكور واإلناث جعل املرأة أقل قيمة من الرجل وهو ما  6."ذلك
دفعها لتعلن رفض هويتها األنثوية والتخلص منها ألا دليل الذل والدونية واهلامشية، 

را، لذلك دخلت يف مغامرة التخلي عن األنوثة فكثريا ما متنت خالدة أن تكون ذك
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كثريا ما متنيت أن أكون صبيا، هلذا كثريا "للتخلص من عقدة النقص اليت تالحق أنوثتها، 
  7."ما هربت من أنوثيت، وكثريا ما هربت منك أنت ألنك مرادف لتك األنوثة

يف اتمع اجلزائري، تتجسد ثنائية املركز واهلامش بوضوح يف عالقة املرأة بالرجل        
جمتمع ذكوري بامتياز، حيث متنع النساء من اخلروج إىل الشارع يف سن مبكرة من العمر 
خوفا عليهن من خماطر اخلارج، كما حترم من مواصلة تعليمها وااللتحاق بالعمل الذي 
 ظل حكرا على الرجل، متناسني أّن للمرأة روحا حتمل آماال وأحالما، وهلا نـَْفسا حتلم

باحلرية لوضع بصماا يف اتمع بإجنازاا، ولكن لألسف، فاتمع قّسم املراتب مسبقا، 
وجعل املرأة يف أسفل الرتتيب ووضع الرجل يف مركز القوة اليت مارس من خالهلا سيطرته 

  .على املرأة وأحكم قبضته عليها
 بنات من غريها عن كثريا خيتلف ال وضع وهو احلياة يف وضعها عن خالدة تعرب        

 كاتبة مشروع كنت الظروف، بسبب متاما أنثى أصبح ومل أنثى، مشروع كنت"جنسها، 
 من أحقق ومل حياة مشروع كنت األبد، إىل اإلنسانة خسرت حني إال كذلك أصبح ومل

  8."عشره سوى املشروع ذلك
  :         وإشكالية التغييب.. واآلخر ـ األنا 2

هامشيا عرب التاريخ الذي يكشف ما تعرضت له من خمتلف أنواع  ظّل وضع املرأة       
فقد ُأجربت عرب الزمن على اخلضوع إلرادة الرجل، من ... االضطهاد والظلم واإلقصاء

خالل إقناعها أا أقل مستوى منه سواء يف اخلصائص البيولوجية أو الذهنية أو 
وم قد برهنت على ذكاء عظيم ودقة أّن املرأة منذ فجر التاريخ حىت الي"رغم ...اجلسمية

إحساس تستثري اإلعجاب، ولقد ظهرت يف ميادين النشاط الفكري شاعرة فياضة 
بالوحي اإلهلي وناثرة قديرة على إيقاظ أنبل عواطفنا اإلنسانية، واستطاعت أن تكون 

كما رافقت الرجل وكانت جبانبه   9..."رئيسة وحاكمة وقائدة جيوش وسياسية حمنكة
جناحات يشهد التاريخ بعظمتها، إال أّن ذلك مل يشفع هلا وخيلصها من نظرة وحققت 

  .اهلامشية اليت ُحكم ا عليها مسبقا
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تستمر فضيلة الفاروق يف عرض وقائع اتمع اجلزائري الذي تفنن يف تغييب صوت املرأة 
 حىت وإن كانت هي الضحية، فقوانينه تفرض عليها دفع مثن ذنب مل تقرتفه، و قد

الذي " االغتصاب"سلطت الضوء على موضوع حساس يف اتمع اجلزائري والعريب، وهو 
تدور حوله رواية تاء اخلجل، حيث متضي خالدة يف حتقيقها يف موضوع االغتصاب، إال 

مل أصدق "أا تفاجئ مبا مل تتوقعه حني انتشر خرب انتحار طفلة يف الثامنة من عمرها، 
حققت يف املوضوع وبعد أن رمتين تفاصيله يف أكثر من متاهة،  أن األطفال ينتحرون هلذا

اكتشفت أن الوالد هو الذي رمى بابنته من على اجلسر، نسي الناس االغتصابات 
ألّن 10."اجلماعية وصاروا يفكرون برمية، قال إنه خلصها من العار ألا اغتصبت

فخسارته تعين خسارة االغتصاب يعين الشرف الذي يقع بني الدفاع عنه أو خسارته، 
احلياة، لذا جيب أن متوت رمية برباءا حسب قانون اتمع األبوي الذي حيكم باإلعدام 
على كل مغتصبة ال حول هلا وال قوة فيما صار هلا، ألن العار سيالحقها حىت وإن بقيت 

وهو ما دفع معظم املغتصبات يف اجلزائر إىل االنتحار أو اجلنون . على قيد احلياة
وحدهن املغتصبات يعرفن معىن انتهاك اجلسد، وانتهاك األنا، وحدهن يعرفن وصمة "

العار، وحدهن يعرفن التشرد والدعارة واالنتحار، وحدهن يعرفن الفتاوى اليت أباحت 
  11."االغتصاب

 ويقتلها يقمعها من هو على املرأة الذييدعي احملافظة )الرجل، اتمع(فاآلخر        
 إىل يعيدنا ما وهو ثناياها، كل يف العار حتمل أنثى ألا باملوت عليها وحيكم فيصمت،

ت تغري  وإمنا بتاتا الذهنيات تتغري مل .األنثى جنس من أن رد البنات ووأد اجلاهلية فرتة
 من الثامنة تتجاوز مل اليت رمية الطفلة قضية وجتعلنا املرأة، ضد القمع ممارسة طريقة وتطور

 نفسه، باحلي يقطن األربعني يف بشري وحش من اغتصاب ضحية فهي !ةحري  يف عمرها
 باإلعدام، البالية اتمع لتقاليد تبعا عليها وحكم الضحية هي طاهلا العقاب أن إال

 أنه منه ظنا" سيدْميسيد"جسر  على من ا ألقى الذي والدها يد على حياا فانتهت
 من 336فاملادة الضيقة، تصورام بحس الرجال يصنعه العدل هنا" العار، سيمحو

 جناية ارتكب من كل معاقبة على تنص العرض تك اخلاصة اجلزائري العقوبات قانون
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 قاصرة ضد العرض هتك وقع وإذا سنوات، عشر إىل مخس من املؤقت بالسجن اغتصاب
 12...سنة عشرين إىل عشر من املؤقت بالسجن العقوبة فتكون عشرة السادسة تكمل مل
أن القانون مل ينصف براءة رمية، والكثري من الزهرات الاليت يعشن بني أشواك العار  إال

املرأة أفصح األمثلة عن "واجلنون لعدم انصافهن من طرف القانون، وتبعا لذلك جتسد
وضعية القهر بكل أوجهها ودينامياا ودفاعاا يف اتمع املتخلف، يف وضعيتها تتجمع  

ا كل تناقضات ذلك اتمع، ويف سلوكها وتوجهها تظهر كل األوليات اليت عددنا، إ
فهي أكثر العناصر االجتماعية ... أفصح معرب عن العجز والقصور، وعقد النقص والعار

تعرضا للتبخيس يف قيمتها على مجيع األصعدة، اجلنس، اجلسد، الفكر، اإلنتاج، 
  13."املكانة

ل القمعية يف إسكات املرأة؟ وختويفها من ولكن هل جنحت هذه الطرق والوسائ        
  احلياة خارج جناح الرجل؟

  ":صراع األنا واآلخر" ـ مرحلة التمرد 3
للمرأة، كما أن " تاء اخلجل"منحت فضيلة الفاروق دور البطولة يف روايتها          

من  معظم الشخصيات اليت تدور حوهلا الرواية تتعلق مبا تعيشه املرأة وتتعرض له من ظلم
الذي ... ، حيث أبرزت أنه رغم الظلم واإلسكات واإلقصاء)الرجل(طرف اآلخر 

، إال أا قادرة على حتدي تقاليد اتمع البالية، وعادات العائلة "املرأة"تتعرض له 
القاهرة، وهيمنة الرجل واتمع املميتة، وانتشال نفسها واالنتصار لغريها من النساء 

  . املستضعفات
كان أول حتدي رفعته املرأة هو حقها يف التعليم، حيث كان هذا املطلب مثار         

تابع الحرية له وال إرادة وال كيان، "جدل عرب التاريخ، ألن املرأة حسب التقاليد املتوارثة
األب أوال، مث األخ، وبعد ذلك الزوج، (إا ملكية األسرة منذ أن تولد وحىت متوت 

فاقتصر التعليم والقراءة والكتابة على  14."أريد هلا ليس إالمكانتها يف أن تكون ما 
َتظهر اللغة تارخييا وواقعيا على أا مؤسسة ذكورية، وهي إحدى "الرجل وحده، حيث 
ُمنعت املرأة من االقرتاب منها والدخول إليها ألا من  15."قالع الرجل احلصينة
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أة بعيدة عن تعلم الكتابة تبعا إضافة إىل ذلك ظلت املر . اختصاص الرجل وحكرا عليه
للعديد من األحكام اليت صدرت ضد تعلمها، فقد طرح  كتاب خري الدين نعمان بن 

أما تعليم النساء : "إشكالية املرأة والكتابة" اإلصابة يف منع النساء من الكتابة" أيب الثناء 
ا كن جمبوالت على القراءة والكتابة أعوذ باهللا، إذ ال أرى شيئا أضر منه ن، فإن مل

الغدر كان حصوهلن على هذه امللكة من أعظم وسائل الشر والفساد، وأما الكتابة فأول 
ما تقدر املرأة على تأليف الكالم ا، فإنه يكون رسالة إىل زيد ورقعة إىل عمر، وبيتا من 
 الشعر إىل عزب وشيئا آخر إىل رجل آخر، فمثل النساء والكتب والكتابة، كمثل شرير

سفيه دي إليه سيفا أو سكري تعطيه زجاجة مخر، فاللبيب من الرجال من ترك زوجته 
ألا غري مؤهلة وال متتلك القدرة 16."يف حالة من اجلهل والعمى فهو أصلح هلن وأنفع

   .الالزمة، لذلك فهي مستثنية من تعلم الكتابة
ن تكتب؟ وملاذا تكتب كما كان اجلدل قائما حول إشكالية هل حيق للمرأة أ           

: " نكتب لنجد من يسمعنا، من حيس بنا ومبعاناتنا قائلة: املرأة؟ جتيب فضيلة الفاروق
كل شيء يثريين ألكتب، ذكريات الطفولة، الناس الذين أصادفهم يف حيايت اليومية، 

أجنذب حنو الفقراء ... القضايا اإلنسانية، وضع األطفال يف بالدي، وضع النساء
واملظلومني بشكل غريب، هلذا تعّج ذاكريت بأناس ال ميكن حصرهم، وأود لو  والتعساء

وقد اهتمت الروائية باملرأة اليت شغلت موقع ...أين أملك القدرة ألكتب عنهم مجيعا
أنا نسوية، وأديب يعرب عن مآسي النساء : البطولة يف أعماهلا الروائية ، حيث صرحت
لقد كتب . حيمل هم اإلناث يف عاملنا العريب بصدق، أكثر من أي كاتب آخر يظن أنه

الرجال عن مهومهم، ووصفوا النساء بالعاهرات، وجمدوا شخصيات مقززة يف أدم، واآلن 
ومعىن أن تطغى املواضيع  17.جاء دورنا حنن النساء لنعطي مناذج إجيابية لنساء خمتلفات

 يهتم بالفرد من حيث ما أنه أدب حي ملتزم"اخلاصة باملرأة على األدب الذي تكتبه هو
لذلك تنكب خالدة على أوراقها لتعيش 18."هو مضطرب يف خمتلف مناكب احلياة

  .فصول حياة ختتلف عن اليت تعيشها وتفرض عليها
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تتحدى خالدة بطلة رواية تاء اخلجل سيطرة العائلة وتقاليد اتمع البالية اليت         
كان يزعجين أن أرى سيدي إبراهيم يف "الرجل جعلت املرأة يف الدرجة الثانية مقارنة ب

موقع السلطان وأعمامي وأبناءهم حاشيته املفضلة، جيلسون يف غرفة الضيوف حول 
املائدة الكبرية، ينتظرون خدمتنا هلم، كانت النسوة يبقني يف املطبخ يسكنب الصحون 

ض وأختار لنفسي وحنن الصبايا نقوم بتوصيلها، وهلذا كل يوم مجعة أصاب بالصداع، أمتار 
موقعا يف البستان أو على سالمل السطح ألختفي عن األنظار، كانت تلك أوىل بوادر 

  لكن كيف أواجه والدي وأعمامي وشبان العائلة؟19.متردي ومقاومة العائلة
والتهميش الذي تتعرض له، ومضت يف حتقيق ذاا رغم  اإلقصاءرفضت خالدة        

ديدات رجال العائلة بكسرها وضمها لباقي مثيالا،فخرجت للتعليم رافعة التحدي 
لتمضي بطموحاا الكبرية يف عامل رافض هلا  20"سأرى من سينكسر أنا أم هم"

تابة للمرأة مساحة وألحالمها، فتكتب لتستعيد حياا وحريتها املسلوبة، فقد فتحت الك
كانت لعبيت : تقول خالدة...من احلرية تعرب من خالهلا عن أوضاعها ومشاكلها وآراءها

املفضلة أن أصنع أشياء مجيلة بالورق، مازال الورق ضروريا يف حيايت، مازلت أصنع به 
، تلون بياضه بكلمات حتمل معاناا ومعاناة غريها من النساء، 21..."أشيائي اجلميلة

لطاملا نظر إىل املرأة والكتابة بنوع من الريبة، فاملرأة اليت تكتب هي املرأة اليت "أنه  رغم
ترتكب خطيئة، فقد أسس اخلطاب الذكوري منذ التاريخ هلذه القاعدة اليت تدخل يف 
نسق الثقافة العربية الذكورية اليت عملت لزمن طويل على إبعاد املرأة عن حقل الكتابة، 

معناه خروجها من دائرة الصمت اليت حصرت فيها وأن خترج املرأة عن  أن تكتب املرأة
صمتها بفعل الكتابة مفاده أن تقول، أن تفعل، باختصار أن تنافس وتشارك الرجل يف 
سلطة بناها وفق مقاييسه وهذا ماال يقبله الرجل أو أي صاحب سلطة على وجه 

 بني وتطلعاا آماهلا يكبد اهاجس ومستجداته الواقع يبقى "هذا كل ورغم22."العموم
 سبيل عن باحثة قواها أكت أوجاعا األنثى لدى الظروف تلك فأفرزت واألخرى، الفينة

  23."منها للتملص
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نبشت فضيلة الفاروق يف جراح الوطن من خالل عرض صورة األوضاع السياسية         
مجاعات سياسية متطرفة  واالجتماعية والدينية اليت مرت ا اجلزائر يف فرتة سيطرت فيها

تسرتت بعباءة الدين ملمارسة قانوا اخلاص، الذي أدخل البالد يف دوامة محراء بدماء 
الشرفاء واألبرياء والشعب األعزل، رغم كل تلك املخاطر اليت حلت بالبالد والعباد تغامر 

