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 َمقَال العََدد

 

ا م  أ،  وآله   ريم  الك   ه  ول  س  لى ر  ع   الم  والس   الة  ه ، والص  ه ونعمت  ضل  لى ف  هلل ع   د  م  ، الح   يم  ح  ن الر  ـم  ح  الر   للا   م  س  ب    

  د ..ـع  ب  

ي ل ف  حدث األو  ت  و الم  ـه   ك ات بكون الي   أن   د  الب   ةغ  ال الل  عم  ست  ي ا  ف   فنن  اط الت  م  ي أن  وف  ، ورص  حات الع  ف  في ص  

اث األحد   ل  ك  تها ل  ع  او  ط  م  و   ،رهص  ة ع  غ  ه ل  ا آلت إلي  م  انع ل  والص   ،تهاـني  ب   غي  ص  ومتها وم  ي  ود   ،غتهنون ل  ف  

ود عب ر غة ها .  فالل  ك  ل  ف   ي ة ف  غ  ور الل  د  يات التي ت  ر  ج  والم   لى للوج  . إذ ت مايزة م   ان  ع  ات م  تقلة ذ  س  اهر م  و  ج  ت تج 

اذة ، ،ةب  ص  خ   ،ة غ  ب ل  ر  ة الع  غ  ل   د  ع  ت   ن ي  اوع ب  ط  تت   ان  ع  م  لى دل ع  دات التي ت  فر  الم   ن  م   هر ل  ص  درا ال ح  م ق  ض  ت   أخ 

 تت القىوالروح التي ك ل مته ، هي أيقونة الك ات ب قي .  فتل  اله للم  ريد إيص  ال الذي ي  ن الح  عبر ع  ت  ؛ ل  نة الناس  ألس  

يات يل الاص  تف   ت ت جسديها ؛ لف   ت القحوي   ،يهف   ر  ج   ع ن ده .   امنهاو  والت ك  دل  وم  م 

ن جز ع  ع  ين ن  نا ح  اح  وطن أرو  ت  س  التي ت  تعابير اكي الح  يسه قة ؛ ألن  ائقة الد  اية ف  عن  ب   ك ات ب الم وضوعتار الخ  ي  ف

لى ع   ناي  ع  م   ي نتاجهأتجسيدها في  ا وت  فه  ص  ى و  ل  درة ع  لك الق  م   ن  نا ال  يها لكن  تشعر ف  س  ها ون  س ب  ح  أو ن  ، هاوء إلي  ج  الل  

ياتية ،جاربنا الف ت  ص  وو  ، فهاص  و   لمية ،ته غ  ننا بل  بي  حدث فيت   ح  يلها الد ق يقة والع  ائزة  بتف اص  ف ك ره غدو لي    الم 

احنا ، نا، مأ في  ن الظ  فر ع  ي س اوحيم  ا قراقر  ا أنيس تعة أرو  ط أة ل م  عاني  و ويكون  و   كوامنها،ياة ب  الح   ت نجلي  م 

ه ق يمة اجتماعية هاوبأنغام   لمي هو في جوهر  ن نوان م  ع  ة  و  وح األم  مثل ر  ي   في نا ؛ لذلك ك ل  ما ي قدم من ن تاج ع 

ف كر في طروحاته هنا سيغدو و ناوين تقدمها وازدهار أداتها .ع   اري ض  لواقع الح  ا سهم في تجديد ضو الم  الع  الم 

مهرة من التدابير التي يريد بر اتخاذ ه ع  قي  ور   عيه بما  ج  بر و  تقديمها كحلول  للمشكلة التي يستعرضها ع 

وهر األشياء وع ينها .   تمتلكه القدرة البشرية للوصول إلى ج 

ن الق ول  إن     اء لة  ج  دد  من الم  الع  ه ذا  و البد  ل نا م  مقاالت العلمية المتباينة االتجاه المجموعة من نشر ل   منارة ج 

ل ت المقالة  لمي ، فت ج  نا الع  ل ة من العلماء لهم د ي دنهم في ف ض اء عالم  في صوغها ، وتفاصيلها ، وعمقها ، لج 

للع يان في هذا العدد الخاص فضال عن المقاالت  السياسية ، والتنموية ، والل غوية ، واألدبية ، والجغرافية 

يكية للت عليم ال يف   اركة شالم   يمي ة األمر  تها األكاد  ن دوة الد ولية األولى ض من س لسلة الن دوات الد ولية التي أقام 

د  م  ح  اء ات ف ي ك ت ب م  ع نونة " ق ر  س ون الم  اسم الح  ات م ج  ئيسها البروفيسور الدكتور ح  ع اية ر  يب بر  الع ال ي والت در 

من ي ونس ب ي ن اإلبد   ح  ق الة رش  ع  العدد م ض  ، ف  اع والن قد "ع بد الر  متخصصة بمدار عنوان الندوة  ةكمح  م   ةلمي  ع   م 

كمت جميع المقاالت    وفقا  العلمية ، مع أحدى عشرة مقالة علمية محكمة متباينة في ف كرها العلمي ، وح 

ها  بول  ي ق  لة ف  ج  الم   لقواعد   اث ون شر   الرسمي   األلكتروني   وقع  تكون على الم  س و  ن سخة الع دد المنشور ،  األبح 

، ونتقدم بأمنيات الشكر  والتقدير   https://www.aijhssa.usدريب والت   ي  ال  ليم الع  ع  ة للت  يكي  ة األمر  لألكاديمي  

س اهمين في ه.   لجميع الباحثين في إعداد الع دد الخاص والم 

 

لة   23/12/2021 ج  ي الوير األمريكي ة                                             هئية تحرير الم  ية د  ال   و 

 

  المالحظة القانونية 

 البحوث المنشورة في المجلة ال تعبر عن وجهة نظر المجلة ، بل عن رأي كاتبها .

 

 

https://www.aijhssa.us/
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 اص ــــــــــــــــــــــــقراءة لغويّة يف رواية واّلدة بنت املستكفي يف فاس, للق
 والروائي والناقد,  األستاذ الدكتور حمّمد عبد الرمحن يونس.

 بقلم : أ.د. علي مجيل السامرائي
العراق ،معاون رئيس جامعة دجلة للشؤون العلمية، بغدادأستاذ الصرف ،  

 

 

واّلدة بنت املستكفي أْن  جتّسد أدق املشاعر اإلنسانية , عازفة على أواتر قلقها ,وأوجاعها, و أحزاهنا  القتامة ٍ,  حتاول رواية
وقد حاول الروائي أْن يتوغل بعيدًا يف فضاءات املكان املغريب  , حيث عاش الكاتب هناك مدة طويلة ,ويبدو املكان واقعياً 

الً يف الغرابة واألسطورة والتخّيل , فهناك املدن الواقعّية : فاس ومكناس والرابط والدار البيضاء اترة , وسحرايً اترة اخرى , وموغ
وخنيفرة , واليكانت وقرطبة, وهناك الفضاءات التخيلّية البعيدة , اليت تنسج من عامل األسطورة والتخّيل . ومن املالحظ أّن 

اب واالستالب, فضاءات يفتقد املرء فيها اىل حريته وكرامته وكربايئه, فضاءات فضاءات املدينة يف الرواية , تبدو فضاءات لالغت 
ملوثة  بشراهة قاطين هذه الفضاءات صوب االستهالك, وطحن اإلنسان, إذ ال يستطيع الفرد أْن حيقق فيها  أبسط متطلبات 

 حياته , وكل سكان هذه الفضاءات منهمكون يف البيع والشراء.

ي والتخيلي تتزامن يف نسق مجايل , يصعب فيه فصلهما, فالواقع يشكل  خلفّية مرجعّية وحقالً سوسيولوجياً إّن ثنائية الواقع 
يتحرك فيه األبطال, حاملني ابلفرح واحلريّة واحلب النظيف , والعالقات اإلنسانّية اليت مل تتلوث بعد...والتخيلي ينسج من  

الواقع  ترتسم الفضاءات أمامنا  مشكلة  لوحات رومانسّية شفيفة اترة , احللمي والتأرخيي واألسطوري . ومن خالل هذا 
 وسوداء قامتة اترة أخرى,و تبدو  األزقة والشوارع واخلمارات واملقاهي والقصور, نسيجا متشابكا من احللمي والتخيلي ...

اهم االجتماعّية واأليديولوجية والسياسّية و من خالل هذه الفضاءات , تتناثر األحداث السرديّة , واصفة أخالقيات الشخوص ورؤ  
 ,وعرب لغة جريئة خادشة أحياان, وشاعرية رومانسية اترة أخرى.

و يدين الروائي  من خالل تشكيالت  السرد جممل  العالقات اجلنسية املتهتكة , اليت تفتقد إىل احلب, حبيث تبدو هذه 
تلتهم إنسانّية اإلنسان وكرامته . ومن خالل هذه العالقات يفرز  العالقات غارقة بكل ما هو استهالكي, يف فضاءات شرهة

السرد الروائي  جمموعة من األنساق األيديولوجّية , السياسّية  واالقتصاديّة  واجملتمعّية, حبيث نرى أّن هذه العالقات تتشابك 
ظاهر هذه العالقات  نغمة حزينة, تستحضر وتتنامى, وختضع بدورها لبىن سياسّية ومعرفّية تفرزها وتؤطرها. ونقرأ يف إحدى م

منها فاطمة اإلدريسي, إحدى بطالت الرواية, مأساهتا و مأساة أسرهتا , من خالل تسلط  واٍل جديد عليها، و ظامل هلا  
 وألسرهتا , تقول فاطمة: "وستأيت األزمنة السوداء القاصفة للنخيل والسرو، وحتاصر قصر والدها يف فاس.. وستقودها إىل
زنزاانت وايل  البلدة " قرقوش االسخريوطي " . ومن قلب "ال ال فاطمة اإلدريسي " سيتفّجر ينبوع طال احنباسه , ويفيض 
) غزيراً, وأتخذ عهداً على نفسها أن تروي أرض فاس اخلربة , عّل نرجسة أو زهرة بيلسان تتسامق لتزيل عفونة اجلدران واألقبية..

 ( 22-21(، 1997حممد عبد الرمحن يونس )
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وستتكرر إيديولوجيا احلزن هذه , وتتأجج يف فضاء الزنزانة اليت تسجن فيها فاطمة األدريسي ,ألهنا رفضت الشخصّية  
األسطورية "قرقوش األسخريوطي", واليت ميكن أن تنسحب يف كثري من مساهتا على الواقع املعيش: "يف سجن فاس املركزي بدت 

الوطن املنفي مقيداً بسالسل داخل أقفاص ..اجتمعت حوله اخلنازير والوحوش وبدأت تفتسه  الدهاليز رطبة موحشة , تكّور
.. هنا يلتقي السجناء ، والذين ال يعرفون ملاذا سجنوا .. يهمسون ويبيحون .. صدى يقتل الروح.. وأين مناهل املاء؟ ظالم 

 يف جسد فاطمة.. وأّن القلب .. وانسحقت دامس وأين ضوء النجمة ؟ سهام.. نصال.. سيوف.. خمارز مسمومة تشكّ 
 ( 108)املصدر نفسه : األحالم وتراجعت املىن..

إّن نغمة احلزن بنية مشولّية , تسكن ختيالت الشخوص وأحالمهم ,والواقع الذي يعايشونه , فعبّاس بن فرانس العامل العريّب  
ر يف أْن يطري ,ال تعطيه مدينته, وال املدن اليت يصبو إليها حقه الكبري, يف الكيمياء, والرايضيات, أّول شخص يف البشريّة , فكّ 

, وال جتّله يف علومه ومعارفه ,ألّن هذه الفضاءات شرهة اقتصاديّة, وحتتقر املعريف وتسخر منه, وتفّضل عليه التجارّي 
قّدر أحباثه, والقيم واجلهود العلمّية اليت االستهالكّي, وال يبّشر مستقبل هذه املدن , أبهنا ستحتضن أفقه  العلمّي واملعريف , وت

دعا إليها, ألّن الواقع املعيش هو واقع اعتاد أْن يقّيم اإلنسان من خالل قدراته املالّية , ووضعه االقتصادّي وأرصدته البنكّية 
هذا املعريف الذي يصاب ابخليبة والفشل  "املصرفّية", يف حني أنّه استلّذ يف هتميشه علميا  ومعرفيّا, ورؤية أخالقّية النبيلة , إالّ أنّ 

يف هذا النسق االستهالكّي الشره , يظّل مؤمنًا بقدراته على أن يكون منارة وأفقَا مستقبلياَ,على الرغم من فشله اآلين, و 
.هؤالء إحباطات الوعي  اجلمعي االستهالكّي له, و يتجم ذلك عبّاس بن فرانس فيقول:" إجِر..إجِر اي عبّاس بن فرانس .