تحري خالدة وتتحدى كل القيود والسالسل اليت وضعتها فيها الظروف وخترج للعمل، لل
انغمست يف العمل اإلعالمي، "ونقل احلقيقة للرأي العام عرب اشتغاهلا يف جمال الصحافة، 

انضممت إىل جريدة الرأي اآلخر املعارضة واليت كانت مزجيا من اإلسالميني 
كنا نتفق عموما رغم أن البعض ال يصافح النساء والبعض . والدميوقراطيني والعلمانيني

أن متتد اخلالفات السياسية بني األحزاب فتصل إلينا لنصبح يصافحهن، كان ذلك قبل 
مؤسسة من األعداء وتتحول مواقعنا إىل أماكن حربية، لكن حني بلغت موجة اغتيال 
الصحافيني ذروا أدركنا مجيعا أن باب احلديد الذي نغلق به مقر اجلريدة لن حيمينا ما 

تعبريا عن سخط اجلماعات املتطرفة فموجة قتل الصحافيني مل تكن إال  24.دمنا مشتتني
من انتشار بشاعة أفعاهلم لدى الرأي العام، إذ أن الصحافة مبا متلكه من أساليب 

وتنوير الرأي العام مبا حيدث يف الواقع، بعدما ختدر الشعب  إقناعللتحري قادرة على 
قيدا كما ترى مبقوالت زائفة لونت احلقيقة البشعة اليت يعيشها اتمع،وما زاد األمر تع

 :الناس هنا ال خيالفون ما تقوله املآذن، حىت حني قالت"خالدة أن
 .اللهم زّن بنام

 .آمني: قالوا
 . اللهم يّتم أوالدهم: وحىت حني قالت

 .آمني: قالوا
 .اللهم رّمل نساءهم: وحىت حني قالت

 .آمني: قالوا
 25...مضة دعاء الكارثةكانوا قد أصيبوا حبمى جبهة اإلنقاذ، فغنوا مجيعا بعيون مغ
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وقد كانت املرأة أكثر املتضررين من هذه السياسة الدينية اليت راح ضحيتها         
 !اآلالف من األبرياء، كانت موضة جبهة اإلنقاذ

 .صرعة
 ...تغيري 

وهلذا مئات الزهرات ! وهلذا تنام ميينة نازفة يف املستشفى اجلامعي حاملة آثار التغيري... 
 26.باركه الشعب بالدعوات كان جيب أن يصيب الشعب ال غرييغتصنب، ما 

تكشف خالدة الستار عن النتائج السلبية اليت آل إليها اتمع اجلزائري جراء تلك 
التغيريات الذي صفق هلا أغلبية الشعب دون وعي واليت انتهت بالتمرد والعصيان، فقد 

ربيء فيها، كما تشري خالدة إىل فتاوى وكانت املتضرر ال دفعت املرأة الفاتورة األكرب منها
اجلماعات املتطرفة، ودينهم اجلديد الذي أعاد سّن القوانني الدينية حسب ما خيدم 
مصلحتهم، فأباحت الفتاوى االغتصاب، يف وثيقة عثر عليها اجليش بعد جمزرة بن 

 :  طلحة
 .األمري هو الذي يهديها

 .ال يقبلها إال من أهديت له وبإذن األمري
 . جترد من الثياب أمام األخوةال

 .ال جيوز النظر إليها بشهوة
تضرب من اإلخوة بل ممن أهديت له، فعليه أن يفعل ا ما يشاء يف حدود  ال

أّي شرع هذا الذي يبيح االغتصاب؟ أّي دين هذا الذي يسّن مثل هذه  27...الشرع
من دون رمحة وال القوانني والشرائع؟، أّي عدل هذا الذي يبيح عرض وشرف املرأة 

  فمن يعرف رمحة اإلسالم من بني كل هؤالء؟ إنسانية؟
  .ال أحد

  .فالبعض يغتصب النساء بامسه
  .والبعض ينبذهن بامسه

  .والبعض مينحهن تعويضا من الوالية يعادل ألفي دينار بامسه
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  .والبعض ينكر أم ضحايا بامسه
  واجلمعيات النسائية تستنكر وتصرخ 

 28.رهاب تستنكر وتصرخومجعيات ضحايا اإل
 توضح رواية تاء اخلجل االستبعاد الذي تعانيه املرأة يف معظم ااالت، وهو ما       

يشري إليه التحقيق الذي قامت به خالدة، ويظهر أن النساء مستبعدات عن اال 
السياسي الذي ظل حكرا على الرجل الذي منع املرأة من إبداء رأيها يف القضايا 

، بل ومتادى يف النيابة عنها يف األمر، وهو ما اكتشفته خالدة أثناء حتقيقها يف السياسية
قضية املغتصبات، وحديثها مع ضابط الشرطة الذي حيقق يف قضية ما إذا كان ّمت 
اختطافهن؟ أم التحقن بإرادن مع اجلماعات؟ ألن التحقيق كشف أّن أغلبهن ينتمني 

أي امرأة هذه اليت تذهب إىل مقر حزب وتعلن ": إىل تيارات إسالمية، جتيب خالدة
انتماءها؟ إنك تعرف جيدا أّن أغلب النساء لسن مسؤوالت عن أنفسهن، فغالبا ما 
يقوم أحد رجال العائلة بتسجيلهن كمنتميات ألحزاب فيما ال عالقة هلن 

 .متوتألن املرأة بالنسبة هلم تابع ال حرية له وال إرادة منذ أن تولد حىت 29."بالسياسة
تشري إىل أن املرأة املثقفة اليت حتدت تقاليد  إن الصورة اليت تقدمها رواية تاء اخلجل       

اتمع البالية، وتعلمت وعملت إىل جانب الرجل، تعترب أكثر وعيا بالقضايا السياسية 
، فهاهي خالدة تبحث وحتقق وتكشف الستار عن حقائق بشعة ...واالجتماعية والدينية

رهيبة  إحصائيات اتمع اجلزائري، كانت املرأة أكرب متضرر فيها، فتقدم حتدث يف
سنة ... سنة العار"ألحداث وقعت  ملا كانت األوضاع السياسية يف البالد مضطربة

امرأة من الوسط الريفي املعدم،  12امرأة، واختطاف  151اليت شهدت اغتيال  1994
حربية، إذ أعلنت  إسرتاتيجيةصاب أصبح اخلطف واالغت 1995مث ابتداء من عام 

نيسان أفريل  30الصادر يف  28يف بياا رقم  G I Aاجلماعات اإلسالمية املسلحة 
لالنتصار للشرف بقتل نساءهم ونساء من حياربوننا أينما  : " أا وسعت دائرة معركتها

امرأة  1013تضاربت األرقام بطريقة مثرية لالنتباه يف حضور قانون الصمت، ... كانوا
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، إضافة إىل ألفْي امرأة منذ سنة 1997و 1994بني سنيت  اإلرهايبضحية االغتصاب 
1997"...30 
حول العديد من املواضيع االجتماعية والسياسية والدينية  متحورت رواية تاء اخلجل       

ا واملشاكل اليت تقبع فيه احلساسة اليت مّر ا اتمع اجلزائري، حيث شغلت قضية املرأة
والصعوبات اليت تعرتضها مساحة واسعة منها،فأبرزت خمتلف وسائل القمع الذي تتعرض 

، وبذلك تكون األديبة فضيلة الفاروق "الرجل، اتمع"له املرأة من املؤسسة الذكورية 
مثال املرأة اجلزائرية املتعلمة والواعية واملثقفة، محلت كتاباا األدبية مواقفها وآراءها يف 

املواضيع املسموحة واملمنوعة، كما حتدت التقاليد الرجعية اليت سيطرت على خمتلف 
الذهنيات ردحا من الزمن، ما جعل اتمع اجلزائري يتكبد ختلفا وتراجعا كبريين مقارنة 

فهي أبرز مثال على منوذج املثقف الواعي الذي ال يسمح ألي . مع اتمعات املتقدمة
منت األديبة وجسدت مقولة املفكر إدوارد سعيد الذي سلطة أو قوة بتوجيهه، فقد آ

أال يتوقف عن تذكري نفسه بأنه، باعتباره مفكرا أو مثقفا، يتحمل دون "يدعو املثقف
غريه مسؤولية االختيار بني متثيل احلقيقة بأقصى ما يستطيع من طاقة، وبني السماح لراع 

  31...من الرعاة، أو سلطة من السلطات بتوجيهه

  :خاتمة
البد من اإلشارة إىل أن رواية تاء اخلجل لفضيلة الفاروق تعترب من الروايات        

" االغتصاب"النسائية العربية اليت تناولت طرح موضوع حساس ومسكوت عنه وهو 
الذي ظل ممنوعا اخلوض فيه والكتابة عنه رغم تفشيه يف اتمع بصورة كبرية، كما تعترب 

النقاب عن خمتلف أنواع القمع والتقليل  ات اليت كشفترواية تاء اخلجل من الرواي
صورت وعرضت  الذي تتعرض له املرأة العربية عامة واجلزائرية خاصة، حيث واإلقصاء

واسعة موضحة موقع املرأة منها، وقد اختارت فضيلة  قضايا اجتماعية وسياسية ودينية
ا عن الواقع، فكانت الكتابة الفاروق الرواية ألا أصدق وأقرب األجناس األدبية تعبري 

  .األدبية وسيلتها لنقل خمتلف القضايا السيكولوجية للمرأة
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إن من يقرأ رواية تاء اخلجل لفضيلة الفاروق يفهم أا ثائرة ضد الظلم بصفة         
عامة وظلم املرأة بصفة خاصة، وهو ما جعل أغلب شخصيات روايتها من العنصر 

 جسدت اليت الناجحة الروائية األعمال من اخلجل تاء وايةر  وتبعا لذلك تكون النسوي،
فقد حتدثت بصوت من ال . اتمع يف والرجل املرأة بني القائمة واآلخر األنا جدلية

صوت هلم ونقلت واقع املرأة من دون مساحيق، وبصورة درامية واقعية، دعت من خالهلا 
مع البالية، وحتدي كل احلواجز اليت تقف نساء اجلزائر والعرب والعامل إىل كسر تقاليد ات

يف طريق تنمية وإبراز قدراا كأنثى ناجحة، ورد االعتبار لصورا اليت شوهت عرب 
ويتضح ذلك من خالل تقدميها صورة اجيابية للمرأة الناجحة اليت رفعت التحدي . التاريخ

النساء على  وهذا دف تشجيع معظم... وخاضت مغامرات التعليم والعمل والسياسة
اخلروج من قوقعة اخلوف والرتدد وحمو تلك الصورة الدونية املزيفة اليت ترسخت عنهن يف 

  .الذهنيات منذ القدمي
  

 :هوامش
                                           

، 2009، 1طسلمان قعفراين، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، لبنان، : اهليمنة الذكورية، ترمجة: ـ بيار بورديو 1
  .81/82/84ص

. يف مدينة آريسبقلب جبال األوراس، التابعة لوالية باتنة شرق اجلزائر1967نوفمرب20من مواليد : فضيلة الفاروقـ 2
هي كاتبة جزائرية تنتمي لعائلة ملكميالثورية املثقفة اليت اشتهرت مبهنة الطب يف املنطقة، واليوم أغلب أفراد هذه العائلة 

قسم الرياضيات والتحقت 1987نالت شهادة البكالوريا سنة  .الرياضيات واإلعالم اآليل والقضاء يعملون يف حقل
جبامعة باتنة كلية الطبلمدة سنتني، حيث أخفقت يف مواصلة دراسة الطب الذي يتعارض مع ميوالا األدبية، إذ  

ة يف قسنطينة، عادت إىل جامعة كانت كلية الطب خيار والدها املصور الصحفي آنذاك يف جريدة النصر الصادر 
متيزت . قسنطينة والتحقت مبعهد األدب وهناك ومنذ أّول سنة وجدت طريقها، فقد فجرت مدينة قسنطينة مواهبها
حلظة :" فضيلة الفاروق بثورا ومتردها على كل ما هو مألوف، بقلمها ولغتها اجلريئة، هلا عدة أعمال روائية متميزة

  .، رواية تاء اخلجل، ورواية اكتشاف الشهوة ورواية أقاليم اخلوف"مزاج مراهقة"سنة و" الختالس احلب
  .11/12، ص 2006، 2تاء اخلجل، رياض الريس للكتب والنشر، لبنان، ط: ـ فضيلة الفاروق 3
لدراسات الرقيب وآليات التعبري يف الرواية النسوية العربية، أطروحة دكتوراه يف ا: ـ رنا عبد احلميد سلمان الضمور 4

  .61، ص2009األدبية، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة مؤتة، 
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  البنية الزمنية للرحلة العياشية مــــــــــــاء الموائد
  

 بناهض عبد الكريم .ب

 جــــــامعة تلمسان
abdelkrimbanahed01@gmail.com  

  

  
المتعلقة بالكون  حظي الزمان باهتمام الفالسفة والمفكرين؛ ألنه يتضمن جملة من الثنائيات المتناقضة

، وقد كان له حضور قوي كالوجود والعدم، والثبات والحركة، والحضور والغياب، والزوال والديمومة: والحياة

وهي الرحلة العياشية فكان بين زمان  إحداهافي السرود العربية القديمة وعلى رأسها الرحلة ،وقد تجسد في 

والزمن الواقعي والزمن المعيش ،وفي ظل هذه  مان القراءةحداث كما حدثت بالفعل وزمن الكتابة وبين ز األ

بالقطع ) حسب جيرار جينيت(ما يسمى إلىول العياشي االلتجاء ات يقع المتلقي ضحية الترهين ،فيحالتجاذبا

والحذف والخالصة والنتيجة ليساير القارئ توالي االحداث ،والزمان في الرحلة العياشية واقعي بحكم انتقال 

  .شخصه ولم يكن تخييلياالسارد ب

  .اللغوي،السياق–الرحلة –ماء الموائد –العياشية –الزمن :الكلمات المفتاحية
  

  
  

  :مقدمة

باحلركة والتنقل فبفضلهما متكن من  األرضارتبط وجود الناس على سطح 

مستمرة يبحث من خالهلا  فهو يف رحلة، احلصول على قوته واالبتعاد عن األماكن اخلطرة

وبعد استقراره وحتسن ظروف حياته مل يتخل عن  .حلياته يف مجيع جماالا فضلأعن واقع 

  .وهي حب االستكشاف واخرتاق اآلفاق أصيلة إنسانيةالرحلة والسفر وهذا يعود لغريزة 

وقد حرص ، أرخت الرحلة لتاريخ البشرية وفتحت عيوم على عوامل أخرى لقد

فجاءت ، م وما القوه أثناء أسفارهمالرحالة فيما بعد على تدوين خالصة مشاهدا

نذكر من هؤالء على سبيل املثال الرحالة ، أعماهلم حافلة باملعلومات التارخيية واحلضارية
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واإلدريسي .  ومن العرب اشتهر ابن بطوطة وابن خلدون. ،وهومريوس  –هريودوت –