اجلاحدون لن يهبوك شيئاً..البحر أمامك وخلفك , والصحراء عن ميينك ومشالك , واملراكب تعلوها السماء القامتة .. وال بّد 
هلا من هاد ودليل .. وأنت اهلادي والدليل واملنارة... أنت األفق الذي يلوح حمتضناً البحر والشفق , ومىن املسافرين واملرحتلني 

   (39) املصدر نفسه : اً وقسراً يف ساعات الوجد واخلوف والعتمة ..عن أوطاهنم جرب 

ومما يالحظ على الرواية , أّن الكاتب اعتمد التأريخ , وحاول أْن يفهم عالقاته , وقيمه, وينقلها إىل الواقع املعيش , فبدا  
وص التارخيية  اليت محلتها الوحدات السردية, التأريخ  خلفّية معرفية , ينهل منها األبطال , حكاية وأداًب وشعراً. ومن الشخ

وسجلت كثريًا من أخبارها: واّلدة بنت املستكفي ,وعبّاس بن فرانس , وابن زيدون , وعبد الرمحن الداخل. , وقد أسهم يف 
ألندلسّي والعباسّي واملعاصر, تنويع هذه اخللفّية املعرفّية املرجعّية وثرائها, كثري من اخلطاابت الشعريّة العربّية يف العصر األموّي وا

ينضاف إىل ذلك بعض معطيات خطاابت الفلسفة الصوفيّة اإلسالمّية , ويستثمر الروائي حممد عبد الرمحن يونس, يف تشكيل 
عاداّ فضاءات روايته السرديّة واملعرفّية , قراءاته الكثرية يف التاث العريّب واإلسالمي, من شعر ونثر , وفلسفة صوفية , حمملة أب

, رمزية , بعيدة  اإلشارة , وموغلة يف التميز اترة , وقريبة اترة أخرى , إاّل أهّنا يف هناية املطاف ال خترج عن معماريته الروائية 
اليت حتاول أْن تقّدم كل ما هو مجيل وإنساين نبيل, مقابل جحافل الظلم , والبشاعة اليت هتجم شرسة على أحالم الواقع , 

 واألحالم، وأتسر الروح . فتفتت املىن

إّن ثنائّية الواقعي والتخيلي اليت يشّيد الكاتب أسسها, تشّيد ثنائيّات ضديّة أخرى, ...فهناك املدينة املركز, السياسة  
  واالقتصاد والتجارة ,هذا الفضاء املفتوح لكل املوبقات واملنكرات من مخور وغش يف كل األشياء , املدينة املعقدة منواً حضرايّ 
ودميغرافياً, مقابل البادية أو الريف الشفيف اهلادئ اجلميل ,اليت تصبو فيها الروح إىل الطمأنينة، و هناك القصور املتفة بكل 
ملّذات العيش وتقنياته,  قصر" قرقوش األسخريوطي", وهناك املنازل الوضيعة البائسة يف أحياء املدينة الفقرية , اليت يسميها 
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, "زنقة البارودي مع زنقة موالي عبد هللا"  ( 16) املصدر نفسه : بنفس أمسائها احلقيقية "زقاق موسى بن نصريالروائي الناقد 
وغريها من األماكن والفضاءات  (22) املصدر نفسه , حي" سيدي عمرو حلسيين","زنقة درب القاضي(20) املصدر نفسه 

 ينيت فاس ومكناس املغربيتني.احلقيقية , اليت ال تزال بنفس األمساء حىت اآلن يف مد

لقد استطاعت هذه الثنائيّات الضديّة  كشف ما استت من خبااي املكان الواقعي, بعالقاته السوسيوجلّية واالقتصاديّة  
 واإلنسانّية , تقول املقدمة اليت كتبتها الكاتبة اندية إبراهيم  اخلطيب عن الرواية "وال شك أّن الكاتب امتلك جرأة غريبة يف

معاينة شخوصه واقتحامها , فقد أنطقها مبا يصعب النطق به , ويف هذا مترد على معقولّية املعتاد,وجنوح صوب الال هتذيب  
املقونن وفق كالسيكيّات معّقدة, حتتاج لتحطيم بؤر تشّكلها عندما تقتضي الضرورة , وال اعتقد أّن الكاتب يقصد التهكم أو 

يب والذوق العام , وإذا اعتمد يف بعض األحيان على مفردات واخزة وصرحية , فألّن ذلك اإلابحية , أو جرح مشاعر التهذ
 ( 9) املصدر نفسه يعكس واقعاً مراً ومستهلكاً, تبدو فيه العبارات أكثر قبوالً حبد ذاته.

أْن يكون حقيقياً , بكثري  إّن الواقع الذي يصفه الروائي حممد عبد الرمحن يونس, يبدو غرائبياً وأسطورايً, لكنه واقع ميكن 
من عالقاته وقيمه , وعاداته اليت يصعب على العقل اإلنساين تصديقها, ويف أحايني كثرية يبدو الواقع نفسه أشّد غرابة من 

نسانّية هذا الواقع الغرائيب ميكن أن نعرّج يف الرواية, على كثري من العالقات اجلمالّية اإل  عربالتخيلي واألسطوري , إالّ أننا من 
, ومن بينها العالقات النبيلة الوفية اليت ربطت بني املثقف املؤدجل "سي اهلادي" واملرأة اجلميلة "زنّوبة " القادمة من جبال 
شفشاون, اليت تقف مندهشة أمام أفكار زوجها, اليت ال تفهم منها شيئاّ , لكنها تعلن والءها املطلق وحّبها له ولذكرايته اليت 

 أبداً,  بعد أْن اغتاله مناوئيه يف انتماءاته األيديولوجّية وصّفوه جسداّيً.ال تنساها 

إّن هذه العالقة الواقعّية, ميكن أْن جند هلا ندًا اترخييًا يف الرواية ,وهي عالقة ابن زيدون بواّلدة بنت املستكفي, اليت رّكز  
 ء واقعي معاصر مبدينة فاس.عليها الروائي , ونقلها من فضائها التأرخيي بغرانطة , إىل فضا

إننا يف" واّلدة بنت املستكفي يف فاس",  أمام عمل روائّي يوغل بعيداً يف أحالمنا امللغاة , وأمانينا اجلميلة, اليت ستحضر  
ساعة فّك حصارها , عمل جريء خيدش فينا سكونيتنا, وهزميتنا, ويعلن مشروعه اجلماعي, وطموحه احللمي, وفق معماريّة 

وحوارها, وتقنياهتا املتعددة يف التشعب املكاين والزماين , والتداعيات, وتقنية القطع والوصل  ,متشابكة ومعّقدة, فنّية يف سردها
ك , وشاعريّة الفضاءات الشعريّة القدمية واملعاصرة , والتداعيات الفلسفّية الصوفّية اإلسالمّية أببعادها املعرفّية املتجددة , وال ش

اج إىل قراءات موسوعّية وإىل دربة ودراية بتقنيات الفن الروائي, و قد بذل الروائي   أّن هذا اجلهد قي تشكيل هذه الفضاءات حيت
قراءاته املوسوعّية, وقد وجدان يف الرواية إشارات إليها , حرصاّ منه على  األمانة  عربجهداً كبريًا يف تشكيل هذه التقنيات , 

 عند أتصيلنا للغة هذه الرواية , اليت سنقف عندها يف حماور البحث.    العلمّية , وقد ثبّتها يف هوامشه, اليت سنذكر مناذج منها 

تراكيب اجلمل  واستعمال األلفاظ بنية اللغة العربّية الفصحى يف الرواية , مجاليًا , وختليليًا , ووصفًا من خالل  -1
ٍٍ يف مناذج مختارة : ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ,ٍ- 

يعطي لتاكيب روايته لغة مجالّية أقضاها التوظيف الدقيق, والسياقي  استطاع الروائي الناقد, حممد عبد الرمحن يونس , أنْ 
وبقيت هذه الظاهرة حىت هناية الرواية "الباخرة العمالقة  (8) املصدر السابق املتعدد, يف حنو, قوله: "دغدغ الرمش اجلفن
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. وكذلك يف اختياره املفردة  ( 228) املصدر السابق حيتضنها البحر .. ويشّد ضلوعها , فتدخله يف أشرعتها وصواريها.. 
, (185) املصدر السابق الواخزة الصرحية , اليت حتتاج أحياانً ملراجعة معجمّية انفعة , حنو "وكانت املرأة تعرف شوقه الراعف.. 

 كما الحظت الصيغ واجلموع املعرّبة عن املشاهد الدالة , اليت تلهب املشاعر, وتدغدغ األحاسيس يف مواطن منها :

" مرحبا بكم يف أليكانت , أّم مدن العامل ..وأشهى نساء األرض والتأريخ .. وأنظف مسابح األرض ...إقامة طيّبة بني أهليكم 
هذه اللغة هنا ليست تعبرياً دارجاً, فقواعدها هدفها إنتاج التعبريات اليت  (228) املصدر السابق وأحبابكم وعشيقاتكم ... 
ي , كما وقفنا عند مفاصل الرواية , ويف ماهيّتها البنيويّة , فوجدانها حتاول أْن تفصح مبدلوالهتا ينتجها السرد يف شكله اللغو 

اجملازيّة , وحركة املفردات املستعملة داخلها, كما تبنّي ذلك يف كثري من الصور البالغّية , كما يف: "وغدت زنّوبة واحة خنيل, 
 ة , فغطاها وهدم دار ومتىن لو أّن النخيل زحف على الشوارع واألزق

 , وأخذ يردد أشعار صديقه أيب العالء املعري: ( 16) املصدر السابق الوايل والعمدة .

 خفف الوط ء ما أظّن أدمي ال             أرض إالّ من هذه األجساد

.جسد هذه املدينة فاتر  (27نفسه )املصدر ويف تشبيه لعييّن واّلدة "اتسعت عيناها فبدات حبراً وشاطئاً وموجاً وماّلحاً وسفناً   
سدميي .. حار انري .. صقيع ثلجي, كجسد األفعى ينسلخ يف مطلع كل شهر, ويف األعياد الرمسية اليت يقيمها اجلنرال 

"هتاوى النخيل والربتقال   :وهذا نص آخر( 27) املصدر السابق "قرقوش األسخريوطي" جسد حرابء تغرّي شكلها كل صباح.
 .(216) املصدر السابق اىن.. وكان السائق  كئيباً أسود كسيارته. ..  كانوا حز 

إّن هذه الصور املختارة من النص الروائي وأمثاهلا كثرية , قد أحالت النص إىل نص لغوّي إبداعي , فتى قدرة يف التعبري,   
أّن البىن الصرفّية والتكيبّية وغريها من األدوات  ومن بىن ومعاِن جتّسدها األلفاظ املختارة ذات الدالالت السطحّية والعميقة , 

اليت تنتظم داخل السياق بقرائن أو بغريها, جتعل البعد الداليل وصوره قريبة من مفاهيم الكالم , ومن مثّ تتفاعل هذه الصور يف 
 نفس املتلقي, وتؤدي اإلبالغ أبيسر األساليب وأمجلها.    