أن  إىلونشري . والعبدري حىت غدت الرحلة فنا قائما له مبادئه وخصوصياته واليعقويب

 ،ألن األسلوب الذي استخدم يف صياغتها ارتفع ا األدبالرحلة ذات عالقة مباشرة ب

،فهي تعتمد  أسلوب الكتابة القصصي املعتمد على السرد املشوق  األدبعامل  إىل

والرحلة عادة حتفل باملقومات األساسية للقصة .. واملؤثر للتعبريات السهلة املؤدية للغرض

  . ما يعرف بالبنية السردية أو..ئيسية وبناء وحبكة وبنية زمانية ومكانيةمن فكرة ر 

يف إحدى الرحالت املغربية وهي رحلة ..البنية السردية وهو الزمن وقد اخرتنا عنصر

ما مميزات الزمن احلكائي يف الرحلة : وفق إشكال مفاده .العياشي ماء املوائد سامل أبو

  ؟.األحداث وزمن اخلطاب أو زمن القصة وما مدى التوافق بني..العياشية ؟

  :لغة واصطالحا ،مفهوم الرحلة ،1

الراء واحلاء والالم أصل واحد : رحل"جاء يف معجم مقاييس اللغة ما مفاده      

إذا كان قويا ، ذو رحلة: ورحل رحيل، رحل يرحل رحلة: يقال، يدل على مضي يف سفر

فهو من هذا ، أرحل: ابيض ظهره من الدواب وقوهلم ملا، والرحلة االرحتال، على الرحلة

: مسنت بعد هذا والراحلة= ويقال أرحلت اإلبل ، أيضا ال يشبه بالدابة اليت عليها رحل

  )1"(أنثى أوسواء كان ذكرا  اإلبلاملركب من 

  : إما اجلوهري يف معجمه صحاح العربية عرفها كما يلي

والرحل أيضا رحل ، مسكن الرجل وما يستصحبه من األثاث: الرحل، رحل'

ورحلت البعري ... ومنه قوهلم يف القذف بابن ملقي أرحل الركبان، واجلمع رحال... البعري

  :قال األعشى ، إذا شددت على ظهره الرحل، أرحلة رحال

ويقال رحلت له  عليك فما تقول جبماهلا//  رحلت مسية غدوة مجاهلا غضيب 

: أبو عمر، ل وترحل مبعىن واالسم الرحيلورحل فالن وارحت، نفسي إذا صربت على أذاه

   )2( .الرحلة بالضم الوجه الذي تريده
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  :المفهوم االصطالحي 

املؤلف عن رحالته يف بالد ل انطباع و اية اليت تتناألدبجمموعة اآلثار " فهي        

وقد يتعرض البعض فيها لوصف ما يراه من عادات وأخالق وتسجيل دقيق  ،خمتلفة

جيمع بني كل هذا  أويسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة  أويعية اليت يشاهدها للمناظر الطب

هي فن عريق من " وأما امحد الفاضل فقدم تعريفا آخر حيث يقول) 3"(يف آن واحد

الفنون النثرية اليت ضمنها كتاا أخبار أسفارهم وسياحتهم ومغامرام الربية والبحرية وما 

ما قاسوه يف ثنايا تلك الرحالت من الفظائع واألهوال انطوى عليه من غرائب وعجائب و 

وما شاهدوه يف البلدان واألصقاع واملناطق اليت دخلوها من أحوال ساكنيها وعادام 

وتنقسم الرحلة حسب ) 4"(وتقاليدهم االجتماعية ونظمهم السياسية ومظاهر عمرام 

الرحلة الفهرسية  –الرحلة اخليالية  –الرحلة العلمية  ،الرحلة السياحية: إىلاهلدف املنشود 

  .)5(اخل...احلجازية أوالرحلة احلجية  –الرحلة االستكشافية  –

  :أبو سالم العياشي ورحلته ماء الموائد ،2

يعد أبا سامل العياشي من أبرز الشخصيات املغاربية اليت ذاع صيتها قدميا وحديثا 

م 1628/ه1037اخر شهر شعبان أو أبو سامل عبد اهللا بن حممد العياشي ولد يف "فهو

ويعترب ، يف قبيلة آيت عياش وهي قبيلة بربرية تتاخم بالد الصحراء من أحواز سجلماسة

أبو سامل العياشي من أبرز علماء األسرة العياشية فهو األديب والرحالة والفقيه والصويف 

غرب يف تلك تعاليم اإلسالم السمحة واحملارب للبدع اليت استشرت يف امل إىلوالداعية 

ية الناصرية مث جامع القرويني ،من أشهر و اية العياشية مث التحق بالز و اتعلم بالز ، الفرتة

وقد ،إحتاف األخالء بإجازات املشائخ اإلجالء واقتفاء األثر بعد ذهاب األثر: مؤلفاته

اخر ربيع أو م والثانية 1643/ه1053ىل يف شهر ربيع النبوي و األ:قام برحالت ثالث 

ماء املوائد وهي أفضل رحالته :م والثالثة واألخرية واملوسومة1658/ه1064 النبوي

  .وهي تضم شىت أصناف العلوم واملعارف).6"(دون فيها خالصة جتربته يف احلجاز
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  ):ماء الموائد(الرحلة العياشية   

انطلق من سجلماسة مرورا باملغرب مث "وقد كان خط سري الرحلة حيث         

مث انتقل بعد ، ئري فاجلنوب التونسي فطرابلس فالقاهرة فاحلرمني الشريفنياجلنوب اجلزا

يقول العالمة ، )7"(اخلليل  –بيت املقدس  –الرملة  ،أهم املدن الشامية غزة إىلذالك 

وتعد رحلة العياشي من أهم الرحالت املغربية وأكثرها انتشارا ألا "عبد اهلادي التازي 

 إىلقد طفق الرحالون من الالحقني ينقلون عنها دون أن يعودوا و ، أكثر مادة وأكثر تنوعا

،وهذا ما أكد عليه يف بداية رحلته حيث أقر بأا لن تكون جمرد ) 8.."(.مصادر أخرى

وقصدي إن شاء اهللا "وسيلة للرتفيه فقط وإمنا ميدان خصب لشىت املعارف حيث يقول 

مسر وفكاهة وإن وجد األمران فيهما من كتابة هذه الرحلة أن تكون كتاب علم ال كتاب 

وقد راعى يف رحلته مستوى القارئ وطموحه ، )9"(معا فذالك أدعى لنشاط الناظر فيها 

  .العلمي وهذا هو السر وراء التنوع املعريف هلذه الرحلة

كان وراء هذه الرحلة رغبة قوية لدى أيب سامل لزيارة البقاع املقدسة رغم أمل الغربة 

قد يعانيه أثناء ذالك  فهو يعزي نفسه يف بداية الرحلة بأبيات شعرية حيث والفراق الذي 

  " :يقول

  حيث مـــــــــــــــــــــاء للكرام معني  ز آجنا و اذريين ارد ماء املفــــــــــــ

  )10"(بلد فيها الرسول دفني إىلدعيين أكثر حاسديك برحلة   

اج جيشرتك يف معرفته عام احل ما<<وإن من بني ما وضعه هدفا لرحلته       

صاف املسالك وتعداد املراحل وأمساء البلدان وما يضاهي ذالك مما ال أو وخاصهم من 

تطمح إليه عيون الفضل وترتاح لذكرهم أهل النبل من لقاء املشائخ الفضالء وحاضرة 

  )11"(اء والنبالء ومباحثة األذكياء وزيارة األتقياءاألدب

  :حلة في السردالبنية الزمنية للر  ،3

وقد "ارتبط وجود الناس على وجه األرض بالزمان ألنه مرتبط باحلركة             

الحظ وجود هذه احلقيقة من خالل املتغريات حوله يف السماء بشمسها وقمرها وجنومها 
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ويف األرض بزروعها وحيواناا وطيورها ،إن كل ما يف الكون يعيش الزمان باحلركة، وكما 

دماء واحملدثون من الفلكيني ،إن الزمان هو مقدار حركة الفلك ،وهذه احلركة اليت يقول الق

يهتم )  12"(. يقاس ا الزمان هي حركة الكواكب مثل الشمس والقمر والكائنات

ية اليت تناسب اهلدف الذي يصبو إليه، و االدارسون مبسألة الزمن، فكل ينظر إليه من الز 

د املهتمني بالدراسات السردية فهو عنصر هام وأصيل وقد أخذ حيزا كبريا عن النقا

يفرق بعض اللغويني بني ، ) "زمن احلكي(بالنسبة هلم، وأطلقوا عليه اسم الزمن السردي 

الذي يقاس  time"ل يقابل ما نعرفه يف اإلجنليزية باسم و فاأل"مصطلحي الزمان والزمن 

قات الزمان ،والثاين أو مساء الدالة على بالثواين والساعات واأليام والشهور ،ويعرب عنها باأل

أي الزمن اللغوي الذي يعرب عنه بالصيغ   tenseيقابل ما نعرفه يف اإلجنليزية باسم 

فالتعبري يوجد يف كل ما يتغري بينما يوجد الزمان يف   )13"(الصرفية والسياقات اللغوية 

ما ال ميكن للزمان أن بطيئا بين أوكل شيء على السواء ميكن أن يكون التغيري سريعا 

يتضمن السرعة ألن ال يكون مهددا بأن يعرف نفسه ما دامت السرعة تنطوي على 

حني ندرك احلركة فإننا ندركها والزمان معا، وبالعكس أيضا حني " الزمان، يقول أرسطو 

يعتقد أن بعضا من الزمان قد انقضى يبدو لنا أن حركة معينة أيضا قد حدثت 

أرسطو مسألة جترد الزمان فهو مصاحب حلركة ما فإذا مل يكن هناك  فيستبعد) 14"(معه

إدراك للحركة فال وجود للزمان ذاته من دون احلركة إذا الزمان ليس هو حبركة وال مستقل 

  "عن احلركة 

أي الزمان املاضي واملستقبل حسب ) قبل وبعد(والزمان يف تعاقبه قائم على ثنائية 

بعد ثنائية  املاقبل واملابعد، واحلاضر ) 15(. ة الزمانرأي أرسطو يف تعريفه ملسأل

املاضي واملستقبل، من املفاهيم املرتبطة بالزمان يف تعاقبه، ففي حلظة السرد  ،والالحق

تقسيمات أساسها الذاكرة " واحلكي يكون السارد بني هذه الثنائيات املتالزمة وهي 

ى أساس تذكر املاضي وتوقع املستقبل إال والتوقع فالذات يف احلاضر تبين متيزها للزمن عل

أا تتعرض للخطأ والنسيان وغريمها من معيقات جودة التذكر الذي ينتج عنه عدم دقة 

الكتابة، هلذا تستعمل الصيغ اللغوية الدالة على فك الزمن يف سروده كما  أواحلكي 
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عل ذلك بفضل مكتوبة إال أن السارد حني يسرد حكايته ال يف أوقدمت للقارئ مروية 

  )16"(ذاكرة جيدة بل يرى املاضي بفضل ملكة تفوق امللكة اإلنسانية

  :الزمان المتخيل والزمان السردي

زمن  أوالزمان املتخيل : الأو علينا أن نفرق يف حديثنا عن الزمن بني زمانني 

السارد،  أوي و ااملتخيل السردي وهو ينبين على عناصر من نسج اخليال ختدم هدف الر 

، حيث يكون الزمن يف )السفر(وهو مدار أدب الرحلة الواقعية  ثاين الزمن الواقعيوال

الرحلة واقعيا، ألن السارد أثناء تدوين الرحلة يكون يف حالة تذكر لوقائع ماضيه، وقد 

خيتلف يف بعضها وهذا ما أشرنا إليه سابقا من كون الزمان يتأثر بالذاكرة وما يعرتيها من 

الزمن السردي املتصور كتتابع خطى " ويرى الدارسون أن. وهم يصيبها من أونقص 

يل على حد سواء، فزمن و ااألحداث ليس إال تشيدا اصطالحيا مالئما، على حنو تد

فليس للنص سلطة زمنية سوى تلك ...النص إشكايل أنه بعد مكاين وليس بعد زماين

ا ما ختيل عليه مناقشات زمن اليت يستقيها على حنو كتايب من عملية القراءة يف الواقع إذ

النص هو التنظيم املكاين اخلطي للقطع اللسانية ضمن السلسلة املتصلة للنص وبالتايل قد 

ال يكون كل من  زمن القصة إال زائفا زمنيا على الرغم من ذلك، وما دمنا نتذكر 

نص ،فال) 17"(. طبيعتها الزائفة فكالمها يظل تشييدا مفيدا لدراسة وجه مهم للقصة

  .يفرض سلطة على الزمن من خالل ترهينه كاختزال فرتة زمنية طويلة بني دفيت كتاب

فالزمن بالنسبة للنص قد يكون ومهي يستفيد السارد من عوامل اخليال لكن رغم 

ذلك يأخذ بعدا قريبا للواقع، وهذا نوع من املشاركة ميكن أن يعقدها السارد مع املتلقي 

 أواحلكاية وزمن  اخلطاب  أوفهناك زمن القصة " زمن أنواعفال. حىت يعيش معه التجربة

زمن احلكاية فهو الزمن الذي تستغرقه األحداث يف تسلسلها الطبيعي يف الواقع املفرتض 

وفق النظام الطبيعي للزمن، وبعبارة أخرى فإن زمن القصة خيضع بالضرورة للتتابع املنطقي 

يط الذي ينظم األحداث ويكون مستقيما لألحداث، ولنقل بصورة أخرى أن الزمن كاخل

  ).18...."(خارج النص، ولكن داخل النص ميكن أن يلتوي
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  النظام الزمني للسرد

يعترب النظام الزمين للسرد نقطة فاصلة متيز األعمال القصصية، فاإلمكانات        

رد يف ي قد يبتدئ السو تاليت يتيحها التالعب بالنظام الزمين ال حدود هلا، ذلك أن الر 

وقائع  إىلبعض األحيان بشكل يطابق زمن القصة ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود 

تأيت سابقة يف تركيب زمن السرد من مكاا الطبيعي يف زمن القصة، وهناك أيضا إمكانية 

ان حدوثها الطبيعي، أو وقائع قبل  إىلاستباق األحداث يف السرد حبيث يتعرف القارئ 

تكون استباقا ألحداث  أوإما تكون اسرتجاعا ألحداث ماضية  وهكذا فإن املفارقة

وهذا ما نلمسه يف الربنامج الزمين للرحلة الواقعية فهي تقوم على اسرتجاع ) 19"(الحقة

  . استباقا ألحداث أخرى بناء على معطيات معينة أوأحداث ماضية 

ن القدرة على ورغم اخلصوصيات السياقية للزمن فان الصيغ ال تفقد دالالا إذ أ

األمام  إىلالرتهني والتحيني الزمين الذي يقدمه السارد بناءا على نقطة االنطالق والفقرات 

الوراء تتعدى الزمن اللفظي يف حدوده اللغوية ولكن ال تلغيه وهذا ما  إىلاالسرتجاعات و 

 أوالسرد  أن نثري قضية الزمن السردي والزمن الطبيعي أي الزمان التارخيي وزمن إىليدفعنا 

الزمن السردي والزمن املتصور كتتابع خطي لألحداث " و يرى الباحثون أن) 20.(الكتابة

فليس للنص .. يل على حد سواءو اليس إال تشييدا اصطالحيا مالئما على حنو تد

القصصي سلطة زمنية سوى تلك اليت يستقيها على حنو كتايب من عملية القراءة يف 

  )21.."(. الواقع

دراستنا لزمن الرحلة العياشية وجب االعتماد على الوسائل اإلجرائية يف  ويف سياق

ل الزمن برؤى خمتلفة و احتليل السرد املتخيل وتطبيقها على السرد القريب من الواقع، ويتن

كزمن ) خارج النص(إذ أن العمل املسرود يشتمل على عدة أزمنة منها األزمنة اخلارجية

لكتاب بالنسبة للفرتة اليت يكتب عنها والقارئ بالنسبة للفرتة الكتابة وزمن القراءة ووضع ا

وهي الفرتة التارخيية ووضع األحداث ) داخل النص(اليت يقرأ فيها، واألزمنة الداخلية 

ي بالنسبة لوقوع األحداث وتزامنها وتتابعها، والزمن الداخلي الذي هو شغل و اووضع الر 

  )22( .الدارسني أكثر من غريه
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  :الزمنية للرحلة العياشية  البنية ،3

حتتوي الرحالت كغريها من النصوص السردية على أخبار وحكايات وغرائب وفق 

تتصل ببعضها ويتولد بعضها اآلخر سرد ذو امتداد طويل " تسلسل زمين معني، فهي

األمام، وهذا ما جيعل السري الزمين غري منضبط  إىليثب  أوء ار إىل الو يلتحق  أومتزامن 

ري إذ يصبح متذبذبا بوعي وإدراك من السارد وبغريمها، ذلك أن السارد، بشكل حص

) 23"(ذلك أن الزمن وعي خفي لكنه متسلط وجمرد ،لكنه يتمظهر يف األشياء اسدة

  .وهذه السلطة جتعله يفرض نفسه على من ال يعي كنهه

و الذي لذلك ختضع بنية الرحلة العياشية من الناحية الزمنية لشخصية السارد، فه

يعطي اإلطار الزمين للرحلة، من خالل ما تقوم به هذه الشخصية من أفعال وما تنجزه 

حتمل هذه الرتكيبة . من أقوال وأشعار وغريه فهو املتحكم يف الفضاء الزمين واملكاين أيضا

  : الزمنية لرحلة العياشية يف العناصر التالية

( أفقيا يف الوحدات الكربى ويتمثل يف ترتيب الوحدات  ترتيبا : الرتتيب ،ا

نقطة االنطالق  إىلالوصول  –العودة  ،البقاع املقدسة إىل) الوصول ،الذهاب ،االنطالق

وليس فيها أي مفارقة زمنية بني خط سري األحداث ،وخط قراءة اخلطاب كالشكل التايل 

)24(  
  عودة إىل نقطة االنطالق  العودة  الوصول  إىل البقاع   الذهاب  متهيد

  

حددها العياشي يف اغلب األحيان حسب املناطق ، اك وحدات صغرى وكربىوهن

اثنني وستني وحدة مرتبة " اليت زارها وأحيانا تبعا لألحداث املتسلسلة ويبلغ عددها 

دخول بسكرة اخلروج منها، فهي من ) اخلروج منها ،دخول توزر( ترتيبا تتابعيا مثل 

طريق احلج، حمددة حتديدا زمنيا، وذكر  حتديد معامل إىلأغراض الرحلة اليت تسعى 

  )25"(الصعوبات اليت تواجه املسافر واحلاج

فعلى سبيل املثال يذكر العياشي يف إحدى الوحدات الصغرى  هذه املهمة وهي 

كان رحيلنا من هذه البالد ... كرتأو ذكر خروجنا من بالد "حتديد معامل السفر قوله 
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وخرج معنا ) واركال( إىلىل قاصدين و ن من مجادي األصبيحة يوم الثالثاء الثاين والعشري

مجلة من أهلها قاصدين احلج وأخذنا على طريق وادي امكيدن، ومعنا رجل من عرب 

اخلنافسة اكرتاه أمري الركب يدهلم على الطريق، ومواطن املياه كثرية يف هذا الوادي، قل ما 

  ).26"(خيلوا يوم من منهل وماؤه عذب غزير

إال إننا وجدنا غالب " اكر الصعوبات اليت واجهوها مع هذه املنابع مث يسرتسل ذ

الد حممد عرب توات خائفني من عدوهم من سعيد أن يغريوا عليهم أو املناهل قد دفنها 

إن  إىل... وسرنا يف أيام  بلغ بردها الغاية....فطمسوا ما يف طريقهم من املاء ألجل ذلك

فذكر الصعوبات مع حتديد الزمن ) 27......"(. االنزلنا عاشر يوم يف قرية يقال هلا و 

بعض  إىلالذي يستغرقه أثناء الرتحال كان مقصدا شريفا للرحلة العياشية، حىت أنه يشري 

  . النزاعات اليت قد جيد املسافر نفسه طرفا فيها دون قصد فيضيع عن مقصده

زمين جليا، نالحظ  الرتتيب ال) كرتأو ذكر خروجنا من بالد ( ففي هذه الوحدة 

...) ىلو يوم الثالثاء الثاين عشر من مجادي األ( كرت أو فبدأ بذكر تاريخ اخلروج من بالد 

، والصعوبات )طريق وادي امكيدن( ن والطريق املناسب )واركال(مث ذكر الوجهة  بالد 

  )واال(مث ارحتل من قرية  ،بعد عشرة أيام من املسري) واال(قرية  إىلومنابع املياه، وصوله 

  .يف وقت الضحى بينها وبني القليعة و سرنا نصف يوم

 .مث ارحتلنا منها وأخذ الناس ماء أربع ليال -

 .مث ارحتنا غدا وطلعنا احلماد -

 .مث بتنا تلك الليلة وقد قل الكأل -

 . وتراءى لنا خنل واركال -

 .دخلنا املدينة عشية اخلميس -

) جنا ملدينة طرابلسذكر خرو (أن ينهي هذه الوحدة وتبدأ وحدة أخرى وهي  إىل

)28(  

ذكر دخولنا مكة املشرفة زادها اهللا تشريفا وتعظيما :"ويف وحدة أخرى بعنوان    

ل يوم من السمائم كفانا أو دخلنا مكة عشية يوم السبت خامس يوم من ذي احلجة و " 
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اهللا شر حرها ،ودخل الركب املصري قبلنا يف اليوم الرابع ودخل الركب الشامي يف 

. بعضه يف السابع ،وكانوا لقوا من احلرامية شدة يف الطريق حىت كادوا أن يتعوقواالسادس و 

مىن ،وملا نزلنا من التنية أخننا  إىلمث دخل ركب العراق يف اليوم الثامن بعدما رحل الناس .

ني القبور إذ مل جند مكانا سوى الرحال باحلجون وسط املقربة للضرورة وحططنا الرحال ب

 أوقد مألت خيامهم السهل والوعر ،ومل يسلم إال أماكن القبور املبنية لك واألركاب ذ

،حيص نالحظ تركيز العياشي على حتديد التاريخ بدقة مثل خامس ) 29..."(احملوط ا

احلاج بدقة وتعريفه بالزمن املستغرق للوصول  إرشادألن اهلدف .. اليوم الثامن.. يوم

  ها الزماين بدقة وذالك بتحديد إطار . لألمكنة املختلفة

  الواقعي والزمن اللغوي أوالزمن المعيش 

الزمان : وعلينا وحنن بصدد احلديث عن الزمان علينا التفريق بني زمانني مها     

أن هذه الصيغة الثالثة من الزمان هي "  راملعيش والزمان الكوين حيث يرى بول ريكو 

والوظيفة األساسية هلذا الزمان العظيم ... بطرق كثرية جمرد ظل يلقيه على ممارسة املؤرخني

  ،) 30"(هي تنظيم زمان اتمعات وزمان الكائنات البشرية

  ):الواقعي(الزمان المعيش 

الرحلة وما رافقها من أحداث وتفاعالت  أثناءمتثل يف الفرتة اليت قضاها الرحالة 

شام يف إيقاد املصابيح وملا كانت الليلة الثانية من ليايل مىن بالغ أهل مصر وال"مثل قوله 

وأكثروا الرمي باملدافع والبنادق واحملارق  شجار واألخبية؟واختاذ املصانع منها وصور األ

إجناز األعمال ،حيث يشطر  أو،هذا الزمن يسمى بزمن اإلجناز ) 31...:"(املرتفعة باجلو

الشمس  وملا زالت"لوية ؟،و حتديد برنامج الرحلة وفق برنامج حمدد مرتب حسب األ إىل

أن الزمن املعيش خيتلف من  إىل،جيب اإلشارة ) 32..."(من اليوم الرابع ارحتلنا من مىن ،

شخص آلخر حسب التجربة فاملدرس زمنه بالساعات والدقائق فهو دقيق بينما الفالح 

  ..).. العصر–الظهر –الصباح (بطيء 
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  ):الزمن النحوي والصرفي(الزمن اللغوي 

هلا داللة الزمن  أفعالل سرد األحداث اعتمادا على يتمثل هذا الزمن من خال

ولقد اختذ مفهوم الزمن دالالت كثرية فاصطنعته "،ويفهم من خالل الرتاكيب املختلفة ،

من العلم ،فنلفيه مذكورا لدى النحاة مبعىن ولدى الفالسفة مبعىن آخر حقول كثرية 

. الشهر–،فالزمن متسلط على األشياء واألحياء ،وليس مقتصرا على ألفاظه مثل السنة 

ارتباط األزمنة  إىلنظرنا  وإذا،) 33)"(مستقبل–حاضر –ماضي (األزمنة النحوية  أو

نتظم يف نسق ،إال أنه حني نقول أن الزمن باألفعال أمكن أن نقول أن هذه األزمنة ت

فالتوافق الذي نقيمه باعتبارنا ، مقولة لغوية ينبغي أن نفهم انه ليس مقولة لغوية لذاته

متكلمني بني املقوالت النحوية اليت متثلها أزمنة األفعال ماضي حاضر مستقبل 

فعال ،فعلى القرائن ويعتمد اللغويون على السياق يف حتديد ماهية الزمن يف األ ،)34.."(

السياق لنكشف  إىلأن تؤدي دورها يف حتديد الزمن ،وأن علينا أن ننظر "العقلية واحلالية 

تبيني امل وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري  إىلعن السياق ،والسياق يرشد 

  ).35"(املراد وختصيص العام وتقييد املطلق

ما السفر و  أوزمن التنقل  إىللى مجل حتيل يعتمد الرحالة يف تدوين رحلته ع    

التذكر كعملية  أوسامل العياشي اعتمد على االسرتجاع  أباجرى فيه من أحداث ،ومبا أن 

لسرد أحداث الرحلة ،فالغالب على لغة السرد اجلمل املاضية فهي تناسب عملية 

املسجد اغتناما  وبتنا يف املنزل الذي اكرتيناه ليلتني لقربه من"االسرتجاع مثل قوله 

وصلينا الظهر مبسجد ... خرجنا من مكة ضحى... وتركنا اخلبال واإلبل..... للطواف

 ،السرتجاع األحداث ،فأغلب اجلمل املعتمدة يف السرد ماضية ملالئمتها) 36..(اخليف

. مررنا... خروجنا.. ية من قبيلفاملتتبع لنصوص الرحلة يلحظ بداية وحداا بأفعال ماض

. الزمن احلقيقي لوقوع األحداث يف الرحلة إىلفالداللة الزمنية هلذه األفعال حتيلنا . .قمناأ.

غرابة أن الزمن املاضي آتيا "وأحيانا تتداخل األزمنة فيعرب عن املاضي بفعل احلاضر إذ ال 

،فالسياق هو الذي ) 37"(ما دام ميكن بالقرينة معرفة األزمنة  )يفعل( أو)فعل(يف صيغة 

إنه "...الفعل خبض النظر عن داللته النحوية ،يف هذا الصدد يقول العياشي  حيدد زمن
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،على اعتبار ) 38"(ما يدل على نفي األثر بعد القدرة ...... يقول بتأثري القدرة احلادثة

أن كل األزمنة اليت وظفها العياشي يف سرد أحداثه هلا داللة الزمن املاضي على اعتبار أن 

متام الكالم على حال صاحب  إىلولنرجع "ث ماضية،مثال قولهالرحالة يسرتجع أحدا

 ، منه كتبا احتجت إليها يف الوقتكتبت إليه قبل لقائي له بأبيات أستعري: الرتمجة فأقول

جة بني الفعل املضارع واملاضي لكن و احيث نالحظ املز ) 39.."(. فأعارين ما طلبت منه

ماض إال حني يذوب  إىلاضر ال يستحيل الزمن احل"و.الزمن املاضي إىلالسياق حييلها 

حاضر املؤلف الذي  إىلحكايته ،فيغتدي ماضيا بالقياس  أويف ماضي املؤلف وروايته 

  ).40.."(زمن الرحلة إىلمستقبل بالقياس  إىليستحيل 

قد يتمظهر الزمن اللغوي شكل آخر عدا الذي ألفناه يف داللة األفعال ماضي 

قات املألوفة الدالة عليه يف كثري من املعاين اليت تصادفنا يف اإلطال"فهو يتجسد .. حاضر

إذ األمساء هنا .. والصبية ومثل الشجرة والفسل،العجوز–الطفل –يف الكتابة مثل الشيخ 

طبيعة  إىلملتبسة مبعاين الزمنية وال نستطيع اإلفالت منها ،بل إن قولنا العجوز حييلنا 

،والصبية بداللة البنت الصغرية اليت مل تبلغ  الشخص وعمره الذي ال يقل عن ستني سنة

،وقد كان توظيف العياشي للمصطلحات الدالة على الزمن ) 41."(.الثاين عشر تقريبا

مبا حتمله من داللة زمن .. منتشرا يف ثنايا الرحلة خاصة ما تعلق بالعلماء مثل الشيخ

  . الشخص أي عمره

السياقية  يقول أبا سامل يف مقام ولنأخذ مقطع نبحث فيه عن داللة الزمن      

 ،عقويل املفسر املال نافع العجميومنهم الشيخ املسن امل"..احلديث عن أحد املشائخ

 ..انأو تنثال عليه ميالم يف كل ، شهري الصيت عند علماء العجم وعند أرباب الدولة

قد تدل  ،فكلمة الشيخ)42.."(من كان عارفا بلسام أووال حيضر جملسه إال األتراك 

من أهل العلم وله مكانة بغض النظر عن  أوعلى الشخص الذي له مقدار من العلم 

سنه، لكن يف هذا املقطع تدل على الزمن وهو عمر هذا الشخص ،وقد دل على ذالك 

  . وكلمة األتراك تدل على فرتة زمنية ازداد فيها النفوذ الرتكي، لفظة املسن اليت أعقبتها
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  :اإليقاع السردي 