 -اللغة الدارجة يف الرواية :-3

منت كثري من احلوارت مزجًا بني اللغة املعياريّة "الفصحى" واللغات الدارجة واللهجة املغربّية الدارجة خاصة , وإْن كانت هذه تض
الدارجة يف بعض مفرداهتا وأساليبها تتخطى الرقعة اجلغرافية املغربّية  , فقد وجدت أّن كثريًا منها يستعمل يف العراق وابلتحديد يف 

نستطيع أْن نقف ونكشف عن اخللفّية احلواريّة عن طريقها خيية سامرّاء...هذه اللهجات تعطينا صوراً مشرقة, ومتعددة, مدينيت التار 
لكل فئة, مما يضيف لنا اكتشاف زوااي مل تتمكن الفصحى وحدها من التعبري عنها بدقة, وبذلك تكون هذه اللغات احملكّية , رافداً 

اريني, وتوظيف هذه اللغات توظيفاً جتتاز به احلواجز بني اللغة الفصحى والعاميّات , كما سنرى أساسيا للكشف عن مكنوانت احلو 
  –يف مشاهد شىّت: "ولن يسرقوا منربك وال مجعتك ...كن ليربالياً ومتحرراً 

,وقال هلا بلكنته الفاسّية:  ( 19) املصدر السابق قال "العومري": ايمرا "روحي راك طالقه " من الدارجة املغربّية :اذهيب فأنت طالق
وتبدو الدارجة هنا غريبة يف مفرداهتا  ( 26) املصدر السابق "ايمد موزيل .. نبغي ال أدريس دايلك ..واش من بالصه راك ساكنه 
, مث أردفها ابلفصحى املوحية  "إين  ( 26) املصدر السابق "اي آنسة , أريد عنوانك , يف أي مكان تسكنني. "هامش الكاتب

,وهنا أيضًا صورة معرّبة من هذه اللغة املمزوجة ببعدها االجتماعي, واملغّلفة ( 50) املصدر السابق أدعوك إىل ليلة محراء حافلة. 
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ابلعادات والتقاليد املختلفة واملتباينة, لتعرب عن طبيعة اجملتمع يف الرواية .."وتستيقظ ..وتطلب الكسكسي وأطيّبه لك" "نوع من 
..هّيا.. ازريب"  دارجة مغربّية , غريبة (  50) املصدر السابق  اللون" ..."وتتساءل ابنتك :اباب شكون هادا "قرقوشالطعام, أبيض 

,كما ضّمت اللغة الدارجة لغات الطبقات االجتماعّية اليت اعتادت جمالس  ( 53) املصدر السابق , يوّضحها  الروائي :أسرعي
) املصدر جّيدًا وموفقًا يف خطاب السكارى واملتسكعني والفسقة يف عبارات مثل :آاي قحبة,اللهو والعربدة , وقد وظّفت توظيفًا 

هيّا..ماكاش قواده ..ماحنبوش التمسخري..  ( 62) املصدر السابق ,هذه القحبة ستبّيعك شفشاون ذات يوم ( 55-54السابق 
 .    (189-63) املصدر السابق يلعن بوك وامك ...أوه شحال راك خاجمه 

وأرى أّن هذا الصراع اللغوي, قائم , وقد خّلف هذه االزدواجية الباقية حىت الساعة ,إذ جند استعماالت للغات الدارجة  
جينرال  ممزوجة ابللغات األجنبّية والفرنسّية خاصة , ملا هلا من أثر يف احلياة املغربّية واملغرب العريّب على وجه العموم ,مثل : "و الفورم

,ويف أمسيات شهر )جويليه ( يعربش هذا الكل اخلايل فوق هامات الرجال وأثداء  (65) املصدر السابق وليود.. دايال" من ه
, كما تدخل األمثال املغربّية, يف صلب النص السردي,كما يف قول الفقيه عبد هللا من األمثال ( 14) املصدر السابق الصبااي البكر 

وظّلت املزاوجة اإلجيابّية بني الفصحى والدارجة ( 16) املصدر السابق املرأة غابة ,واجعلين حطّابه املغربّية الدارجة: "اللهّم اجعل هذه
، 190،191) املصدر السابق ومكّوانهتا املختلفة موظفة توظيفّا يؤدي إىل اإلفهام وسهولة املتابعة واالتصال حىت هناية الرواية 

202 ) 
التواشج بينها وبني الفصحى يف إدارة احلورات أمرًا مقبوال، وال يشكل عائّقاً  إّن توظيف هذه امللفوظات الدارجة جتعل 

وحاجزًا لفهم النص الروائي يف عمومه , وهذه خاصّية ميتلكها من له دربة ودراية يف هذا احلقل اللغوي, املتعدد اجلوانب يف قضااي 
رابط احلتمي احلاصل بني جمموع األلفاظ الواردة يف الكالم املقصود ابلذات التعبري,إذ يعّد اللغة, قائمة على وظيفة داللّية, هي مبثابة ال

.  
ة و ممّا يالحظ أّن الروائي يدرك متاماً أّن اللغة الدارجة املغربّية حيتاجها لإلابنة ,ألّن الرواية يراد هلا أن تكون كلماهتا مفهوم 

كثرية منبهًا إليها وإىل معانيها يف اهلوامش حني تكون عسرية على فهم   ومؤثّرة , ولذلك عمد إىل التنبيه على هذه اللغة يف أحايني
القارئ غري العارف ابللهجات احمللّية يف هذا الزمان واملكان,  نلحظ هذا يف صفحات , وقد اتسعت دائرة توظيف هذه العامّية,ومما 

ض مدن  العراق ,  مثل: سامرّاء, واملوصل , وتكريت , جيدر اإلشارة إليه أّن كثريًا من  هذه الدارجة املغاربّية مستعملة يف بع
مثل:"يّزي" مبعىن يكفي, و "بشويش" مسعتها ابلقاهرة , والالذقّية، ومعناها) هبدوء، أو بال عجلة(، و هذا يعين: أّن هذه اللغات 

ة , وخباّصة لغات الطبقات االجتماعّية تتخطى يف وظائفها الداللّية حدودها املكانّية "، اخل، وهي وإْن ضّمت مستوايت لغويّة خمتلف
مثل , لغة السكارى, واملخمورين , لكّنها جتعل النص الروائي ثرايً متعدد السياقات كسياق املوقف , وهو املوقف اخلارجي, الذي 

ماعّية يف الرواية مما يضفي يفضي إىل تغيري الداللة ,فضالّ عن وجود السياق الثقايف , وهو ما حييط ابملفردة من القيم الثقافّية واالجت
على دالالهتا من املعاين , رمبا ال جندها يف املعىن املعجمي القدمي , يضاف إىل ذلك السياق النفسي,  وهذا ما وجدانه يف تصرفات 

لفة , مما شخصيات الرواية , بدءًا من والدة وانتهاًء آبخر شخصية أسطورية ,فاملفردة هنا الميكن عزهلا عن هذه السياقات املخت
انعكس ذلك على السرد الروائي , فاملعاجلة األسلوبية يف هذا النص, توّضح العالقة بني معرفة الروائي وعوامله اليت ينسجها يف 

 التشكيل اللغوي املتسع يف مداراته لتكتمل عنده الوظيفة اللغوية املستمدة من الصور اجملازيّة و التميزيّة والبالغّية وسواها .  
 راجع الم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . األوىل الطبعة,بريوت, االدبية الكنوز(, رواية) فاس يف املستكفي بنت واّلدة ( ،1997) , يونس الرمحن عبد حممد. د -11
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 عاملـية اخلـطـاب الـقـرآين االســــــتـدالل عــلــــــى 
 الـمـشـهــدانـي األستاذ الـدكـتــــور خـالــد أحـمــدبقلم : 

 أستاذ النحو واللغة ، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ، جامعة األنبار ، العراق .
 
ــة     املــقــدمــــــ

               
أوامره لقد أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي كتاب هداية للناس أمجعني ؛ ليبشرهم بسعادهتم يف الدارين إن آمنوا مبا جاء فيه وأطاعوا 

واجتنبوا نواهيه  ، ولينذرهم مبعيشة ضنكى وسوء عاقبة يف الدارين إن تنكبوا عن تعاليمه وجعلوه وراءهم ظهرايً  . وكان اإلسالم يف 
أقل من مئة عام قد حكم بقاع األرض ، وصار املسلمون فيها سادة العامل . وبناء على طبيعة اخلطاب القرآين الشمويل ؛ فقد دخل 

اإلسالم زرافات ووحداانً  ،  وارتضوه ديناً   ومنهجاً   للحياة . وبعد أن حاد املسلمون عن طريق القرآن ؛ بدأت النوائب الناس يف 
واحملن تتى عليهم أىل أن وصلوا إىل ما وصلوا إليه من التدهور واالحنطاط . ويف القرون الطويلة ملسار املسلمني ، كانت هناك دعوات 

الم ، وحتوك املؤامرات بنداءات وأصوات تدعي فيها األممية والعاملية ألفكارها وفلسفاهتا ، لكن األايم والسنني جتاهر بعدائها لإلس
أثبتت أن هذه الدعوات ليست من العاملية وال األممية يف شيء ، وإمنا كانت أبواقاً  بيد أعداء القرآن ألجل خفت صوته السماوي 

ى هللا عليه وآله وسلم . ولكون هذه الدعوات ضيقة اخلطاب وشوفينية السلوك ؛ فقد ابن الذي جهر  به نبينا األكرم حممد صل
عوارها للناس وهزلت أصواهتا وخفتت يف القرن احلادي والعشرين ، وصارت ساحة الناس أحوج ما تكون اآلن ابلرجوع إىل القرآن 

الم دولته وصولته اليت كانت قبل قرون. وقد اقتضت طبيعة الكرمي واالمتثال خلطابه العاملي الشمويل من جديد ؛ كي تعود لإلس
     : املقال أن يتألف من مخس  فقرات ، هي

 أوالً  : مفهوم العموم يف اخلطاب القرآين   
ــ    ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ

نا اإلميان هبا هي إن دين  اإلسالم جاء إىل اإلنسانية مجعاء ، وهو دين يؤمن بكافة األنبياء إن احلقيقة اإلميانية الكربى اليت جيب علي
( . 82، 1990والرسل من إبراهيم إىل عيسى عليهم السالم ، ويؤمن كذلك ابلكتب السماوية األصلية غري احملرفة )أبو السعود، 

م وأحياانً  أخرى ابللفظ اخلاص ، والذي يعنينا يف حبثنا هذا هو اللفظ العام ورد توجيه اخلطاب يف القرآن الكرمي أحياانً  ابللفظ العا
؛ ألنه يتعلق بشمولية اخلطاب وعمومه . وقد ُعرَِّف العام يف القرآن أبنه )لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر()السيوطي ، 

( . وعرف العام 190، 2001حمصور()اجلرمي ،  ( . وقيل يف تعريفه: )هو لفظ ُوِضع وضعاً  واحداً  لكثريٍ  غري452، 2008
أيضاً  أبنه )اللفظ املوضوع ملعىًن واحد ليشمل مجيع األفراد اليت َيصُدق عليها معىن هذا اللفظ من غري حصر يف عدد معني()أبو 

  (95، 1995سنة ، 
       : (95، 2008،والسيوطي،2001،190واأللفاظ الدالة على العموم كثرية منها)اجلرمي ،

    . (30لفظ )مجيع( ، كما يف قوله تعاىل : ) فسجد املالئكة كلهم أمجعون ()احلجر، (1
    .  (195اجلمع املعرف أبل لالستغراق كما يف قوله تعاىل : )إن هللا حيب احملسنني()البقرة  (2
   . (23اجلمع املعرف ابإلضافة كما يف قوله تعاىل : )حرمت عليكم أمهاتكم()النساء  (3
 . (57لفظ ) كل ( كما يف قوله تعاىل : ) كل نفس ذائقة املوت مث إلينا ترجعون () العنكبوت (4
 (1،2املفرد املعرف أبل لالستغراق كما يف قوله تعاىل : ) والعصر إن اإلنسان لفي خسر () العصر (5
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   (34()إبراهيم  املفرد املعرف ابإلضافة كما يف قوله تعاىل : )وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها (6
    ( 10األمساء املوصولة  كما يف قوله تعاىل : ) إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلماً  ()النساء (7
  (28أدوات االستفهام كما يف قوله تعاىل : ) كيف تكفرون ابهلل ()البقرة  (8
   (84نهم()التوبة النكرة يف سياق النفي والنهي كما يف قوله تعاىل :  ) وال تصل على أحد م (9

           
 اآلايت القرآنية الدالة على عاملية اخلطاب  

إن عاملية اخلطاب القرآين تكمن يف خطاب هللا تعاىل للناس أمجعني بدون استثناء يف كثري من اآلايت القرآنية الشريفة ، وسواء أكان 
يف الغالب على لفظة )الناس( أينما وردت يف مجلة النداء ) اي هذا اخلطاب أبسلوب اإلنشاء أو أسلوب اإلخبار . وسيكون تركيزان  