لة الرحالة اختزال الزمن ليوفر على القارئ عناء التيه داخل الزمن إن و اقصد به حمون

اإلجراءات التالية  إىلفحسب جريارد جينيت جيب إخضاع النص السردي  ، صح التعبري

حيت نلمس هذه .املشهد–القطع –احلذف –اخلالصة : لدراسة اإليقاع السردي وهي

  :لى الرتتيبالعناصر جمسدة يف الرحلة العياشية ع

 :الخالصة 

وتعتمد اخلالصة يف احلكي على سرد أحداث ووقائع يفرتض أا جرت يف  

فمثال يذكر العياشي  )43(أسطر  أوساعات واختزاهلا يف صفحات  أوأشهر  أوسنوات 

خرجنا من بلدنا  والعجلة لنا حادية  وعناية " وهو يهم باخلروج من بلده قاصدا احلج 

زيارة  إىلوبعد صالة الصبح من يوم اخلميس خرجت ... يوم اخلميساهللا هادية صبيحة 

خميمنا حيث اخلباء والرحل، مث زرنا قرب الوايل  إىلمث خرجنا .... قرب الوالد رضي اهللا عنه

مث أخذنا يف الرتحال عند طلوع .... الصاحل سيدي عبد اهللا املاعزي الفادسي

  )44"(الشمس

ن العياشي يسرد أحداثا بشيء من التفصيل يبدو ىل أو فاملالحظ للوهلة األ      

للقارئ أن زمنها السردي مطابق للواقع، لكن يف حقيقة األمر لو دققنا يف تفاصيل كل 

زرنا قرب الوالد رضي اهللا " ز حدود التعبري عليه، فمثال قوله و احدث لوجدنا الزمن يتج

زمن السرد، وهنا نلمس اخلالصة  ، يف الواقع زمن الزيارة أكرب بكثري مما يبدوا عليه "عنه

كعنصر مهم يف اختصار األحداث اليت جرت يف وقت كبري وهذا يساعد املتلقي على 

  .االندماج مع احلكي

مث ارحتلنا من " مث يف مقطع آخر يسرتسل العياشي يف رحلته معتمدا على التلخيص

وغنم أخذ منها  لئك األعراب بإبل يف غاية السمنأو هناك ونزلنا األمحر ضحى وتسوقنا 

فالتلخيص الزمين لألحداث جيعل املتلقي عن وهم الزمن ) 45...."(الناس حاجتهم

  .احلقيقي، ويبدو له األمر مناسبا ملا يقرؤه
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 : االستراحة 

" وتكون يف جمال السرد وهي عبارة عن متنفس للسارد إن  صح التعبري وهي 

ف، فالوصف عادة يقتضي انقطاع الوص إىلي بسبب جلوئه و اتوقفات معينة حيدثها الر 

غري أن الوصف باعتباره اسرتاحة وتوقفا زمنيا قد يفقد . السريورة الزمنية، ويعطل حركتها

التأمل يف احمليط الذي يوجدون فيه، ويف  إىلهذه الصفة عندما يلتجئ األبطال أنفسهم 

سردي حتتوي ، والرحلة العياشية كنص )46..." (سارد إىلهذه احلالة قد يتحول البطل 

على العديد من املقاطع الوصفية، ألن العياشي كان ميلك قدرة فائقة على وصف ما يثري 

وهي " انتباهه، فعلى سبيل املثال يصف مدينة طرابلس وقت دخوهلا مع ركب احلج 

مدينة مساحتها صغرية وخرياا كثرية ونكابتها للعدو شهرية ومآثرها جليلة ومعايبها قليلة 

 إىلناء فسيحة الفناء عالية األسوار، متناسبة األدوار واسعة طرقها سهل طرقها، أنيقة الب

صاف ومجيل اإلنصاف، ومساحة على املعتاد زائدة وعلى و ما مجع أهلها من ذكاء األ

  )47...."(املتعافني بأنواع املربة عائدة

بائعهم، سكاا وط إىلفوصفه سليم جبميع النواحي ابتدءا من بياناا وصوال      

  .فالوصف بالنسبة للعياشي تقرير بيت فيه خالصة مشاهدته دون زيف

من خالل هذا املقطع نالحظ فرقا واضحا بني السرد والوصف لكن التفريق     

وهذا ما جعل جريار جينت  يعكف على دراسة " بينهما على املستوى العلمي بسيطا

ي خيضع له السرد خيالف من طبيعة كل من السرد والوصف وقد وجد أن القانون الذ

ذلك الذي خيضع له الوصف، فإذا كان من املمكن احلصول على نصوص خالصة يف 

ي يلجأ و اوهذا دليل على أن الر ) 48..."(.الوصف فإنه من العسري أن جند سردا خالصا

 . الوصف لقطع التعاقب الزمين، بل إنه يعطي للمسرود قيمة خاصة يف نفس املتلقي إىل

وهذا الشيخ رضي اهللا عنه من أحسن " العياشي الشيوخ ذاكرا مآثرهم وقد يصف 

) 48..."(محدت سريرته...حسن اطالع.... ما رأينا مستا وعقال وأصدقهم قوال وفعال

الطبيعة، حيث يصف بعني  إىلصاف البلدان والعلماء بل تعداه أو سامل ب أبوومل يكتف 
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 من الربق، وكثري من احلجاج يصرون على وأرض احلجاز معروفة بكثري" الرحالة اجلغرايف 

 إىلفناء يف فضاء ورمال وآكام وجبال حىت وصلنا  إىلمث سرنا من ينبع ) "49" (أا أنوار

األبرقني وهي كناية على جبلني مفرتقني أحدمها رمل صاعد، واألخر رمال 

  .اندفاعههذه التوقفات الوصفية املتنوعة تعطي للسرد قيمة، وتكبح ) 50...."(وجالمد

وقد تتجسد االسرتاحة كتوقف زمين عند العياشي يف مظاهر أخرى عدا املشاهد 

الوصفية فعلى سبيل املثال تعد الوقفات الشعرية املختلفة األغراض اسرتاحة، حيث جتعل 

القارئ واملتلقي ينسى السياق السردي، رغم أن هذه الوقفات الشعرية غالبا ما تكون 

  :ىلاألحداث، منها قوله مناجيا ربه سبحانه وتعسرد ا أومناسبة للحكي 

  صل على حممد ذي اجلمال****ياحي ياقيوم ياذا اجلالل 

  وصحبه أفضل صحب وآل****مسلم عليه وارض عن اله

  اله و املآل ـــــــــــــــــــــــوزكه يف ح****  زارهأو د ــــــــــــــــــواغفر لذا العب

  يا ومالــــــــــــــــــــــــــــــــوحطه يف دن**** رهـــــــــــــوكن له عونا على ده

  رام ينال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزورة ا امل**** ن حجةـــــــــــــــوبلغ املأمول م

  )51(ن زوال ــــــــــــــعافية ليس هلا م****  بة يف األهل ويفو ويسر األ

أخربين " منها  قوله)لطيفة (ت أخرى عنوا أبو سامل ب  توقفا إىلباإلضافة      

أم مسعوا .... شيخنا سيدي حممد بن مساهل سنة أربع وستني يف الرحلة اليت قبل هذه

) 52..."(الليل إىلصوتا هائال يف ناحية البحر كصوت املدافع الكبار من قرب الضحى 

إقرارنا كما قلنا من فبل بالنسبة  وهي اهلدف الذي يتوخى العياشي بلوغه من ذكرها، رغم

للمقاطع الشعرية بأن بعض هذه الغرائب واللطائف متس السياق السردي وليست 

  . منفصلة عنه زمانيا

 :القطع  -

ز بعض األحداث زمنيا ويكتفي باإلشارة إليها، ألن و اويلتجئ إليها السارد لتج 

رتبط باألحداث إملاما كليا، فهي ي ال ميكنه بأي حال من األحوال أن يلم بالزمن املو االر 

عملية تتيح له االكتفاء بالزمن املناسب واحملوري املرتبط بسريورة األحداث، حيث يكتفي 
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انقضى زمن طويل، فعاد البطل  أوومرت سنتان " باإلشارات الدالة فقط من ذالك قوله 

فهو ... حمددغري  أووالقطع إما أن يكون حمددا ، اخل ويسمى هذا قطعا...من غيبوبته

يسمح بإلغاء التفاصيل اجلزئية اليت كانت الروايات الرومانسية والواقعية تم ا كثريا 

  )53...."(لذلك فهو حيقق مظهر السرعة يف عرض الوقائع

ز األحداث اجلزئية والغري و احيث استخدمه  لتج، استعان العياشي ذا اإلجراء

وملا استهل شهر ..."مكة املعظمة إىلملشرفة هامة، فمثال يف ذكر اخلروج من املدينة ا

مكة ورجع من جاء من آهل مكة  إىلشعبان املكرم أعلنت القوافل يف اخلروج من املدينة 

وهو يذكر تاريخ اخلروج مباشرة دون متهيد هلذا األحداث ألنه ) 54....."(والطائف

العشرون من شوال، فإذا كان اليوم احلادي و " يراها غري ضرورية، وقوله يف موضع آخر 

خرج احململ الشريف من القاهرة، وهذا اليوم هو يوم خروج احململ الكبري الذي هو من 

اليوم  مباشرة  إىلفقد أحالنا العياشي ) 55"(أيام الزينة وجيتمع له الناس يف أطراف البلد 

  . وهو احلادي والعشرين، الذي هو زمن احلدث املفصلي املهم بالنسبة له

عند دخوله ملدينة ما وتطرقه ملدة إقامته مثل قوله عند دخوله ملدينة وقد يشري 

وكان دخولنا للمدينة عيشة اخلميس وأقمنا ا يوم اجلمعة واليومني الذين " واركال 

 إىلل بلد وادي ريغ ورحنا أو ويف الغد منها  مررنا ببلدة يقال هلا أكرك وهي ... بعده

فاإلشارة بقوله ) 56....."(. ودخلنا مدينة تكرت مث ارحتلنا منها......بلدة  مماسن،

أخرى  إىلواليومني اليت بعدها، قطع األحداث لعدم أمهيتها، واالنتقال السلس من مدينة 

  . دون الدخول يف تفاصيل زيارة كل مدينة كل ذلك يصب يف عملية القطع الزمين

 :المشهد  -

الروايات يف تضاعيف السرد،  املقطع احلواري الذي يأيت يف كثري من" ويقصد به  

و املشاهد متثل بشكل عام  اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من 

أنه ينبغي دائما أن ال نغفل  إىلحيث مدة االستغراق، وإن كان الناقد جريار جينيت ينبه 



 

 

 

 

 

  

عبد الكريم بناهض                                               . ب                                                 ة مــــــــــــاء الموائدالبنية الزمنية للرحلة العياشي
  

                          2017 ماي/  عشر ثانيالالعدد                                 188        إشكاالت            مجلة / تمنغست.ج.م

) 57"(...أن احلوار الواقعي الذي ميكن أن يدور بني أشخاص معينني قد يكون بطيئا

  .املنت السردي أوي يف تفاعله مع شخصيات القصة و االر  أوفاملشاهد تربز أفكار السارد 

ي فيها مالكا و االشكل الفين للرحلة كنص سردي، يكون الر  أوإن الطابع العام 

لسلطة جتعله يتحكم يف األحداث ويسريها وفق الغرض الذي يبتغيه، حيث جند أنفسنا 

تعبري، لذا فاملشهد مبعناه الدال على احلوار بني أمام خطاب أحادي إن صح ال

شخصيات خمتلفة قد جنده ذا طابع خاص يف الرحلة العياشية، فلنأخذ بعض املقاطع 

فلما وصلنا املدينة املشرفة دخلت املسجد النبوي يوم اجلمعة " احلوارية اليت جتسد ذلك 

فأجلسين .... املسجد ىلإوكان الشيخ اللقاين رضي اهللا عنه سبقين ...فوجدت الزحام

الدي أن يسلمنا اهللا، فقال يل أما أنت و بإزائه فلما اطمأن بنا الس سألته الدعاء يل وأل

الدك وأما أنا فأموت، فقلت له يا سيدي هذه حضرة الرسالة ادع اهللا أن أو ترجع ساملا و 

شايخ وهذا مشهد حواري مجعه بأحد امل) 58...."(أهلك فقال هلذا خرجت إىليبلغك 

واملالحظ أن / باملدينة، وهو حوار مباشر يتميز باالختصار أي قلة األلفاظ وغزارة املعاين

اغلب احلوارات اليت تشتهر يف ثنايا الرحلة العياشية كانت مع العلماء الذين لقيهم أيب 

رة و ارته عما أرومه من او املا لقيت الشيخ مبكة ش:" سامل يف األماكن اليت زارها ومنها

وعندما حكي لنا شيخنا هذه احلكاية ...." باملدينة فحضين عليها ورغبين فيها، فقال يل

  ).59"(مكة فاعتمر عمرة عن أبينا آدم ذه النية إىلقال يل الشيخ وأنت إذ ذهبت 

هذه املشاهد احلوارية يف أغلبها عفوية نابعة عن شخص هدفه لقاء أكرب عدد  

صاحلني، وهي وإن كانت متناسبة مع بنية السرد من الشخصيات وخصوصا العلماء وال

  .الرحالة السلطة الكاملة للتحكم يف طبيعتهوي و اإال أا تعطي للر 

  :خالصة القول 

وبالتايل يأخذ  ،شية له عالقة بكتابة النص الرحلييف الرحلة العيا الزمنن إ

 الرحلة العياشية والزمن يف. ينالتدوين اآل باالسرتجاع أو إماخصوصياته من زمن الكتابة 

 ،شاهدة واملعاينة من قبل الرحالةيف معظمه واقعي يستمد دميومته من الواقع ،حبكم امل

اليت خيضع فيها الزمن إىل اخليال مما جيعله مطاطيا ليس  األخرىوهي على عكس السرود 
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ز و االرحالة إىل عملية القطع لتج له حدود تضبطه،وزمن احلكاية ال ميكن حصره فيلجأ

. ملام ببعض التفاصيلل اإلو احداث الغري مهمة واالكتفاء مبا يناسب احلدث وان حاأل

 .فالزمان يف الرحلة العياشية منتحل مأخوذ من القراءة وهو بني زمن الوقائع وزمن القول

الزمن اللغوي املتمثل يف توظيف األفعال  وهوالسرد دور يف إبراز زمن آخر ويبقى للغة 

والزمن السياقي من خالل الكلمات الدالة على ... ل املاضي احلاضربداللتها الزمنية مث

  .الزمن

  

  :هوامش
  .دت مادة رحل، دط ، دار الفكر ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،مقاييس اللغة ،ابن فارس )1(
دط ،بريوت  ،دار العامل للماليني  ،حتقيق امحد عبد الغفور عطار ،الصحاح ،نصر اجلوهري  أبو )2(

  .مادة رحل 6ج ،1987

 ،1984 2ط ،مكتبة لبنان  ،معجم املصطلحات األدبية يف اللغة واألدب ،جمدي وهبة وكامل املهندس )3(

  .17ص

  .54دت ص،دار الفكر اللبناين  ،تاريخ وعصور األدب العريب  ،امحد الفاضل   )4(
  .30ص 1996،دط  ،الرياض  ،الرحالت املغربية واالندلسية ،عواطف يوسف تواب  )5(

 ،م1999 1ط ، اإلسالميدار الغرب  ،األجالءبإجازات املشائخ  األخالء إحتاف ،سامل العياشي أبو )6(

  .25ص
 1ط،اإلمارات ،دار السويدي للنشر والتوزيع، حتقيق سعيد الفاضلي الرحلة العياشية  ،سامل العياشي أبو )7(

  .25ص،2006
ص  ،2005،دط، املدينة املنورة ،اإلسالميرقان للرتاث مؤسسة الف، رحلة الرحالت ،عبد اهلادي التازي )8(

201.  

  .02ص ،الرحلة العياشية ،سامل العياشي وأب  )9(
  .52،53:املصدر السابق ص )10(
  .53:املصدر نفسه ص )11( 
دار ، يف الثقافة العربية ، راسة لغوية ملفهوم الزمن وألفاظهد(الزمان الداليل ، ينظر زكي حسام الدين )12(

  44ص، دت ، دط ، ب غري

  .42 1ينظر املرجع نفسه  )13(
 ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،سعيد الغامني/، ترالزمان والسرد ،ينظر بول ريكور )14(

  .21ص،3ج،1،2006ط
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  .21ص ،ينظر املرجع نفسه   )15(

  .23ص ،املرجع السابق:يننظر  )16(
 اآلدابكلية –عبد اهللا العشي /اشراف د ،يب القدمياملغر  فن الرحلة يف األدب ،إمساعيل زردومي: نظري )17(

  .315م ص.2005،باتنة– اإلنسانيةوالعلوم 
، 1995 ،1ط، ، دار الثقافة الدار البيضاءحلسن محامة/تر ،التخييل القصصي ،شلوميت رميون كنعان )18(

  .71ص
منشورا ت اهليئة  ،جريالفن القصصي يف النثر العريب حىت مطلع القرن اخلامس اهل ،ركان الصفدي/د )19(

  .41ن340،3ص ،2011،دط  –دمشق  ،العامة السورية للكتاب
– 1،1991ط ،املركز الثقايف العريب للنشر والتوزيع بريوت  –بنية النص السردي  ،محيد حلميداين/ د )20(

  .74ص
  .316ص، املغريب القدمي فن الرحلة يف األدب، ،مساعيل زردوميينظر  )21(
  .71ص ،التخبيل القصصي  ،رميون كنعان ينظر شلوميت )22(
  31ص، املرجع نفسه )23(
 ،م 1998 ،دط  ،الكويت ،الس الوطين للثقافة والفنون ،يف نظرية الرواية ،عبد املالك مرتاض/ د )24(

  .201ص
  .347ص ،فن الرحلة يف األدب املغريب القدمي  ،إمساعيل زردومي":ينظر )25(
  .347،348ص–املرجع نفسه :ينظر ) 26(
  .107ص ،)املوائد ماء (الرحلة العياشية  –ابو سامل العياشي  )27(
  .107ص، السابق املصدر )28(
  .107،134،املصدر نفسه  )29(
  .315املصدر نفسه ص   )30(
  .154،155ص، الزمان والسرد  ،بول ريكو )31(
  .328:ص، ماء املوائد ، العياشي   سامل واب )32(
  .332املصدر نفسه ص  )33(
  .175ص–يف نظرية الرواية ، ينظر عبد املالك مرتاض )34(
  .178ينظر املرجع نفسه ص  )35(
، م 1،2006ط، املغرب ، دار توبقال للنشر ، داللة الزمن يف العربية ، ينظر عبد ايد جحفة  )36(

  .26ص
 ،دط، اجلزائر، جلامعيةديوان املطبوعات ا، زمن الفعل يف اللغة العربية ، ينظر عبد اجلبار توامة   )37(

  10ص،1994

  .317ص ، ماء املوائد، سامل العياشي واب–ينظر  )38(
  10ص، ، زمن الفعل يف اللغة العربيةينظر عبد اجلبار توامة )39(
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  .528،530ض ، ماء املوائد، سامل العياشي واب، ينطر  )40(
  .27ص،1در سابق جصم )41(
  .201ص  ،يف نظرية الرواية، عبد امللك مرتاض )42(
  .178ص ، ينظر املرجع نفسه )43(
  76ص، املرجع السابق :انظر )44(
  74ص ،)ماء املوائد(الرحلة العياشية  ، أبو سامل العياشي  )45(
  .196ص، املصدر نفسه )46(

  .76ص  ،بنية النص السردي ،محيد احلميدان )47(

  135.1،)ماء املوائد(الرحلة العياشية  ،أبو سامل العياشي )48(
 ،م1997 ،2ط،الس األعلى للثقافة ،حممد معتصم وآخرون/تر ،خطاب احلكاية ،جريار جينيت )49(

  .78ص
  .137ص ،)ماء املوائد(الرحلة العياشية، سامل العياشي أبو) 50(
  .303ص، املصدرنفسه )51(
  305ص، املصدر نفسه   )52(
  .210،املصدر السابق ص   )53(
  .141ص، املصدر نفسه  )54(
  .77ص ، بنية النص السردي  ،محيد حلميداين  )55(
  .151ص ،)ماء املوائد (الرحلة العياشية  ،ابو سامل العياشي  )56(
  .264ص، املصدر نفسه  )57(
  .114،119،120ص ،املصدر نفسه  )58(
  .78ص، بنية النص السردي ، محيد حلميداين  )59(
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Résumé : 
Les descriptions de l’espace du désert, qui visent à construire le milieu 
environnant où agissent et se déplacent les personnages et qui  sont loin d’être 
de simples paysages,  nous fournissent des références à l’intériorité. Ces 
descriptions, tantôt euphoriques tantôt dysphoriques traduisent, plutôt, une 
relation bien étroite entre le milieu et les personnages qui s’y meuvent. Elles 
expriment leur état d’âme. Elles ne servent  jamais de cadre purement extérieur, 
elles sont étroitement  liées et associées à la vie psychique et au drame des 
personnages. Dans cet article, nous tenterons de montrer, dans Timimoun, Terre 

des hommes, Un été dans le Sahara et Désert, comment l’espace romanesque 
du désert peut devenir un paysage intérieur, filtré de l’imaginaire de celui qui 
s’y déplace et établit une relation profonde  avec son état d’âme. Nous 
tenterons, également, d’expliquer comment l’espace du désert, par ses 
caractéristiques paradoxales, offre pour autant des  conditions aussi poétiques, 
aussi créatrices qui expriment  le caractère humain et sa démarche intérieure, et 
d’imager les mouvements brusques et contradictoires qui bousculent l’esprit de 
l’homme, car « l’homme est un être paradoxal » (Lucien Goldman, 1955 : 220). 
 
Mots clés : narratologie de l’espace romanesque, paradoxe du désert, intériorité, 
roman contemporain  
 

  ملخص:

تجرى فيه الحوادث، وتتحرك إن في وصف فضاء الصحراء، الذي يهدف إلى بناء البيئة أو المحيط الذي 

. فهو فضاء مفعم بالدالالت والرموز الرواية و الذي ال يمكن اعتباره كمناظر طبيعية بسيطة، خالله شخصيات

وجدانية و يسهم على نحو واضح في إبراز تناقضاتها تلك الشخصيات و حالتها العن بواطن إشارات يمنحنا 

هذا الوصف للصحراء الذي يكون تارة يعبر عن المكان المبتهج والمنشرح والمغتبط وتارة أخرى . الداخلية

الشخصيات و يرمي إلى إبراز  عن المكان الكئيب و التعيس و البائس هو في الواقع يعبر عن سرائر وأعماق

نود من .  فهو يعبر عن حالتهم النفسية و مزاجهم. ضاء وهذه الشخصيات التي تتحرك فيهعالقة وطيدة بين الف

صيف "لسانت اكزوبيري و " أ رض الرجال"لبوجدرة و " تيميمون"روايات  الذي نتناول فيه خالل هذا المقال

يصبح فضاء باطنيا  أن نبين كيف أن فضاء الرواية يمكن له أن  للوكليزيو و "صحراء"لفرومنتان و "في الصحراء
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كما نحاول أيضا أن نبين كيف أن فضاء الصحراء بخصائصه . يربط عالقة وثيقة مع نفسية شخصيات الرواية

المتناقضة و مكوناته المتضاربة  بإمكانه منح الكاتب وسائل أسلوبية يوظف من خاللها ذلك التناقض و ذلك 

الداخلية و يصور سلوكاته المتناقضة و مزاجه المتضارب  التضارب و يعبر بواسطته عن طبيعة اإلنسان ومحركاته

  .)220ص : 1955قولدمان، "(اإلنسان كائن متناقض"هو أيضا، الن 

  :سردية فضاء الرواية،  باطنية، تناقض فضاء الصحراء،  الرواية المعاصرة :كلمات مفتاحية

 

 
 
Texte intégral : 
Les  représentations de l’espace du désert, permettent de comprendre en 
partie la façon dont cet espace peut évoluer d’un récit à un autre, ainsi 
qu’à l’intérieur d’un même récit. Le désert y représente d’abord un lieu 
de refuge, de repos indéfiniment ouvert, vide, et silencieux avant de se 
muer en un lieu de souffrance, de mort  tout aussi hermétique. 
L’itinéraire semble d’abord linéaire puis s’avère circulaire, labyrinthique. 
Le paradoxe, de l’espace du désert, c’est aussi d’avoir une double 
fonction : la première symbolise les lieux, transforme des phénomènes 
visibles en une idée, et l’idée en image  alors que la seconde matérialise 
la géographie, rend l’espace fictionnel une cartographie possible. Mais, 
au fait : «  La réalité matérielle n’est que la projection analogique de la 
réalité spirituelle » (1947: 413), souligne Guy Michaud dans son ouvrage 
Message poétique du symbolisme. Autrement dit, la description de 
l’espace du désert reflète l’ « intérieur » du narrateur/personnage. Cet 
espace physique des lieux de l’intimité, exprime l’espace moral et 
spirituel, la vie de l’âme et de l’esprit. 
Lorsque l’espace du désert est évoqué, certaines constantes nous 
paraissent aisément remarquables dans la description des lieux chez 
Boudjedra, Saint-Exupéry, Fromentin et Le Clézio, c’est-à-dire, une 
représentation spatiale commune  basée sur le rapport « Lieu / 
Personnage ». Nous découvrirons que ce dernier ne vaut plus seulement 
pour lui-même, en tant qu'imitation d'un décor ou d'un paysage. Il établit 
une relation entre l’intérieur  et l’extérieur : entre l’état d’âme, les 
sentiments et les émotions de l’auteur d’une part et l’espace naturel du 
désert d’autre part. En décrivant la nature du désert, l’auteur  trace 
l’itinéraire de son personnage, met en relief une géographie. Cette nature 
s’avère paradoxale. L’auteur trouve dans ce paradoxe du désert un moyen 
privilégié pour tenter d’exprimer sa démarche intérieure. Car « Tout est 
paradoxal chez l’homme, on le sait bien. » (Terre des hommes, 158), écrit 



 

 

 

 

 

 
Le paradoxe de l’espace du désert dans le roman contemporain chez Boudjedra, Saint-

Exupéry, Fromentin et Le Clézio                                                              Zebiri Abdelkrim 
  

 

                      2017 ماي/ 12العدد                            3                       إشكاالتمجلة / تمنغست.ج.م

Saint-Exupéry. Aussi, le désert dans lequel cheminent les personnages 
s’avère labyrinthique. Le Clézio l’exprime clairement : « Les routes 
étaient circulaires, elles conduisaient toujours au point de départ, traçant 
des cercles de plus en plus étroits… » (Désert, 24).  Le labyrinthe du 
désert, chez nos quatre auteurs est un lieu paradoxal  par rapport au 
mythe antique puisque ses portes sont ouvertes. Il n’y a ni couloirs 
ramifiés et étroits à emprunter, ni escaliers à gravir, ni portes à forcer, ni 
murs qui empêchent de passer. Le héros, chez Boudjedra comme chez les 
trois autres auteurs, se trouve au cœur même du labyrinthe appelé à une 
confrontation avec lui-même, à un duel avec sa propre personne : « Je 
retournai ma violence contre moi-même » (Timimoun, 39).Ace propos, 
M. Eigeldinger affirme que :  

« La création est, pour le poète et le romancier, un 

instrument de purification morale, une conquête de 

l’équilibre et de l’unité intérieure, par la projection au 

dehors de soi, de ces forces démoniaques qui 

morcellent l’être spirituel. » (Eigeldinger, 1947 : 82-
83). 

Quant à Weisgerber, il souligne dans son œuvre L’espace romanesque, 
que l'espace du récit englobe aussi bien les représentations mentales que :  

« le milieuphysique - illimité en théorie - des songes, 

des passions et de la pensée, et d'autre part, des 

sensations etperceptions occasionnées par un monde 

physique  dontla  finitude  est  d'ordinaire  aussi  

évidente  que celle  du sujet  qui s'y meut », 

(Weisgerber, 1978 : 12).   
puis affirme deux pages plus loin que :  

« L'espace du roman n'est au fond qu'un ensemble de 

relations existant entre les lieux, le milieu, le décor de 

l'action et les personnages que celle-ci présuppose, à 

savoir l'individu qui raconte les événements et les gens 

qui y prennent part » (Idem. 14).   
Jean Weisgerber va même plus loin, en se demandant si l’espace 
romanesque n’est pas « une projection du narrateur » (Idem. 20).. Il est 
donc évident  que l’espace dans le roman est significatif et porteur de 
valeurs qui contribuent  à donner de l’épaisseur aux personnages et à 
leurs actes, ainsi qu’au narrateur. 
       Il nous paraît, donc, pertinent de reconstruire  l'espace en 
différenciant l'espace intérieur de l'espace extérieur dans les quatre 
œuvres qui composent notre corpus d’étude. De plus, cette démarche de 
reconstituer les structures de l’espace intérieur/extérieur permet la 
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perception d'une vision des lieux propre à chacun des romans. Ainsi, 
l'étude des formes multiples et variées de la spatialité dans les quatre 
œuvres, nous facilite-t-elle la tâche.  
 La correspondance entre l’espace du désert et l’état d’âme chez nos 
quatre auteurs est très profonde. Rachid Boudjedra avoue qu’ « il n’y a 
que dans le désert que j’arrive à évacuer le trop plein de sentiments 
étranges, de désirs d’automutilation et de sensations pénibles. » 
(Timimoun, 113).L’espace du désert est en étroite relation avec la 
mémoire du héros : il évoque le passé, les souvenirs, l’enfance… : 
« Dans les jardins de Timimoun je sens les odeurs du soleil, de la chaleur 
et du froid, mêlées aux autres odeurs qui remontent de mon enfance, de 
mon adolescence… » (Timimoun, 96), puis ajoute : « Comme si la 
permanence de ces odeurs familiales allait de pair avec la permanence 
des odeurs sahariennes de Timimoun. » (Idem. 98).   
 