أيها الناس ( ؛ ألهنا هي اللفظة املقصودة بعاملية اخلطاب ، وهي أدل من ابقي الكلمات األخرى اليت حتمل معىن العموم . فقد 
واترة بصيغة اإلنشاء . فمما ورد بصيغة وردت لفظة ) الناس ( يف القرآن الكرمي مئتني وإحدى وأربعني مرة ، اترة بصيغة اإلخبار 

( ، وقوله تعاىل : ) ومن الناس 165اإلخبار ، قوله تعاىل : ) ومن الناس من يتخذ من دون هللا أنداداً  حيبوهنم كحب هللا ()البقرة 
ة مبا قدمت أيديهم إذا هم (  ، وقوله تعاىل : ) وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئ11من يعبد هللا على حرف ()احلج 

( . وأكثر ما يعنينا من هذه اخلطاابت هي تلك اخلطاابت الواردة أبسلوب اإلنشاء سواء أكان إنشاء طلبياً  أم 36يقنطون()الروم 
، 2003، غري طليب كالنداء واألمر والنهي واالستفهام وغريها من أساليب اإلنشاء املعروفة عند البالغيني يف علم املعاين)القزويين

 .  (228، 1990، امليداين ،  108
لقد وجه القرآن الكرمي خطابه العام إىل الناس يف أغلب مواضع النهي واألمر بصيغة النداء بعبارة ) اي أيها الناس ( ، إذ وردت هذه 

واحلج والنمل ولقمان وفاطر العبارة يف القرآن الكرمي إحدى وعشرين مرة موزعة يف تسع سور هي : البقرة والنساء واألعراف ويونس 
  : واحلجرات وحسب اجلدول اآليت

ــــــة ــــ ــوق اآليـــــ ــورة   رقم اآلية       منطــــ ـــ  اســــم الســــ
  اي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم      21البقرة                     

 . لعلكم تتقون والذين من قبلكم                                     
  اي أيها الناس كلوا مما يف األرض       168                           
 . ًً  حالالً  طيبا                                       
                                       

  إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين        133النساء                
 . ًً  وكان هللا على ذلك قديرا                                    
  اي أيها الناس قد جاءكم الرسول ابحلق       170                      
 .  فآمنوا خرياً   لكم                                   
  ماي أيها الناس قد جاءكم برهان من ربك       174                     
 . ًً  وأنزلنا إليكم نوراً  مبينا                                   

 .ًً  قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعا      158األعراف           
 . اي أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم         23يونس               

 . د جاءتكم موعظة من ربكماي أيها الناس ق        57                     
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  قل اي أيها الناس إن كنتم يف شك من ديين فال      104                     
 .  أعبد الذين تعبدون من دون هللا                                
 . قل اي أيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم       108                    

 . اي أيها الناس اتقوا ربكم        1احلج                
  اي أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإان         5                    
 . خلقناكم من تراب                               
 . قل اي أيها الناس إمنا أان لكم نذير مبني        49                   
 . اي أيها الناس ُضِرب َمثــَـٌل فاستمعوا له         73                  

 . وقال اي أيها الناس ُعلـِّمنا منطق الطري       19النمل              
 . اي أيها الناس اتقوا ربكم        33لقمان             
 . يكماي أيها الناس اذكروا نعمة هللا عل        3فاطر            

 . اي أيها الناس إن وعد هللا حق         5                 
 . اي أيها الناس أنتم الفقراء إىل هللا       15                 

            
 

  الكرمي  والسنة النبوية املطهرة األدلة على عاملية اخلطاب القرآين من القرآن
 

 .  من خالل طريقني ، أوهلما : اآلايت القرآنية ، واثنيهما : السنة النبوية املطهرة ورد االستدالل على عاملية اخلطاب القرآين
فمن الطريق األول ، وهو االستدالل ابآلايت القرآنية على عاملية اخلطاب القراين ، جند دليالً  واضحاً  يف قوله تعاىل : ) اي أيها 

(  . ففي هذه اآلية جاء لفظ )الناس( جمموعا ً 21تتقون ()البقرة الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
داالً على مجع اإلنسان ومعرفاً  أبل التعريف . وكل لفظ جمموع معرف أبل التعريف يفيد العموم عند أهل اللغة والنحو ، وكذلك 

يشمل الذين كانوا موجودين يف زمان نزول   عند املفسرين ومنهم الفخر الرازي والشريازي وغريمها . فلفظ )الناس ( يف هذه اآلية
اآلية ، وكذلك الذين سيوجدون بعد ذلك الزمان ، ويدخل فيه حىت الكافر شريطة أن أييت ابإلميان أوالً   مث اإلتيان ابلعبادة بعد 

 (  , وقال الشريازي : إنه خطاب عام للمؤمن والكافر1/102، 1993، والسمرقندي ، 2/92، 1981ذلك)الرازي،
 ,  (1/340، 2006، والقرطيب ،  1/33واملنافق)الشريازي، 

ويبدو للباحث ــ وهللا أعلم ــ أن ختصيص الناس ابلعابدين فقط ال خيرج اخلطاب عن عموميته ؛ ألن قوله تعاىل : ) الذي خلقكم 
املقصودون سواء من كان خملوقاً  عند نزول والذين من قبلكم( معناه : واملخلوقني من قبلكم ؛ أي إنه جيعل كل الناس املخلوقني هم 

اآلية ، وكذلك من خلق قبلهم ، فإذا أضفنا إىل ذلك قول الرازي السابق : )والذين سيوجدون بعد ذلك الزمان ( ، أي سيخلقون 
اب يف هذه ، فهذا يعين أن اخلطاب يشمل كل خملوق  عموماً   ومنذ بدء اخللق إىل منتهاه ، فيكون كل هؤالء مشمولني ابخلط

 اآلية . ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ؛ ما أورده املفسر اللغوي النحوي  أبو حيان األندلسي يف تفسريه ، إذ ذكر يف تفسريه : إن )اي أيها
الناس ( هو خطاب جلميع من يعقل ، وهو قول ابن عباس رضي هللا عنهما ، أواملقصود به  اليهود خاصة ، وهو قول كل من 

وجماهد بن جرب ، أو قصد به  اليهود واملنافقني ، وهو قول مقاتل بن سليمان ، أو قصد به  كفار مشركي العرب  احلسن البصري
وغريهم ، وهو قول السدي ، وأردف أبو حيان قائالً  : والظاهر: هو قول ابن عباس ؛ ألن دعوى اخلصوص حتتاج إىل دليل)أبو 
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النص أليب حيان ، يتبني لنا أنه مل يؤيد القائلني بتخصيص هذا اخلطاب  ( . ومن خالل هذا1/232، 1993حيان االندلسي، 
 . العام وإمنا جعله ابقياً  على عموميته

(  ، فإننا جند فيها دليالً  158وإذا انتقلنا إىل آية أخرى وهي قوله تعاىل : ) قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعاً ()األعراف 
ية اخلطاب القرآين ؛ وذلك ألن فيها القطع أبن سيدان حممداً  صلى هللا عليه وآله وسلم إمنا هو نيب ورسول آخر ساطعاً  على عامل

مبعوث إىل مجيع اخللق يف العامل ؛ وذلك ألن قوله : )اي أيها الناس ( هو خطاب عام يدخل فيه مجيع الناس ، فهو خطاب عام ال 
 تفسري هذه اآلية يقول ابن جرير الطربي : ) يقول تعاىل ذِكرُُه لنبيه حممد صلى (  . ويف1/66، 1995يشذ عنه أحد)البغدادي ، 

هللا عليه وسلم : قل اي حممد للناس كلهم : إين رسول هللا إليكم مجيعاً  ال إىل بعضكم دون بعض كما كان َمن قبلي من الرسل 
يت ليست إىل بعضكم دون بعض ولكنها إىل مجيعكم مرسالً  إىل بعض الناس دون بعض ، فمن كان منهم أرسل كذلك فإن رسال

( . وهذه اآلية تدحض قول القائلني إن سيدان حممداً  صلى هللا عليه وسلم مبعوث إىل العرب فقط 3/509،  1994()الطربي ،
وسلم مبعوث إىل ، وهو قول طائفة من اليهود يقال هلم العيسوية ، إذ ذهبت هذه الطائفة إىل أن سيدان حممدا ً صلى هللا عليه 

(   . وقال أبو حيان عند تفسريه 15/29العرب وغري مبعوث إىل بين اسرائيل ؛ والدليل على بطالن قوهلم هو هذه اآلية)الرازي ،
هلذه اآلية : ) ودعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عامة لإلنس واجلن ، قاله احلسن وتقتضيه األحاديث ()أبو حيان األندلسي 

. والذي يراه الباحث ــ وهللا أعلم ــ بناء على ما قاله احلسن ونقله أبوحيان عنه ، مبا أن دعوة وبعثة النيب حممد صلى هللا ( 4/403،
عليه وآله وسلم هي دعوة عامة إىل اإلنس واجلن ؛ فهذا يعين أن دعوته عليه الصالة والسالم ال ختص عامل اإلنسان فقط وإمنا تتعداه 

يقع عامل اجلن جزءاً  منها ؛ وهذا يعين أيضاً  أن اخلطاب القرآين ليس ملخاطبة عامل اإلنسان فقط وإمنا هو خطاب إىل عوامل أخر ، 
موجه إىل عوامل أخر غري عاملنا البشري الذي حنسه ونعيش فيه معتلقني ، إذ ال يعقل أبداً  أن تقتصر عظمة هللا سبحانه وتعاىل على 

إذا ما قيس ببقية العوامل األخر وهو عامل اإلنسان البسيط ، وإمنا جيب أن تكون تكون عظمته سبحانه خماطبة عامل ضئيل صغري جداً  
  . هلا خطاب يناسبها وما هذا اخلطاب الذي يناسبها إال خماطبة الوجود كله

دلة أخرى وردت بصيغة وإضافة إىل ما ذكرانه من األدلة على عاملية اخلطاب القرآين أبسلوب اخلطاب اإلنشائي ، فإننا جند أ
(  . ومعىن هذه اآلية كما قال  28األسلوب اإلخباري ، ومن ذلك قوله تعاىل : ) وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً ()سبأ

م ابن كثري يف تفسريه : ) أي إال إىل مجيع اخلالئق من املكلفني كقوله تبارك وتعاىل " قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليك
(  ، وقال حممد بن كعب : 1( ، و " تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً  ")الفرقان 159مجيعاً ")األعراف 

( . ويف تفسري هذه اآلية يقول الطربي : ) يقول تعاىل ذِكره : وما أرسلناك اي حممد 1998،6/458أي إىل الناس عامة ()ابن كثري،
ابهلل من قومك خاصة ، ولكنا أرسلناك كافة للناس أمجعني ، العرب منهم والعجم ، واألمحر واألسود ، بشريا ً  إىل هؤالء املشركني

 .  (6/223من أطاعك ، ونذيراً  من كذبك ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون  أن هللا أرسلك كذلك إىل مجيع البشر ()الطربي ، 
لنبوية  املطهرة على عاملية اخلطاب القرآين ، فإن هناك أحاديث وردت بكون الرسول أما الطريق الثاين ، وهو االستدالل ابلسنة ا

حممد صلى هللا عليه وآله وسلم مبعواثً  إىل الناس كافة . واالستدالل على عموم بعثته صلى هللا عليه وآله وسلم إىل الناس كافة إمنا 
اإلخبار هبذه البعثة . فقد ورد يف صحيح البخاري عن جابر بن عبد  بدوره يفيد الداللة على عاملية اخلطاب القرآين الذي تضمن

هللا األنصاري رضي هللا عنه أن نبينا األكرم حممد  صلى هللا عليه وآله وسلم قال : " أعطيُت مخساً  مل يُعطهن أحد قبلي : ُنصرُت 
ميت أدركته الصالة فلُيَصّل ، وأِحّلْت يل املغامن ومل حُتَل ابلرعب مسرية شهر ، وُجِعلْت يل األرض مسجداً  وطهوراً  ، فأمّيا رجل من أ

 1/126،158هـ، 1400ألحد قبلي ، وأعطيُت الشفاعة ، وكان النيب يُبعث إىل قومه خاصة وبُعثُت إىل الناس عامة " )البخاري، 
 عنه أن نبينا األكرم حممد صلى (  ، ويف صحيح مسلم  ورد أيضاً عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا3/1603، الدارمي، 