Nous verrons que l'opposition entre dehors et dedans structure une bonne 
partie de Timimoun. Nous pouvons parler d’un système à double pôle si 
nous considérons la présence tantôt conjointe tantôt alternée de l’espace 
intérieur et l’espace extérieur dans le récit. Tout d’abord, il faut signaler 
que le désert (espace extérieur) constitue, pour le héros de Boudjedra, un 
lieu refuge. Il constitue un contrepoint de la capitale « Alger », où la 
brutalité, la cruauté culminent au point de verser dans l’absurde. Ce 
retour à l’espace primitif fait du désert une sorte de matrice jouant le rôle 
de cocon pour le personnage dont la vie est menacée par les terroristes : 
« Menacé, maintenant, par des tueurs à gages qui se font passer pour les 
gardiens de la morale religieuse. » (Timimoun, 37),  ou 
encore : « …j’étais la proie d’une chasse à l’homme répétitive et 
épuisante menée par les terroristes fanatisés. » (Idem.119). 
Mais outre le caractère particulièrement Boudjedraien de cette perception 
du relief tantôt euphorique tantôt dysphorique du désert, il pourrait bien 
s’agir aussi de la conséquence logique d’un espace immense et 
paradoxalement resserré, avec les plissements qui enferment ou 
rassurent, les horizons infinis qui tonifient ou glacent d’effroi. Dans 
l’ensemble, les lieux, chez Boudjedra possèdent une mince identité et 
contribuent plutôt à refléter l’état d’âme du héros, et sert à mettre en 
évidence la réalité du conflit intérieur vécu par le personnage principal de 
Timimoun.  Nous lisons à ce propos entre les pages 114 et 115 
l’illustration suivante :  

« Tous ces éléments constituaient une sorte de désert 

qui n’appartenait qu’à moi-même, fait de fragments qui 

découpaient l’espace selon des formes arrondies et 
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ondoyantes dont les volumes et les couleurs ne cessent 

jamais de varier, presque d’une minute à l’autre.  

Fragments de Sahara qui débordaient ça et là ; 

devenaient envahissants parfois ; s’évertuaient, malgré 

leurs aspects concrets, à donner l’impression de flou et 

d’inachevé. […] Je faisais exprès d’entretenir en moi 

cette souffrance saharienne. Je parcourais ces espaces 

arides, sciemment, en ressassant mes anomalies, mes 

échecs et mon incapacité à vivre le monde tel qu’il est. 

J’escaladais à pied, seul ou avec quelques rares clients, 

les monstrueux rochers noircis et calcinés du Hoggar, 

dans l’attente des couchers de soleil où les formes se 

dépouillent d’une façon étrange, presque 

aveuglément.  » (Timimoun, 114-115).  
 
La première étape de cette étude sera celle d’un constat, pour montrer 
comment l’espace du désert peut devenir un paysage intérieure, filtré de 
l’imaginaire de celui qui s’y déplace. 
 « On rêve avant de contempler » (1940 : 6), affirme Gaston Bachelard 
puis explique qu’ : « avant d’être un spectacle conscient tout paysage est 
une expérience onirique. On ne regarde avec une passion esthétique que 
les paysages qu’on a d’abord vus en rêve. » (Idem.). Cependant, en 
littérature, le désert n’est pas toujours vécu réellement, c’est un espace 
recrée, intégrant l’espace réel. Fromentin l’avoue à son ami Armand du 
Mesnil, dès les premières lignes de son œuvre Un été dans le Sahara :  

« Je le commence [son journal de route], ne fût-ce que 

pour abréger les heures et pour me consoler avec 

« cette petite lumière intérieure » dont parle Jean-Paul, 

et qui nous empêche de voir et d’entendre le temps qu’il 

fait dehors. » (Un été dans le Sahara, 15).  
L’espace du désert est un espace subjectif, pensé par rapport au narrateur 
et construit en fonction de son état d’âme. Il apparaît, plutôt, autant 
comme un mode d’accès au personnage qu’au réel. Les paysages et les 
éléments du désert : dunes, sable, vent… sont liés à l’état d’âme de 
Fromentin, grâce à un processus inévitable de projection dynamique des 
pulsions individuelles. A ce propos, Céline Masson affirme que : 
« L’enfant avant même de savoir parler va éprouver le besoin d’inscrire 
des traces (…).Faire trace pour se donner un support, une assise qui fasse 
lien entre dedans et dehors, lieu de projection des pulsions. » (Masson, 
2010 : 5). 
Le désert, ne serait-il pas l’espace parfait de projection des pulsions ? 
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La  fenêtre de l’auberge, pour Fromentin,  ouvre l’espace intimesur 
l’intériorité même de l’auteur : « …et me voici, confiné dans une 
chambre d’auberge, n’ayant pour toute distraction que la vue de 
cigognes, lugubrement perchées aux bords de leurs vastes nids… » (Un 

été dans le Sahara, 16).  
La chambre semble alors offrir un lieu symbolique privilégié pour la 
saisie d’un espace d’enfermement. Fromentin est sur le point d’entamer 
son périple dans le désert, et le voilà surpris par le mauvais temps. 
Décrivant le ciel maussade de Médéah, il évoque celui de 
Hollande : « Ce brusque retour des pluies nous a surpris au moment de 
monter à cheval… et attendant impatiemment qu’une éclaircie se fasse 
dans le ciel de Hollande. » (Un été dans le Sahara, 16).  
Dans cette perspective, l’espace n’est plus pur ni neutre, mais il existe 
forcément en rapport à un sujet qui occupe l’esprit de l’auteur, d’où 
l’idée de A. Moles et E. Rohmer : « L’organisation de notre espace 
résulte de l’image que nous nous en faisons. » (Moles,  Rohmer, 1998 : 
29).  
Le brusque retour de l’orage qui confine notre auteur dans une chambre 
d’auberge, le plonge dans un moment de mélancolie :  

« Réduit comme je le suis à stimuler mon enthousiasme 

prêt à faiblir par toutes sortes de rêveries, anticipées 

ou rétrospectives, j’ai accueilli avec complaisance tout 

à l’heure un souvenir dont tu voudras bien te contenter, 

faute de mieux. Il pourrait, du reste, servir de préface à 

ces notes, où je compte prendre plus tard ma revanche, 

en te racontant les fêtes du Soleil. » (Un été dans le 

Sahara, 16).  
Cette mélancolie donne lieu à des récits nostalgiques qui mêlent la quête 
de soi et la pulsion généalogique, le regret d’un monde laissé loin 
derrière, celui du pays natal, celui de l’enfance…  On retrouve à la page 
61 une scène que l’on peut sans difficulté mettre en parallèle avec les 
récits nostalgiques. Il s’agit de la rencontre que fait Fromentin avec des 
oiseaux (des alouettes et des rouges-gorges) survolant le désert :  

« […] sur ce terrain pâle et parmi l’absinthe toujours 

grise et le k’taf salé, volent et chantent des alouettes, et 

des alouettes de France. Même taille, même plumage et 

même chant sonore ; c’est l’espèce huppée qui ne se 

réunit pas en troupes, mais qui vit par couples 

solitaires ; tristes promeneuses qu’on voit dans nos 

champs en friche, et, plus souvent, sur le bord des 

grands chemins, en compagnie des casseurs de pierres 
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et des petits bergers. Elles chantent à une époque où se 

taisent presque tous les oiseaux, et aux heures les plus 

paisibles de la journée, le soir, un peu avant le coucher 

du soleil. Les rouges-gorges, autres chanteurs 

d’automne, leur répondent du haut des amandiers sans 

feuilles, et ces deux voix expriment avec une étrange 

douceur toutes les tristesses d’octobre. L’une est plus 

mélodique et ressemble à une petite chanson mêlée de 

larmes ; l’autre est une phrase en quatre notes, 

profondes et passionnées. Deux oiseaux qui me font 

revoir tout ce que j’aime de mon pays, que font-ils, je te 

le demande, dans le Sahara ? » (Un été dans le Sahara, 
61).  

Tout se passe comme s’il y a un système d’inclusions réciproques entre 
l’espace du désert et l’état d’âme de l’auteur. Lorsque l’espace extérieur 
est dur, menaçant, insupportable, le paysage est laid. Fromentin ne trouve 
ainsi refuge ni dans le dehors ni dans le dedans, et fait dans l’attente, 
l’expérience d’une vacuité radicale qui le plonge dans la mélancolie. A 
ce sujet, Carine Trévisan souligne que : « L’auteur démontre qu’un lieu 
ou un environnement n’est jamais neutre mais qu’il impose au 
personnage une série de contraintes, de rites, de comportements… » 
(Trévisan 1996 : 50), suivant le principe selon lequel : « les péripéties 
romanesques et les transformations du statut du personnage sont d’abord 
des péripéties spatiales et des transformations du statut de l’espace » 
(Weisberger, 1978 :14). Voilà ce que souligne Weisberger avant 
d’ajouter qu’ : « Henri Lafon, en appliquant cette perspective au roman 
du XVIIIe siècle, montre à son tour l’importance décisive des effets de 
territorialisation dans la constitution du personnage à l’aube du 
réalisme » (Lafon, 1992, cité par Trévisan, 1996 : 50).  
        Pourtant, au cours des pages suivantes, Fromentin est amené à 
souligner le sentiment de protection,  de satisfaction et de refuge  que le 
désert et les étendues d’inexprimables jouissances lui inspirent :  

« […] Je me pénètre ainsi, par tous mes sens satisfait, 

du bonheur de vivre en nomade ; rien ne me manque, et 

toute ma fortune de voyage tient dans deux coffres 

attachés sur le dos d’un dromadaire. Mon cheval est 

étendu près de moi sur la terre nue, prêt, si je le 
voulais, à me conduire au bout du monde ; ma maison 

suffit à me  procurer de l’ombre le jour, un abri la 

nuit ; je la transporte avec moi, et déjà je la considère 
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avec une émotion mêlée de regrets. » (Un été dans le 

Sahara,  76).  
Deux pages plus loin, il ajoute que :  

« …C’est par la nudité que le Sahara reprend sa 

véritable physionomie. J’en suis venu à souhaiter qu’il 

n’y ait pas un arbre dans tout le pays que je vais voir. 

Aussi ce qui me plaît dans le lieu où nous sommes 

campés, c’est surtout son aspect stérile. Pour couvrir 

ces vastes terrains, tantôt frileux, tantôt brûlés, il n’y a 
qu’un peu d’herbe. » (Idem.  78).  

Le sens profond de cette courte retraite en plein désert réside, pour lui, 
dans la régression nostalgique provoquée par la découverte du Sahara 
tant désiré par notre voyageur.  
Autrement dit, c'est le paysage qui reflète et remplace l'état d'âme de 
l’auteur. Ce procédé anthropomorphique est aux antipodes de la 
transformation en objet d'une réalité mentale. Ce sont, plutôt, les 
éléments du désert qui transforment le paysage dans sa morphologie 
même, mais ils l’imprègnent d’un sens autre qui jaillit des impulsions 
émotives de Fromentin. L’espace devient, comme l’exprime Teilhard de 
Chardin : « …aimanté, plein de pôles d’attraction, d’appels lointains, de 
magiques influences.  Univers où tout est en voie de réconciliation, de 
confluence, de communion, où les choses sont enveloppées d’intimité. » 
(Teilhard, 1961, cité par Matoré, 1976 : 288). 
          Peut-on maintenant parler d’un fusionnement entre le corps du 
personnage et l’espace du désert ? Et comment se manifeste ce 
fusionnement dans les textes de nos quatre auteurs ?    
          Pour répondre à cette question, nous nous sommes référé aux 
travaux de Gaston Bachelard et notamment à la méthode qu’il a adoptée 
pour en venir à expliciter la notion d’ « immensité intime ». Nous nous 
sommes basé, également, sur  l’analyse des aspects de la description et  
l’appréciation des fonctions de l’espace dans ses rapports avec les 
personnages chez Henri Mitterrand.  Nous nous sommes intéressé, aussi, 
à la narration et la temporalité, développée par ce dernier, et dont 
l’approche nous a aidés à dégager les valeurs symboliques et 
idéologiques attachées à la représentation de l’espace.  
       Dans son ouvrage cité ci-haut, Bachelard souligne que l’espace « est 
vécu » par l’homme, « non pas dans sa positivité, mais avec toutes les 

partialités de l’imagination » (2011 : 20), et il ajoute 
que : « L’impression d’immensité est en nous, qu’elle n’est pas liée 
nécessairement à un objet. » (Idem.). 
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Bachelard explique qu’en  s’élançant vers l’immensité de l’espace, 
l’homme quitte l’ « ici » pour se projeter dans le lointain, bien au-delà de 
son environnement immédiat. Il se retrouve dans un autre monde, dans 
un ailleurs : « Dieu que cette planète est donc déserte ! », s’exclame 
Saint-Exupéry à la rencontre de l’immensité du désert de Lybie. Puis 
ajoute une dizaine de pages plus loin : « J’ai beaucoup aimé le Sahara. 
J’ai passé des nuits en dissidence. Je me suis réveillé dans cette étendue 
blonde où le vent a marqué sa houle comme sur la mer. » (Terre de 

hommes, 125). 
L’espace vécu est donc marqué par l’ouverture vers un ailleurs naturel, 
immense, voire infini, où toutes les limites sont abolies. Pour Bachelard, 
le véritable produit de cette rêverie est la « conscience 
d’agrandissement » (Bachelard, 2011 : 169), par laquelle l’immensité 
extérieure qui est observée se métamorphose en immensité intérieure. A 
ce moment-là, le rêveur peut vivre la beauté de la nature et s’ouvrir sur 
son immensité et à y participer intimement, profondément : « tout le 
désert dans son aridité et sa fécondité ; son apprêté et sa douceur. C’est 
un continent froid où le soleil est chaud » (Timimoun, 39).  Mais, cette 
ouverture vers le grandiose n’est possible que parce que l’immensité loge 
en l’homme, au plus intime de lui-même.  Bachelard souligne bien  
l’aptitude du poète (ou de  l’écrivain) à capter l’immensité extérieure par 
une poétique des mondes intérieurs. Il écrit à ce propos, en donnant 
l’exemple de Baudelaire: « Le destin poétique de l’homme est d’être le 
miroir de l’immensité, ou plus exactement encore, l’immensité vient 
prendre conscience d’elle-même en l’homme. Pour Baudelaire, l’homme 
est un être vaste »    (Bachelard, 2011 : 179).  
Si pour Baudelaire, l’homme est un être vaste, tout porte à croire que, 
chez Saint-Exupéry, l’homme devient désert : « Le désert, c’est moi » 
déclare-t-il dans Terre des hommes (Terre des hommes, 153). Homme et 
désert sont indissociables l’un de l’autre, et : « La création est, pour le 
poète et le romancier, un instrument de purification morale, une conquête 
de l’équilibre et de l’unité intérieure, par la projection au dehors de soi » 
(Eigeldinger, 1947 : 82). 
 Ainsi, chez Saint-Exupéry, la rêverie devant l’immensité prend une 
dimension de mirage :  

« Ah ! Cette crête franchie, l’horizon s’étale. Voici la 

plus belle cité du monde. « Tu sais bien que c’est un 
mirage… » Je sais très bien que c’est un mirage.  On 

ne me trompe pas, moi ! Mais s’il me plaît, à moi, de 

m’enfoncer vers un mirage ? » (Terre des hommes, 
138), 
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accédant à une vision doublée de sensations physiques : « S’il me plait de 
marcher tout droit, à pas agiles, puisque je ne sens plus ma fatigue, », et 
une autre morale : «…  puisque je suis heureux… » (Terre des hommes, 
138). Saint-Exupéry a laissé son intériorité se déployer à la mesure de 
l’espace contemplé et arrive à éprouver : « la consonance de l’immensité 
du monde et de la profondeur de l’être » (Bachelard, 2011 : 173). Ceci se 
manifeste par : « la dilatation progressive de la rêverie jusqu’au point 
suprême où l’immensité née intimement s’épanouit dans un sentiment 
d’extase » (Idem.  177). Mais dès que cette immensité disparaît, et 
l’espace contemplé s’éclipse, Saint-Exupéry revient à son état initial : 
« Le crépuscule m’a dégrisé. Je me suis arrêté brusquement, effrayé de 
me sentir si loin. Au crépuscule le mirage meurt. L’horizon s’est 
déshabillé de sa pompe, de ses palais, de ses vêtements sacerdotaux. 
C’est un horizon de désert. » (Terre des hommes, 138). 
L’expérience du désert immense et de l’immensité intime se ferait ainsi 
sous le signe d’une « phénoménologie de l’expansion et de l’extase », 
grâce à laquelle l’illimité entrerait en l’homme, et qui permettrait presque 
de : « respirer cosmiquement, loin des  angoisses humaines » (Bachelard, 
2011 : 180).  
Par le regard s’opère l’agrandissement réciproque de l’espace du dedans 
et de l’espace du dehors : l’immensité même se voit : « agrandie par la 
contemplation », souligne Bachelard et qui ajoute : « L’attitude 
contemplative est une si grande valeur humaine qu’elle donne une 
immensité à une impression qu’un psychologue aurait toute raison de 
déclarer éphémère et particulière. » (Idem.  190). 
 La contemplation, à son tour, est intensifiée et approfondie par la vision 
de l’immense.  L’espace intime et l’espace extérieur se fondent l’un dans 
l’autre.  
         Bachelard se penche sur le sentiment de l’immensité tel qu’il est 
vécu dans le désert, en se servant des propos de l’écrivain Philippe Diolé 
pour explorer cette expérience qu’il n’a pas personnellement vécue, lui 
qui s’intéresse, plutôt aux espaces domestiques et familiers. Pour Diolé, 
selon Bachelard, il faut vivre le désert : « tel qu’il se reflète à l’intérieur 
de l’errant » (Bachelard, 2011 :186). 
Pour l’auteur du chef d’œuvre Le plus beau désert du monde, tout 
l’univers du désert est : « annexé à l’espace du dedans » (2011 : 188), et 
par cette annexion, la diversité des images est unifiée dans la profondeur 
« de l’espace du dedans » (Idem.).  
       Au contact du désert survient alors une  « fusion de l’être dans un 
espace concret » (Idem.). En quelque sorte, c’est l’homme qui entre en 
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osmose avec le désert et cette étrange fusion devient un voyage dans : 
« l’ailleurs absolu d’un autre monde » (Idem. 188).  
        Dans l’œuvre de Le Clézio,  l’immense désert restitue l’homme à sa 
solitude fondamentale et, en le dépouillant de ses artifices, il finit par le 
transformer en profondeur. Lorsque Nour contemple le désert, c’est un 
espace qui semble s’étendre à l’infini : 

« En s’éloignant un peu du campement, en se tenant 

debout sur la plaine desséchée, Nour avait l’impression 

d’être aussi grand qu’un arbre. La vallée semble 

n’avoir pas de limites, étendue infinie de pierres et de 

sable rouge inchangée depuis le commencement des 

temps. De loin en loin, il y avait les silhouettes 

calcinées des petits acacias, des buissons, et des touffes 

des cactées et des palmiers nains, là où l’humidité de la 

vallée mettait de vague taches sombres.  […] Nour ne 

savait plus depuis combien de jours avait commencé le 

voyage. Peut-être que ce n’était qu’une seule et 

interminable journée qui se passait ainsi, tandis que le 

soleil montait et redescendait dans le ciel ardent, et que 

le nuage de poussière roulait sur lui-même, déferlait 

comme une vague. » (Désert, 224-225).   
Au fil du texte de Le Clézio, la rêverie prend la dimension de l’infini : 
« Il y avait toujours de nouvelles montagnes à l’horizon, le plateau de 

pierres et de sable semblait sans fin, comme la mer. » (Idem, 237).  Nous 
remarquons la récurrence des marques de l’immensité, telle qu’elle est 
ressentie par Nour :  

« Il pensait à la solitude de ces terres sans limites, si 

lointaines qu’on ne sait plus rien de la mer ni des 

montagnes. Il y avait si longtemps qu’il n’avait pas 

connu de repos. C’était comme s’il n’y avait plus que 

cela, de toutes parts : les étendues de poussières et de 

cailloux, les ravins, les fleuves secs, les rochers 

hérissés comme des couteaux, et la peur surtout, 

comme une ombre sur tout ce qu’on voit. » (Déser, 
429). « Nour regardait autour de lui, et il ne voyait que 

l’étendue sans fin de la pierre et de la poussière, la 

terre toujours pareille sous le ciel. » (Idem. 234).  
La diversité des images est  unifiée dans la profondeur « de l’espace du 
dedans ». Henri Bosco explique, à ce propos,  que : « Dans le désert 
caché que nous portons en nous, où a pénétré le désert du sable et de la 
pierre, l’étendue de l’âme se perd à travers l’étendue infiniment inhabitée 
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qui désole les solitudes de la terre. » (Bosco, 1979 : 228, cité par 
Bachelard, 2011 :186). Ainsi, l’espace extérieur se trouve annexé à 
l’espace du dedans.  
       Cette intériorisation de l’espace du  Désert, chez Diolé, ne 
correspond pas à la conscience d’un vide intime, mais au contraire, le 
dedans intervient pour adhérer à l’espace extérieur, s’interpénétrer avec 
lui afin de dégager en une seule image la conscience humaine et l’univers 
qui l’environne.  « Diolé nous fait vivre un drame d’image, le drame 
fondamental des images matérielles de l’eau et de la sécheresse ».  En 
effet, « l’espace du dedans » est chez Diolé une adhésion à une substance 
intime » (Bachelard, 2011 : 186).  
       Revenons un peu à Le Clézio, qui décrit dans Désert les Hommes 
Bleus dans leur périple du Sahara: « Ils étaient les derniers Imazighen, les 
derniers hommes libres…Ils n’avaient rien d’autre que ce que voyaient 
leurs yeux, que ce que touchaient leurs pieds nus. Devant eux, la terre 
très plate s’étendait comme la mer, scintillante de sel. » (Désert, 438).  
Peu à peu, le rêve les enveloppe, et cette surface plane qui s’étale comme 
la mer sans fin :  

« Elle ondoyait, elle créait des cités blanches aux murs 

magnifiques, aux coupoles qui éclataient comme des 

bulles. Le soleil brûlait leurs visages et leurs mains, la 

lumière creusait son vertige, quand les ombres des 

hommes sont pareilles à des puits sans fond. » (Idem.).  
L’immensité contemplée par le narrateur de Le Clézio est souvent 
peuplée de mirages :  

« Au loin, écrit-il, les mirages flottaient entre terre et 

ciel, villes blanches, foires, caravanes de chameaux et 

d’ânes chargés de vivres, rêves affairés. Et les hommes 

étaient eux-mêmes semblables à des mirages, que la 

faim, la soif et la fatigue avaient fait naître sur la terre 

déserte. » (Idem. 24). 
Cette immensité du désert est caractérisée par le mouvement : «  Autour 
d’eux, à perte de vue, c’étaient les crêtes mouvantes des dunes, les 
vagues de l’espace qu’on ne pouvait pas connaître. » (Idem. 23). Le 
mouvement lui-même a, pour ainsi dire, « un volume heureux ». Du 
mouvement d’un navire, Baudelaire écrit : « L’idée poétique qui se 
dégage de cette opération du mouvement dans les lignes est l’hypothèse 
d’un être vaste, immense, compliqué, mais eurythmique, d’un animal 
plein de génie, souffrant et soupirant tous les soupirs et toutes les 
ambitions humaines. » (Bachelard, 2011 : 176).  
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Ainsi, dans le récit de Le Clézio, la caravane qui se déplace dans le désert 
contient l’infini du mot vaste : 

« Ils marchaient sans bruit dans le sable, lentement, 

sans regarder où ils allaient. Le vent soufflait 

continûment, le vent du désert, chaud le jour, froid la 

nuit. Le sable fuyait autour d’eux, entre les pattes des 

chameaux, fouettait le visage des femmes qui 

rabattaient la toile bleue sur leurs yeux. […] Le soleil 

était encore haut dans le ciel nu, le vent emportait les 

bruits et les odeurs. La sueur coulait lentement sur le 

visage des voyageurs… Les yeux noirs, pareils à des 

gouttes de métal, regardaient à peine l’étendue de 

sable, cherchaient la trace de la piste entre les vagues 

des dunes. » (Désert, 8).                  
Chez Le Clézio, l’immensité du désert ne constitue pas uniquement une 
dimension visuelle et cinétique. Souvent, elle se manifeste, également  
par l’ouïe :  

« Ici, en haut de la colline, près du tombeau de 

l’homme saint, avec la vallée de la Saguiet el Hamra 

qui étendait à perte de vue son lit desséché, et l’horizon 

immense où apparaissaient d’autres collines, d’autres 

rochers contre le ciel bleu, le silence était encore plus 

poignant. C’était comme si le monde s’était arrêté de 

bouger et de parler, s’était transformé en pierre. De 

temps en temps, Nour entendait quand même les 

craquements des murs de boue, le bourdonnement d’un 

insecte, le gémissement du vent. » (Désert, 28).        
      En guise de conclusion, nous pouvons avancer que l’écrivain trouve 
dans la métaphore spatiale du désert un moyen privilégié pour tenter 
d’exprimer sa démarche intérieure. Saint-Exupéry écrit à sa mère en 
1940 : « C’est l’âme aujourd’hui qui est tellement déserte. On meurt de 
soif. » (Saint-Exupéry, 1985 : 191). Et s’il est vrai que « chaque âme est 
un paysage choisi », pour reprendre l’expression de Jacques Madelain, 
l’espace du désert, par le caractère abrupt et rude  de ses métamorphoses, 
est peut-être plus à même d’imager les mouvements brusques et 
contradictoires qui bousculent l’esprit de l’homme.  

« Tous les philosophes de l’existence soulignent le 
caractère paradoxal de la condition humaine et par voie 

de conséquence, le caractère ambivalent de toutes les 

situations. Kierkgaard, jaspers et Sartre expriment, 

chacun à sa manière, le mélange de fini et d’infini qui 
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caractérise la réalité concrète de l’homme. » (Vegleris, 
2009 : 39)  

        Lorsqu’il y a rencontre : personnage / espace du désert, « le paysage 
est intériorisé […] le monde et l’être s’interpénètre, c’est l’ultime acte de 
communication, à voix égale, entre la conscience humaine et l’univers 
des choses. » (Solinga, 1995 : 214). De sa part, Elena Real souligne que : 
« L’homme se trouve dans un espace qui le contient et qui l’absorbe, 
mais qu’il contient et absorbe à son tour » (Real, 1989 : 183). Ainsi, 
disparait l’écart qui sépare le monde extérieur du monde intérieur. 
L’espace devient l’homme : « Le désert, c’est moi »,  déclare Saint-
Exupéry, se sentant proche de la mort, après une longue et pénible 
errance dans le désert. 
       L’homme qui voyage dans le désert n’est pas simplement dans 
l’espace du désert, mais il l’habite. C’est pourquoi l’être devient 
synonyme d’ « être situé ». Dans ce sens Sartre nous rappelle qu’il faut 
considérer l’homme en situation. C’est en établissant un lien subjectif 
avec ce qui l’entoure que l’homme donne un sens à son existence, il 
trouve dans l’espace un mode d’expression de lui-même, de sa pensée  et 
également de sa vie. Car, si la vie est perçue comme une traversée, celle-
ci trouve dans le désert la meilleure image de ce qu’elle peut avoir 
d’atrocement pénible et d’extrêmement paisible à la fois. Ce paradoxe est 
ainsi exprimé par Boudjedra : « …Ce même Sahara qui me fait si peur et 
me donne tant de joie et d’euphorie en même temps. ». (Timimoun, 19). 
Ajoutons que Bachelard, Mitterrand, Lafon, Bertrand et d’autres ont 
compris l’importance et la valeur existentielle de l’espace dans la 
littérature. La relation entre espace et littérature dépasse la pure 
description des personnages et du milieu ; elle est plutôt la possibilité 
offerte par le texte de laisser parler l’espace. En ce qui concerne l’espace 
du désert, il est indéniable qu’il s’est imposé dans notre imaginaire 
contemporain. D’autant qu’il existe deux déserts : celui de l’imagination, 
du monde intérieur, et le désert réel, concret, qui n’est pas le pire, qui 
peut même être une voie royale vers davantage de paix.  
Disons, enfin, que lorsque nos quatre auteurs  parlent d’ « errance », de 
« perdition », de « circularité », de « ruelles labyrinthiques », 
d’«étroitesse », de « méandres », d’ « entonnoirs », de « tourner en 
rond », de« s’enfoncer », de « se perdre » et aussi de « lignes arrondies », 
de  « tourbillons » ou encore de « cyclone »   ou autres éléments de la 
nature, la présence du labyrinthe se fait particulièrement sentir car elle 
permet de transcender  l’errance, la perdition ou la souffrance du 
personnage, et de l’élever en inscrivant en toile de fond la permanence du 
drame humain. Car, à vrai dire, le labyrinthe du désert  n'est pas tant celui 
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de notre mémoire collective.  Le parcours n'est pas toujours celui que 
nous  imaginons d'ordinaire. Le labyrinthe du désert est un lieu paradoxal  
par rapport au mythe antique puisque ses portes sont ouvertes. Il n’y a ni 
couloirs ramifiés et étroits à emprunter, ni escaliers à gravir, ni portes à 
forcer, ni murs qui empêchent de passer. Le héros, chez Boudjedra 
comme chez les trois autres auteurs, est appelé à une confrontation avec 
lui-même au cœur même du labyrinthe, et à un duel avec lui-même.  
Il y a chez les personnages de nos quatre auteurs, l'angoisse d'un 
enfermement irrémédiable mais de l'ordre de l'angoisse pascalienne, celle 
d’un être perdu, errant à jamais dans les deux infinis. Notre labyrinthe est 
l’univers dans son infinité. 
Boudjedra, Saint-Exupéry, Fromentin et Le Clézio semblent se déplacer 
dans le désert pour y vivre et sentir,  paradoxalement, le plaisir de leur 
propre sobriété, de leur lassitude, voire de leur exténuation. Un passage 
de Timimoun de Rachid Boudjedra nous en donne une excellente 
illustration : « Ce même Sahara […] me fait si peur et me donne tant de 
joie et d’euphorie en même temps ». (Timimoun, 19).  
Mais le Sahara, ce désert qui attire et qui fait fuir, qui comble et qui 
dépouille, cet espace  du manque, peut être lui-même désiré afin de 
combler le manque, l’absence de ce qui est nécessaire, essentiel. 
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