هللا عليه وآله وسلم قال : أعطيت مخساً  مل يعطهن أحد قبلي : كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود ، 
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، وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ، وجعلت يل األرض طيبة طهوراً  ومسجداً  فأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان 
   . (1/236ونصرت ابلرعب بني يدي مسرية شهر ، وأعطيت الشفاعة ")ابن مسلم ، 

ويف شرح النووي هلذا احلديث قال : إن املقصود ابألمحر هم البيض من غري العرب ، واألسود هم العرب لغلبة السمرة فيهم ، وكذلك 
العرب وغريهم ، وقيل : إن األمحر هم اإلنس واألسود هم  السودان ، وقيل : املراد ابألسود هم السودان وابألمحر من عداهم من

 . (5/7اجلن ، ومجيع هذه األقوال صحيحة ؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم بعث إىل مجيعهم)النووي
 
  األدلة الوضعية على عاملية اخلطاب القرآين 

       
ودليالً  على إثبات حكم ما ؛ فإنه خترس مجيع احلجج األخرى يف احلقيقة ، إنه ملا يكون القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة حجة 

وتنزوي أمامهما ؛ وال تعود األدلة األخرى غريمها بذات فائدة تذكر. لكن رأينا وكالمنا هذا ، يصدق على من يدين بدين اإلسالم 
لني ؛ كأن يكون ممن يدين بداينة غري اإلسالم ، واإلميان ابهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخر . أما إذا كان املقابل ال يعتف هبذين الدلي

فمثل هذا النموذج ال يفيد معه  االستدالل واحملاججة إال من خالل العقل واالستدالل أبقوال أرابب العلم على عاملية اخلطاب 
عصران احلديث هو الفكر الشيوعي القرآين . وجتدر اإلشارة إىل أن الفكر الوحيد الذي ادعى العاملية واألممية يف شعاراته وخطاابته يف 

الذي أسسه األملانيان كارل ماركس و فردريك أجنلز وحاول احلاكمان الروسيان  لينني وستالني من بعدمها التطبيق  السياسي 
سوفييت واالقتصادي لفلسفة هذا الفكر على دول أورواب ، ولكن مل يدم هذا املنهج ، إذ تدهور بعدمها وانفصلت عرى كيان االحتاد ال

  . ًً  ، واحنلت عنه دول أورواب الشرقية اليت كانت سائرة يف ركابه لعقدين من الزمان أو تزيد قليال
 فهذا الفكر ارأتى أن ال أممية وال عاملية إال يف خطاابته ؛ وعليه فإين حينما أريد االستدالل أبدلة وضعية على عاملية اخلطاب القرآين

 : ذهب الشيوعي ؛ ولذلك سأحاول اقتناص ما قيل عن أمميته خطابه ابآليتفإمنا أقصد ابملقابل هو هذا امل
من ذلك ما كتبه صاحب كتاب هتافت الفكر املادي التارخيي عن كارل ماركس وفلسفته السياسية إذ قال : } إن كارل ماركس  (1 

ة ؛ ولذا فصالحية اجتاهه يف حلول املشاكل قد ربط تفكريه الفلسفي أبوضاع القرن التاسع عشر االقتصادية واالجتماعية والعلمي
( . فهذا 34، 1975يقصر عن أن يتجاوز هذه األوضاع ، ويقصر عن أن ميتد إىل القرن العشرين فيعاجل مشاكلها {)البهي ،

غريها ،  القول صريح يف أن الفكر الفلسفي املاركسي كان تطبيقه فقط يف األمور االقتصادية واالجتماعية والعلمية ، وال يتعدى
والعلمية هنا ، املقصود منها معناها املادي الذي يدخل عامل احلس واملشاهدة ، وهذه النظرة قاصرة يف إدراك احلقيقة كلها ، بل هي 
تدرك جزءاً  من احلقيقة ، وهي ابلتايل نظرة قاصرة لتفسري حقيقة األشياء يف هذا العامل الذي مل يكتشف العلم منه إال النزر اليسري 

ن أسراره وحقائقه ، بينما جاء القرآن ليعطي مشولية يف اخلطاب عن املادايت وما فوقها من الغيبيات اليت ال يؤمن هبا أصحاب م
الفكر الفلسفي املادي ، فكانت نظرة القرآن الكرمي عمومية شاملة ، وهذا الفهم الشامل حلقيقة األشياء ال يتأتى إال من خالل 

عاملي يف انسياحه يف األمكنة واألزمنة على السواء من دون اقتصار على مكان معني أو زمان معني يف اخلطاب الكامل الشامل ال
هذا الوجود ؛ بدليل أن هذا النص الذي استشهدان به ، جاء فيه التصريح بعدم امتداد التفكري الفلسفي املاركسي إىل القرن العشرين 

صمت عرى الكيان الدويل جلمهورايت االحتاد السوفييت وختلت كل الدول االسيوية ، وقد أثبتت األايم مصداقية هذا القول إذ انف
   . واألوروبية عن الفلسفة املاركسية بعد أن كانت هذه الدول مرتبطة فيما بينها لسنوات حتت حاكم واحد

ق عرب اجلاهلية . إنه على قال مارسيل بوازار وهو مفكر وقانوين فرنسي معاصر: ) إن القرآن مل يقدر قط إلصالح أخال  (2
(  52، 1980العكس ؛ حيمل الشريعة اخلالدة والكاملة واملطابقة للحقائق البشرية واحلاجات االجتماعية يف كل األزمنة ()بوازار،

عض ، . هذا القول جاء من رجل قانوين خبري ابملؤسسات الدستورية وقوانني الدولة اليت تتعلق أبحوال الناس واجملتمعات بعضها بب



 

20 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

وهو تصريح واضح أبن القرآن الكرمي مل يقتصر يف خطابه وإصالحه على شرحية واحدة من الناس وهم عرب اجلاهلية قبل االسالم ، 
وإمنا هو كتاب خالد شامل يف نصوصه وأحكامه اليت خاطبت وختاطب وسوف تظل ختاطب البشرية مجعاء ويف مجيع األزمنة 

كان . وهذا يعين أن اخلطاب القرآين جاء خطاابً  عاملياً  ومل أيت شوفينياً  خياطب فئة معينة واألمكنة ؛ فهو صاحل لكل زمان وم
 . من الناس أو طبقة خمصوصة من البشر كما تفعل األحزاب يف خطاابهتا اإلقليمية والفئوية الضيقة

اإلسالمية وجتول يف البلدان وكتب الكثري من قال فنساي مونتاي وهو ابحث فرنسي اهتم بدراسة التأريخ اإلسالمي والشريعة   (3
مشاهداته إىل أن أعلن إسالمه وتسمى ابملنصور ابهلل الشافعي : )إين ال أشك حلظة يف رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ، وأعتقد 

، 1983اة واإلجنيل ()العشي،أنه خامت األنبياء واملرسلني ، وأنه بعث للناس كافة ، وأن رسالته جاءت خلتم الوحي الذي نزل يف التور 
( . هذا اخلطاب قاله ابحث فرنسي على مكانة كبرية يف جمال البحوث العلمية والدراسات امليدانية ، وقادته جتاربه البحثية 5/45

اإلسالم ،  إىل القناعة التامة ابلدين اإلسالمي فأسلم واعتنق هذا الدين ، وكرس دراساته وكتبه لشرح وتبيان عاملية القرآن ومشولية
ومعاجلته لكل قضااي الناس على كل مستوايهتم وطوائفهم ، والباحث فنساي بقوله هذا يؤكد ويؤمن أبن نبينا األكرم حممد صلى هللا 
عليه وآله وسلم إمنا هو مبعوث إىل الناس كافة . ويستتبع هذا اإلميان أن القرآن البد أن يكون خماطبا ً الناس كافة ومل خياطب فئة 

وصة من الناس ، مبعىن أوضح ؛ إن اخلطاب القرآين هو خطاب عاملي ، وكذلك يؤمن هذا الباحث أبن القرآن الكرمي إمنا جاء خمص
خامتاً  للتوراة واإلجنيل ، وهذا يستتبعه أن يكون هذا القرآن مشولياً  يف خطابه وأحكامه للناس كافة ، بعد أن كان كل من التوراة 

  . اطبة بين إسرائيل ، فهما كتاابن ليسا كالقرآن يف خماطبة الناس أمجعنيواإلجنيل قد أنزال  ملخ
قال واشنطن أيرفنج وهو ابحث أمريكي مهتم بتأريخ املسلمني : )كانت التوراة يف يوم ما هي مرشد اإلنسان وأساس سلوكه ،   (4

القرآن مكاهنما ، فقد كان القرآن أكثر مشوالً  وتفصيالً  حىت إذا ظهر املسيح عليه السالم ؛ اتبع املسيحيون تعاليم اإلجنيل ، مث حل 
من الكتابني السابقني ، كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين الكتابني من تغيري وتبديل ، حوى القرآن كل شيء وحوى مجيع 

 ملا سبق أن قلناه يف توضيحنا ( . أييت كالم هذا الباحث معضدا ً 72،  1949القوانني إذ إنه خامت الكتب السماوية ()درمنغامي، 
لكالم فنساي مونتاي السابق الذكر . فالباحث واملفكر األمريكي واشنطن أيرفنج يشري يف كالمه إىل أن القرآن احتل املكانة الفكرية 

ردات وجزئيات حياة والقلبية بدالً  من التوراة واإلجنيل ؛ ومن الطبيعي أن يكون هذا الكتاب اجلديد أوسع وأمشل يف احتوائه على مف
  . الناس يف كل زمان ومكان ؛ وهذا يوحي لكل لبيب أن القرآن الذي هذه مواصفاته إمنا هو كتاب عاملي اخلطاب

قال دافيد سانتيالان وهو قانوين إيطايل شهري ومن أبرع املقننني ابلفقه املالكي والفقه الشافعي وله عدة مؤلفات يف الفقه   (5
 1978مد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا إىل الشعوب األخرى كما كان رسول هللا إىل العرب ()شاخت ، اإلسالمي : ) كان حم

( . إن هذه الشهادة من رجل قانوين ممارس ومتمكن من التشريع القانوين تثبت بال أدىن شك أن الرسول األكرم حممد 1/405، 
، والتاريخ يشهد على بعوثه ورسائله إىل ملوك وأمراء شعوب العامل من  صلى هللا عليه وسلم خاطب األقوام األخرى من غري العرب

غري العرب . وهذه البعوث والرسائل تعد أسطع دليل على أنه صلى هللا عليه وآله وسلم مبعوث إىل العامل كله وأنه رمحة للعاملني كما 
( ، هذا إضافة إىل كونه عليه الصالة والسالم قد أرسل إىل 107وصفه هللا تعاىل بقوله : ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني ()األنبياء 

العرب وبني ظهرانيهم  يف اجلزيرة العربية ؛ وهذا كله دليل واضح على أن القران الذي أنزل عليه صلى هللا عليه وسلم مل يقتصر يف 
فإن القرآن املعجزة اخلالدة إمنا يكون كذلك  خطابه على العرب وإمنا كيفما كان عليه الصالة والسالم خماطباً  األقوام األخرى ؛

  . خماطباً  العامل أمجع ، أي إن اخلطاب القرآين خطاب عاملي ، ال يشك يف هذه احلقيقة كل من له أدىن مسكة من عقل
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           داللة املنهج التطبيقي على عاملية اخلطاب القرآين 
 

ميدانية انبعة من الواقع احلركي للقرآن الكرمي يف نفوس وقلوب الناس ، تلك األدلة اليت يدخل من االدلة الساطعة اليت هي أدلة 
املنهج التطبيقي لإلسالم فيها دخوالً  واضحاً  . ومن أهم هذه األدلة اليت رصدها الباحث اليت تدل على عاملية اخلطاب القرآين  ما 

  : أييت
اع للخطاب القرآين الذي يستلزمه ، مل يكن من العرب فقط ، بل تعداهم إىل دخول غري إن الدخول يف دين اإلسالم واالنصي  (1 

العرب يف الدين اجلديد من الفرس والروم واالحباش واهلنود وغريهم من األجناس البشرية واالقوام اإلنسانية األخرى ؛ ولو كان اخلطاب 
ارسي وصهيب الرومي وبالل احلبشي رضوان هللا عليهم  . فدخول القرآين مقتصراً  على العرب ملا دخل حتت مظلته سلمان الف

أمثال هؤالء يف اإلسالم إمنا جاء من خالل خطاب القرآن الكرمي لعقوهلم وقلوهبم ، ومن خالل دعوة الرسول حممد صلى هللا عليه 
   . ة والعنصريةوآله وسلم لنفوسهم ؛ مما جعلهم يطمئنون إىل هذا الدين ومقرراته اليت مل تعرف اإلقليمي

إن الدولة اليت أقامها الرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم حسب منهج القرآن امتدت إىل عصور عديدة وإىل يومنا هذا ،   (2 
قيام وهي ممتدة يف بقاع عديدة من أرجاء املعمورة والتزال قائمة بني أقوام وشعوب خمتلفة ألواهنا وأجناسها وألسنتها وعاداهتا . وهذا ال

والوجود هلذه الدولة يعد أبرز دليل وأكرب برهان على أن اخلطاب القرآين مل يكن حمصوراً  أو مقصوراً  على عنصر معني من البشر 
وإمنا هو ممتد إىل مجيع األجناس البشرية . وعلى الرغم من فتات االحنسار واالنقباض يف هذه الدولة ، فإن اجملتمعات اإلسالمية اليت 

أكناف هذه الدولة يف كل بقاع األرض جندها تؤمن بقلوهبا وعقوهلا على أن هذا القرآن هو كتاب هللا اخلالد الذي فيه  تعيش يف
  .  سعادة الدارين

إن كون القرآن الكرمي معجزاً  يف كل زمان ومكان يعد دليالً  ساطعاً  على عامليته وخلوده ؛ فهو معجز آبايته اللفظية وآايته  (3
اليت أشار إليها ، وهي ابقية كذلك على حقيقة اإلعجاز يف كل عصر وحني ؛ وهذا ما يفسر لنا أن كبار العلماء والباحثني الكونية 

   .  يتوصلون يف كل عصر إىل نظرية أو قانون كوين من خالل هذا القرآن العظيم فيعلنون إسالمهم عن قناعة ال عن تقليد
ب القرآين ، كون القرآن حمفوظاً  ال يناله التحريف إىل أبد الزمان  ، وإذا حدث أن سولت نفس مما يعد دليالً  على عاملية اخلطا (4

ألحد من البشر احلاقدين حتريف أو تزوير ولو حرف واحد أو حركة من حركاته فضالً  عن كلمة من كلماته ؛ فإن هذا التحريف 
(  . وحفظ هذا الكتاب 9ان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون ()احلجرينكشف فوراً  أبمر هللا تعاىل وحفظه الذي بينه بقوله : ) إ

اخلالد املعجز من التحريف والتزوير على مر العصور والقرون إمنا هو تناسب ملا فيه من رسوخ وكمال مطلق ، والكتاب الذي يتصف 
 ميتلك الرسوخ والكمال املطلق فإنه يكون عاجزاً  هبذا البد أن يكون خطابه عاملياً  شامالً  إىل كل املوجودات ألن الكتاب الذي ال

  . عن مشولية اخلطاب وعامليته
 

 قولخامتة ال
املوسوم بــ ) عاملية اخلطاب القرآين ( وضعته للتدليل على أن القرآن الكرمي جاء يف خطاابته للناس أمجعني وليس لعنصر  قالهذا امل

ت وخامتة .  الفقرة األوىل  بعنوان : مفهوم العموم يف اخلطاب القرآين . والفقرة معني من البشر . وقد اتلف من مقدمة ومخس فقرا
قرآن الثانية بعنوان :  اآلايت القرآنية الدالة على عاملية اخلطاب . والفقرة الثالثة  بعنوان : األدلة على عاملية اخلطاب القرآين من ال

بعنوان : األدلة الوضعية على عاملية اخلطاب القرآين .    والفقرة اخلامسة بعنوان : الكرمي  والسنة النبوية املطهرة . والفقرة الرابعة 
        .  داللة املنهج التطبيقي على عاملية اخلطاب القرآين

 



 

22 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

 
 : وامش اهل   
 

 .  3إعجازات حديثة علمية ورقمية يف القرآن ،  دار املعرفة  ،  دمشق ، ط  م ( 1993هـ/ 11413أبو السعود، رفيق ، )  -
م ( اإلتقان يف علوم القرآن ، تح . شعيب األرانؤوط ، ومصطفى شيخ  2008هـ / 1422السيوطي ، جالل الدين ، )  -

 .  1مصطفى ، مؤسسة الرسالة  انشرون ، دمشق ،  بريوت ، ط
 .1م ( معجم علوم القرآن ، دار القلم ، دمشق ، ط2001هـ/ 1422اجلرمي ، إبراهيم حممد ، )  -
 . 1م ( علوم القرآن ، دار الشروق  ، القاهرة ، ط 1995هـ / 1416أبو سنة ، عبد الفتاح ، )  -
 . اجلرمي ، إبراهيم حممد ، معجم علوم القرآن ، والسيوطي ، جالل الدين ، اإلتقان يف علوم القرآن  ، وعلوم القران  -
 

م ( ،  اإليضاح يف علوم البالغة  ، تح . إبراهيم مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 2003هـ / 1424القزويين ، ) -
م ( ، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا  ، دار القلم ، دمشق ، 1996هـ / 1416، وامليداين ، عبد الرمحن حسن ، )  1ط

 .  1ودار الشامية ، بريوت ، ط
م ( ،  تفسري الفخر الرازي املشهور ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ، دار الفكر  2004هـ / 1424الرازي ، فخر الدين ، )  -

م (   وجامع البيان يف تفسري القرآن ، تح.د. عبد احلميد هنداوي  2004هـ / 1424الشريازي ،)  1للطباعة والنشر ، بريوت ، ط
 ،  1بريوت ط، دار الكتب العلمية ، 

، القرطيب ، تح. د. عبد  340 /1(  جامع البيان يف تفسري القران  ، واجلامع ألحكام القرآن  2006، 1427الشريازي ، ) -
 . 1هللا عبد احملسن التكي ، مؤسسة الرسالة  ، بريوت ط

عبد املوجود وآخرون ، دار الكتب  م ( البحر احمليط  ، تح. الشيخ عادل أمحد 1993هـ / 1423األندلسي ، أبو حيان ، )   -
 .  1العلمية ، بريوت ط

م (  تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ، تح. 1995هـ / 1415البغدادي ، عالء الدين الشهري ابخلازن ، )  -
 . 1عبد السالم حممد علي شاهني ، دار الكتب العلمية ، بريوت ط

م ( تفسري الطربي من كتابه  جامع البيان عن أتويل آي القرآن ، تح  د. بشار  1994هـ / 1415الطربي ، ابن جرير ، )  -
 . 1عواد معروف  ، وعصام فارس احلرستاين ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ط

 .   الرازي ، فخر الدين ، مفاتيح الغيب   -
 . األندلسي ، أبو حيان ، البحر احمليط -
، ابن كثري الدمشقي ، تح. حممد حسني مشس الدين ، تح . حممد حسني مشس الدين ، دار  458 /6تفسري القرآن العظيم ،   -

 .  م1998هــ / 1419،  1الكتب العلمية ، بريوت  ط
    . الطربي ، جامع البيان   -

اخلطيب ، و حممد ، تح.حمب الدين  335هـ ( اجلامع الصحيح  ، البخاري ، )كتاب التيمم( ، رقم احلديث 1400البخاري )  -
فؤاد عبد الباقي ، وقصي حمب الدين اخلطيب ، املطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ، والدارمي،  مسند الدارمي يف ابب السري 

1603   . 
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م ( صحيح مسلم  ، مسلم بن احلجاج ، )كتاب املساجد ومواضع الصالة( ،  2007هـ / 1427مسلم ، بن احلجاج ، )   -
 .  1بة نظر حممد الفاراييب ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرايض ، طتح . أبو قتي

، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع   7 /5م (  صحيح مسلم بشرح النووي  1994هـ / 1414النووي ، حميي الدين ، )  - 
 . 2، بريوت ، ط

خيي بني النظرية والتطبيق  ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، م ( ، هتافت الفكر املادي التار  1975هـ / 1395البهي ، حممد ، )   -
  .   3ط

   .  م (  إنسانية اإلسالم  ، ترمجة د. عفيف دمشقية ، دار اآلداب ، بريوت1980بوازار، مارسيل ، )  - 
 .   م (   رجال ونساء أسلموا  ، دار القلم 1983العشي ، عرفات كامل ،)  -
 . 2م (  ، ترمجة عادل زعيت ،  دار إحياء الكتب العربية  ،  القاهرة ، ط 1949درمنغامي ، أميل در ، )  -
م (  تراث اإلسالم  ، و  س . أ . بوزورث ،  ترمجة حممد زهري السمهوري ورفاقه ، سلسلة عامل  1978شاخت ، جوزيف ، )  -

 .  املعرفة  ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت
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 ملاذا يكتب القاص حممد عبد الرمحن يونس، وملن يكتب؟   
  أ.د. حممد عبد الرمحن يونسبقلم :   

 أستاذ األدب احلديث ونقده ، انئب رئيس جامعة أبن رشد ، هولندا.
 

 
املواجع جتاوزا ألزمنة سوداء أكتب حىت أحقق حاال من الفرح و االنسجام الداخلي، و حىت أنعتق من جحافل اهلموم و الفواجع و 

ال خري والحق وال عدل فيها، وصوال إىل زمان أكثر عدال ونبال و إنسانية، وقد أييت هذا الزمان، وقد ال أييت، وقد يتأخر، وقد 
ادر على يلغى، لكين أكتب، فالكتابة هي بذرة األمل و التفاؤل اليت قد تنمو،  وقد متوت، لكنها تظل الفعل اجلمايل املعريف الق

  .التجاوز و التخطي
 أكتب لكي أعرّب عن مهوم البسطاء و الفقراء و املهّمشني املستلبني الذين مل متنحهم احلياة سيوفا وال رماحا، و ال أشرعة، و ال طعاما

ء ال ذنوب هلم. وال شرااب، أكتب هلؤالء الغرابء املظلومني الذين هّجرهتم سلطات أوطاهنم غصبا، و نفتهم و طردهتم، و هم أبراي
أكتب لكي أخدش هذا الغالف اخلارجي األفّاق األشر الكاذب الذي يغّلف مدننا العربية، و حيوهلا إىل جثّة تنهشها اخلنازير و 
الكالب و األثرايء الذين يرمون نصف موائدهم للقطط املدللة اليت استوردوها أبعلى األمثان، الذين يتالعبون ابألموال على موائد 

ر وعربداهتا، بينما أبناء جمتمعاهتم يتضورون جوعا ومهوما ومآسي تنهد لوقعها اجلبال الرواسي. أكتب حىت أعرّب عن مساحات القما
الغباء و احلياء الزائف الذي تتقنع به جمتمعاتنا اآلمثة. أكتب عن هؤالء الذين قتلت فيه جمتمعاهتم حسهم اإلنساين، و مّهشت فيهم 

و سخرت من وجودهم اإلنساين،و بنياهتم املعرفية. أكتب هلؤالء الذين ال يكتب أحد هلم، و ال يسمح هلم أحالمهم و طموحاهتم، 
 .أبن يرفعوا أصواهتم و يقولوا: تبا لكل أشكال الفساد والوضاعة يف جمتمعاتنا املعاصرة
غطي معظم عالقات املدن وقيمها، و إىل مظاهر أكتب حىت أشري ترميزا سيميائيا إىل صور اجملتمع املزرية،و إىل جحافل الفساد اليت ت

حياة الفاسدين و املرتشني و مصاصي دماء الشعوب. أكتب حىت أكشف القناع الكاذب الذي تتجمل به النساء و الرجال معا، 
ل  من و عندما يُكشف هذا القناع تبدو الصور القبيحة، بكل فجاجتها وفجائعيتها و بذاءهتا و قبحها يف آن. أكتب حىت أشكّ 

اللغة طاقة جديدة ، وتعبريا جديدا جيعل املتلقي أكثر أتّمال يف أبعاد اللغة، و يف أوضاع اجملتمع اإلنساين املزرية. أكتب حىت أدين 
اجلامعات العربية الفاسدة الغارقة يف الظالم، و حىت أدين ما يقوم به بعض مدرائها وعمداء كلياهتا و بعض أساتذهتا من جتاوز 

، وممارسة الفساد و الرشاوى، و سرقة أحباث غريهم والتقي هبا إىل درجات علمية أعلى . أكتب حىت أشري إىل منظومة للقوانني
الفساد أىّن كانت، وأىّن ارحتلت. أكتب حمبة واحنناء للشرفاء و النبالء الذين مل تتلوث أايديهم بعد، على الرغم من مكل مغرايت 

ه. أكتب أمال يف بناء جمتمع مدين حتكمه دولة القانون والعدالة و احلرية و املساواة، ال دولة الطوائف الفساد و جحافله ، والتويج ل
 . و العشائر و القبائل و العنف و السطوة و املال املنهوب احلرام من جيوب الذين ال راية هلم، و ال صوت هلم

حبثا أكادمييا، فإين ال أفتض أن قارائ معينا، بثقافة معينة، أو أفق عندما أكتب نصا إبداعيا، سواء أكان قصة قصرية أم رواية، أم 
معني، سيقرأ هذا النص أو ال يقرأه. فالكتابة حالة مجالية تستنفر شرطا إنسانيا ومعرفيا، يشّكله الكاتب من جمموع اخلربات املعرفية، 

حني كتابته، وهي ال تعين أننا جيب أن نستحضر قارائ مسبقا،  واخللفيات املعرفية اليت تشكل حقال مرجعيا يفيد الكاتب منه، ويوظّفه
نراعي ثقافته وخربته املعرفية وحبه للمعرفة وشغفه هبا، وتعلقه هبا. مث ليس ابلتأكيد أن يصل النص املكتوب إىل كل شرائح القراء يف 

ستطاعته أن يعرف ماذا يغري القارئ، وماذا جيعل هذا العامل العريب، ويراعي اهتماماهتم املعرفية، وخرباهتم القرائية، فالكاتب ليس اب
القارئ أو ذاك يبتعد عن النص املكتوب، وينفر منه. وابلنسبة يل، ال أرى أن النص الذي يكثر قراؤه أكثر أمهية من نص عدد قرائه 
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ماته املعرفية والعلمية. ومن املالحظ قليل، القضية ليست ابلكم أبدا، إمنا القضية تتحدد مبدى اهتمام هذا القارئ، وقدراته، واهتما
أن فعل الكتابة يف عاملنا العريب، يقل أتثريه يف تفكري الناس واهتماماهتم، وابلتايل فإن فعل القراءة هو حمدود أيضا. لقد تراجعت 

ة، وثقافة اجلنس واألبراج، والثقافة الثقافة النبيلة واإلنسانية واملعرفية يف عاملنا العريب، وحّلت حملها ثقافة االستهالك الرخيصة والسلع
االستهالكية السريعة اليت ال تسهم يف منو طاقات العقل وتزيد يف أفقه التخيلي واملعريف. ثقافة التسلية السريعة هي األكثر رواجا يف 

نفسها اليت كانت قبل مخسني  عاملنا العريب، بينما الثقافة اجلادة الرصينة تتاجع يوميا. إن اهتمامات القارئ العريب املعاصر ليست
سنة أو ستني سنة. وعلى الرغم من اتساع منافذ املعرفة يف عاملنا العريب واتساع حقوهلا، إال أن األمّية ال تزال تضرب بقوة وشراسة 

ك أمّية خرجيي اجلامعة بنية العامل العريب، فهناك كما تشري اإلحصائيات املعاصرة أكثر من مائة مليون أمّي يف عاملنا العريب، زد على ذل
نفسها، فبعد أن يتخرج كثري من الطالب العرب ال يقرأون حبثا واحدا، أو ال يكتبون، وكأن القراءة صارت يف عاملنا العريب غاية 
دة وظيفية، هدفها يف املقام األول احلصول على الشهادة اجلامعية، وليست غاية حضارية ومعرفية هدفها اإلسهام يف منو العقل وزاي

قدراته، والتأكيد على دوره يف بناء حضارة األمة ورقيها، ومل تسهم جامعاتنا العربية املعاصرة، على الرغم من اتساعها وشساعتها، 
وتعّقد هيكلها اإلداري والتعليمي يف زايدة فعل القراءة الصحيحة، وتكريس دورها يف وجود قارئ متميز، مؤمن ابلثقافة كقيمة مجالية 

ة مهمة من بىن املعرفة يف عاملنا العريب، لقد شكلت بعض اجلامعات العربية سدا منيعا ضد فعل القراءة، ألهنا كرست ثقافة عليا، وبني
االستبداد والتسلط، والفردية الضيقة املتزمتة، كل ذلك بفعل استبداد القائمني على جامعاتنا العربية، استبدادا ال حدود له. إن مدير 

أو عميد هذه الكلية أو تلك، يظن نفسه أنه العقل األول يف هذه اجلامعة أو تلك  اجلامعة األخرى، وحيارب  هذه اجلامعة أو تلك
كل من خيتلفون معه، وابلتايل يعادي كل من خيتلفون معه يف الفهم والتأويل والرؤية، فإذا كانت جامعاتنا تلغي اآلخر، فكيف هلا 

  .أن تبين عقل اآلخر بناء معرفيا
عاتنا املعاصرة هتّمش كل املبدعني والعقالء واملثقفني، وختلق جيال مهزوما متسلقا، جيال غري قادر أن يقول: ال لبنية االستبداد إن جام

اليت تكرسها، فالطالب خياف من الرسوب يف املادة إن هو قرأ قراءة مغايرة لقراءة أستاذه، واألستاذ اجلامعي خياف قطع رزقه ورزق 
 . راءة مغايرة لفكر العميد أو رئيس اجلامعة املستبدأطفاله إن قرأ ق

لقد رفع بعض رؤساء اجلامعات العربية أنفسهم غرورا وعجرفة وصلفا خمجال. إذ أقفلوا أبواهبم أمام املراجعني، واستمرأوا إيذاء  
اين. فبدال من أن تكون جامعاتنا العاملني يف جامعاهتم، ووضعوا حّجااب عليهم، وصّموا آذاهنم أمام أي فعل معريف وإبداعي وإنس

حقال لتكريس فعل القراءة احلرة والتفكري احلر البعيد عن اإلرهاب، أسهمت يف إلغاء هذا الفعل وتقزمي دوره، فبات الطالب ينفرون 
مليون  600لى من القراءة ودورها احلضاري واملعريف. لقد قّل فعل القراءة يف عاملنا العريب، والدليل على ذلك، حنن أمة زادت ع

نسمة )ستمائة مليون نسمة(، وما يزال الناشرون يطبعون من كتب أهم  مفكريها ما ال يتجاوز مخسة آالف نسخة، وتبقى هذه 
النسخ أكثر من مخس سنوات حىت تباع. بينما يف الغرب األوريب يطبع من الكتاب الواحد يف طبعته األوىل أكثر من مليوين نسخة. 

حلضاري بيننا وبينهم. لقد تراجع فعل القراءة وفعل الكتابة يف عاملنا العريب تراجعا مذهال، وتراجع فعل دور النشر فتخيل هذا السبق ا
املعريف، وصارت طباعة الكتب أمرا صعبا ومرهقا ماداي ابلنسبة للكتاب، فهناك مئات املخطوطات الفكرية واإلبداعية والنقدية يف 

اآلن، بفعل صعوبة النشر. فأي فعل للقراءة يف ظل األمية املتفشية يف عاملنا العريب، وأي فعل هلا طاملا العامل العريب مل تر النور حىت 
ال جتد الكتب املهمة طريقا للنشر، وأي فعل هلا حني ال يصل الكتاب العريب إىل املواطن العريب، فعلى سبيل املثال ال يصل الكتاب 

بية إىل دول الوطن العريب األخرى. إذ تتجول كثريا من مكتبات العامل العريب وال جتد الكتاب اللييب املتميز، أو غريه من الكتب العر 
 .الذي تبحث عنه، وهكذا تكرست القطيعة املعرفية بني دول العامل العريب مثلها مثل القطيعة السياسية
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نعرف اهتمامات هذا القارئ أو ذاك، والكتابة  إن افتاض قارئ مهتم نكتب له يف عاملنا العريب عملية ليست سهلة أبدا، فنحن ال 
يف أحيان كثرية ال تفتض قارائ معينا، أو عددا من القراء. إين مستعد أن أكتب نصا حىت ولو قرأه عشرة قرّاء فقط. الكتابة هي 

  .قت آخرانبثاق معريف وفكري، تسهم يف رقي اجملتمع وازدهاره، وإن مل جتد قارائ مناسبا يف وقت ما فستجده يف و 
إنّ استحضار القارئ عند الكتابة يبدو مثل استحضار الرقيب على النصوص األدبية يف املؤسسات الثقافية العربية. وعندما تتقيد 
الكتابة بقارئ معني تصبح غاية وظيفية، قبل أن تكون فعال مجاليا مغريا ومغايرا يف اآلن نفسه، ومن هنا فإين أكتب نصوصا متحررة 

ات اجلاهزة، واملسبقة الصنع، وال أجرب نفسي على الكتابة عندما ال أجد الرغبة يف ذلك، بل إن الكتابة هي اليت تدفعين من التأطري 
ألن أكتب عندما حتضر، وعندما أجدها بعيدة عين ال أقسر نفسي على ممارستها. وأيضا ال أقسر نفسي على افتاض كاتب ما، 

 .خبصوصية معرفية ما
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 د.هند عباس احلماديأ.بقلم : 

، العراق  كلية الرتبية للبنات  ، جامعة بغداد الصرف أستاذ   
 

 
 

 املقدمة

يف صــــــــــــفحات العصـــــــــــــور, ويف أمنـــــــــــــاط التفـــــــــــــنن يف اســـــــــــــتعمال اللغة,البــــــــــــد أن يكـــــــــــــون األديـــــــــــــب هـــــــــــــو املتحـــــــــــــدث األول,  
يف فنـــــــــون لغتــــــــــه, ودميومتهــــــــــا وصــــــــــيغها وبنيتهـــــــــا, والصــــــــــانع ملــــــــــا آلــــــــــت إليــــــــــه لغـــــــــة عصــــــــــره, ومطاوعتهــــــــــا لكــــــــــل األحــــــــــداث 

تتمـــــــــــاهى  للوجـــــــــــود عـــــــــــرب  فاللغـــــــــــة جـــــــــــواهر مســـــــــــتقلة ذات معـــــــــــان مفارقـــــــــــة  واجملـــــــــــرايت الـــــــــــيت تـــــــــــدور اللغـــــــــــة يف فلكهـــــــــــا .
.   إذ تعـــــــــــــد لغـــــــــــــة العـــــــــــــرب لغـــــــــــــة غنيـــــــــــــة, خصـــــــــــــبة, متنوعـــــــــــــة, تضـــــــــــــم قـــــــــــــدرا ال (78، 1993)أدهم ،نظريـــــــــــــة التجلـــــــــــــي

ـــــــد إيصـــــــاله  ـــــــذي يري ـــــــاس؛ لتعـــــــرب عـــــــن احلـــــــال ال ـــــــني ألســـــــنة الن ـــــــى معـــــــان تتطـــــــاوع ب ـــــــدل عل ـــــــيت ت ـــــــه مـــــــن املفـــــــردات ال حصـــــــر ل
فــــــــــــتح فيــــــــــــه, وينفــــــــــــتح فيهــــــــــــا ؛ ليتوحــــــــــــدا يف فالكلمــــــــــــة هــــــــــــي ملكــــــــــــة األديــــــــــــب وأيقونتــــــــــــه, والــــــــــــروح الــــــــــــيت تن  للمتلقــــــــــــي .

 (113، 2013)هنر ،تفاصيل األشياء ومدلوالت كوامنها

لــــــــذلك عنـــــــــدما خيتــــــــار األديـــــــــب املفـــــــــردة فأهنــــــــا ســـــــــتحاكي الــــــــرؤى والتعـــــــــابري الـــــــــيت تســــــــتوطن أرواحنـــــــــا حــــــــني نعجـــــــــز عـــــــــن  
يت األدب اللجـــــــــــوء إليهـــــــــــا, أو حنـــــــــــس هبـــــــــــا ونستشـــــــــــعر فيهـــــــــــا لكننـــــــــــاال منلـــــــــــك القـــــــــــدرة علـــــــــــى وصـــــــــــفها وجتســـــــــــيدها فيـــــــــــأ

معينـــــــــــاعلى وصفها,ووصـــــــــــف جتاربنـــــــــــا املعيشـــــــــــة, فيتحـــــــــــدث بيننـــــــــــا بلغتـــــــــــه اخلاصـــــــــــة,اللغة الـــــــــــيت ال منلكهـــــــــــا حنـــــــــــن, فتغـــــــــــدو 
لفظتــــــــة أنيســـــــــة رقراقـــــــــة موحيـــــــــة تســـــــــفر عـــــــــن الظمـــــــــأ فينــــــــا، فتشـــــــــعران مبتعـــــــــة أرواحنـــــــــا, ومبعـــــــــىن احليـــــــــاة أبلواهنـــــــــا, وأبنغامهـــــــــا, 

ــــــــــــــابض ,  واألدب يف جــــــــــــــوهره قيمــــــــــــــة  .( 113)املصــــــــــــــدر نفســــــــــــــه،وبكوامنه ــــــــــــــل روح األمــــــــــــــة , وقلبهــــــــــــــا الن اجتماعيــــــــــــــة ميث
 وعنوان من عناوين تقدمها وازدهار أداهتا .

ــــــــيت تتجلــــــــى   ــــــــة اإلنســــــــانية ال ــــــــه عــــــــرب اختــــــــاذ اللغــــــــة اجلمالي ــــــــع احلضــــــــاري ورقي ــــــــدع هــــــــو العضــــــــو املســــــــهم يف جتديــــــــد  الواق واملب
االحتمـــــــــــاالت اللغويـــــــــــة , لـــــــــــذلك ســـــــــــتغدو لغـــــــــــة األديـــــــــــب جمموعـــــــــــة مـــــــــــن    فيهـــــــــــا القـــــــــــدرات الـــــــــــيت ميتلكهـــــــــــا اإلنســـــــــــان .

 واألساليب التعبريية اليت متكنه من آلية اخلطاب , للوصول إىل جوهر األشياء وعينها.

ــــــــة قضــــــــااي اجملتمــــــــع, وإحساســــــــه   ــــــــه مــــــــن رؤي ــــــــيت متكن ــــــــوعي شــــــــديد احلساســــــــية ال ــــــــز تلــــــــك اللغــــــــة هــــــــو ال إذ إن أهــــــــم مــــــــا ميي
ـــــــــــــه الـــــــــــــدور االجتمـــــــــــــاعي بفكـــــــــــــره وثقافتـــــــــــــه؛ ليصـــــــــــــبح ســـــــــــــبيال  لإلضـــــــــــــافة , واإلثـــــــــــــراء , والتطـــــــــــــوير, أبمهيتهـــــــــــــا ليكـــــــــــــون ل

ـــــــــل هـــــــــو ســـــــــيالن دائـــــــــم ينخـــــــــرط يف  ـــــــــة فجــــــــــّة , ب ـــــــــيس جمـــــــــرد أحـــــــــداث صـــــــــامتة , أو وقـــــــــائع جاف والتصـــــــــوير؛ ألن الواقـــــــــع ل
الزمــــــــــان , ويتــــــــــوزع يف البيــــــــــان , وعليــــــــــه يتتــــــــــب علــــــــــى املبــــــــــدع أن ميــــــــــارس حيويتــــــــــه الفكريــــــــــة أو إنتاجــــــــــه الرمــــــــــزي واملعــــــــــريف 

لـــــــــذلك ســـــــــتكون لغـــــــــة األديـــــــــب بنيـــــــــة لغويـــــــــة تبـــــــــدأ مـــــــــن   .( 43، 2005شـــــــــوقي،ه) يف قـــــــــراءة واقعـــــــــه, ومقاربـــــــــة ســـــــــؤالت
ــــــــيت تشــــــــري إليهــــــــا  ــــــــة ال ــــــــه ليعــــــــرب عــــــــن الصــــــــورة املوحي ــــــــي ودالالت ــــــــب اجلمل جــــــــرس الصــــــــوت , مث تشــــــــكيل املفــــــــردة عــــــــرب التكي



 

28 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

فاألديــــــــــب يتقّصــــــــــد أن خيــــــــــرج الكلمــــــــــة مــــــــــن كوهنــــــــــا رمــــــــــزا للشــــــــــيء يف عاملــــــــــه اخلــــــــــارجي احملســــــــــوس   الصــــــــــورة املقصــــــــــودة .
  ز تنضــــــــــوي حتتــــــــــه رؤى وأفكــــــــــار وألــــــــــوان وصــــــــــور وقــــــــــيم مجاليــــــــــة مل تكــــــــــن معهــــــــــودة مــــــــــن قبــــــــــل يف الكلمــــــــــة ذاهتــــــــــا.إىل رمــــــــــ

وال حيصـــــــــــل ذلـــــــــــك إال لحكـــــــــــام البنيـــــــــــة اللغويـــــــــــة علـــــــــــى مســـــــــــتوايهتا الصـــــــــــوتية والبنائيـــــــــــة والتكبيـــــــــــة علـــــــــــى وفـــــــــــق النظـــــــــــام 
ــــــــذي يســــــــفر عــــــــن  إنتــــــــاج ثقــــــــايف يف أســــــــلوب مــــــــا , وهــــــــذا األســــــــلوب  العالمــــــــات ــــــــين علــــــــى قواعــــــــد وواشــــــــاراهتا ال نفســــــــه مب

, تعــــــــرب عـــــــــن نفســــــــها عـــــــــرب العناصــــــــر الـــــــــيت يتشــــــــّكل منهـــــــــا الــــــــنص , إذ إن تنظـــــــــيم هــــــــذا الـــــــــنص خاضــــــــع للنظـــــــــام اللغـــــــــوي 
وعلينـــــــــا أن نعــــــــــي إن اللغــــــــــة ))هــــــــــي فـــــــــوارة املعــــــــــىن ال تســــــــــتنفذ معــــــــــىن مـــــــــا تقولــــــــــه؛ ألن هنــــــــــاك دومــــــــــا إرادة يف تشــــــــــكيل   .

ي أوســـــــــع مـــــــــن أن ختتــــــــــزل إىل جمـــــــــرد أنســـــــــاق يف التعبــــــــــري أو العبـــــــــارة تعـــــــــرب عـــــــــن واقــــــــــع  أو حـــــــــال أو ظـــــــــرف , فاللغــــــــــة هـــــــــ
أبنيــــــــــة يف اخلطــــــــــاب .... فهــــــــــي ال ختضــــــــــع ملنطــــــــــق نســــــــــقي وإال اكتملــــــــــت بنيتهــــــــــا وقالــــــــــت كــــــــــل مــــــــــا تريــــــــــد قولــــــــــه , وهــــــــــو 
ـــــــــري والتفكـــــــــري  ـــــــــم متـــــــــنح ابســـــــــتمرار األداة يف التعب ـــــــــه, ال ميكـــــــــن للغـــــــــة أن تســـــــــتنفذ مقاهلـــــــــا ألهنـــــــــا ســـــــــيالن دائ املســـــــــتحيل عين

ــــــــــق(, إهنــــــــــا تشــــــــــتط ا ــــــــــون القــــــــــول , لكنهــــــــــا ال تنحــــــــــبس يف جــــــــــدارايت النســــــــــق املغل () املصــــــــــدر آلليــــــــــات والنمــــــــــاذج يف فن
 . (50،51نفسه، 

 لغة القاص يونس

ــــــــــى     ــــــــــه القصصــــــــــية ) ذكــــــــــرايت ومواجــــــــــع عل ــــــــــونس يف جمموعت ــــــــــد الــــــــــرمحن ي ــــــــــد القــــــــــاص  حممــــــــــد عب إذا انتقينــــــــــا اللغــــــــــة عن
 ظام اللغوي للسان العريب .ضفاف عدن( جندها تتشكل عرب مفردات وتراكيب خضعت ضمن الن

ــــــــــــة , فهــــــــــــو يعــــــــــــرب عــــــــــــن مســــــــــــتوى األداء , وتشــــــــــــكيل اللغــــــــــــة    ــــــــــــات اللغوي ــــــــــــداعي يعــــــــــــّد أحــــــــــــد التجلي ــــــــــــنص اإلب إذ إن ال
ضـــــــــمن مقاربـــــــــة أشـــــــــكال التعبـــــــــري الســـــــــردي للـــــــــنص . علـــــــــى أن تتضـــــــــمن اللغـــــــــة يف بنيتهـــــــــا التكوينيـــــــــة , وأدواهتـــــــــا خاصـــــــــية 

وايت الســــــــــرد , فــــــــــالتعبري عــــــــــن حمتــــــــــوايت الــــــــــنص وعالماتــــــــــه تعبرييــــــــــة مقيــــــــــدة بطبيعــــــــــة الــــــــــنص وحركــــــــــة الشــــــــــخوص , وحمتــــــــــ
ــــــــــيت تشــــــــــكل املــــــــــ  الســــــــــردي للقصــــــــــ ــــــــــإذا   (،2015ة)نور، املتضــــــــــمنة يف الســــــــــرد ختضــــــــــع ملقــــــــــادير اللغــــــــــة وقواعــــــــــدها ال )) ف

كانــــــــت اللغـــــــــة يف العمليـــــــــة الســـــــــردية هـــــــــي الثابـــــــــت مـــــــــن حيــــــــث وجودهـــــــــا القبلـــــــــي، فـــــــــإن اخليـــــــــال مصـــــــــدر الـــــــــنص الروائـــــــــي 
ــــــــــاري مــــــــــن قبــــــــــل أن تســــــــــتخدم قــــــــــدراهتا التعبرييــــــــــة يف جــــــــــنس أو متغــــــــــري ومتجــــــــــّدد. وتكــــــــــون ال لغــــــــــة يف ذات املســــــــــتوى املعي

يتبناهــــــــــا شــــــــــكل تعبــــــــــريي مــــــــــا، فوجودهــــــــــا يف أكثــــــــــر مــــــــــن حيّــــــــــز وشــــــــــكل تعبــــــــــريي يؤكــــــــــد هيمنتهــــــــــا علــــــــــى لعــــــــــب دورهــــــــــا 
الثابــــــــــــت يف رســــــــــــم اخلطــــــــــــاب الســــــــــــردي املتطــــــــــــور اترخييــــــــــــا واملتعــــــــــــدد املســــــــــــتوايت مــــــــــــن الشــــــــــــعر واحلكــــــــــــي واملمارســــــــــــات 

  () املصدر نفسه(ة اللغوية وما إليها(الطقوسي

 

 ومن هنا ميكن القول : إن لغة القاص يونس تتسم مبا أييت :  

ـــــــــــيت يســـــــــــتعملها , ممـــــــــــا  -1 ـــــــــــة الفصـــــــــــاحة ال ـــــــــــة يشـــــــــــد القـــــــــــاص يـــــــــــونس القـــــــــــارئ إىل اللغـــــــــــة العالي يف أول وهل
 يسفر عن متّكن فائق من ختوم اللغة وأوجه استعماالهتا .
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وقـــــــــد أحـــــــــاط هـــــــــذا الـــــــــتمكن بذائقـــــــــة مجاليـــــــــة ووعـــــــــي فكـــــــــري فـــــــــين , اســـــــــتطاع عـــــــــربه أن جيـــــــــذبنا حنـــــــــو املنحـــــــــى   
 اإلبداعي ابستمرار لديه .

ــــــــــــة  -2 ــــــــــــة وعالقاهتــــــــــــا ابلتصــــــــــــورات الذهني ــــــــــــة واملورفولوجي ــــــــــــت يف إتقــــــــــــان القواعــــــــــــد التكيبي ــــــــــــه كان طبيعــــــــــــة لغت
يريــــــــــد إيصـــــــــاهلا للقــــــــــارئ, والعــــــــــوامل والعاطفيـــــــــة واخليــــــــــال ؛ لتكـــــــــون هــــــــــي الوســـــــــيلة يف بيــــــــــان املعــــــــــاين الـــــــــيت 

الـــــــــــيت يريـــــــــــد ادخالـــــــــــه فيهــــــــــــا , واملفـــــــــــاهيم والطروحـــــــــــات والنظـــــــــــرايت اإليديولوجيــــــــــــة الـــــــــــيت يـــــــــــؤمن هبــــــــــــا ؛ 
ــــــــه للوجــــــــود مــــــــن مفــــــــاهيم وأفكــــــــار , وأطــــــــر  ــــــــد إحيائ ــــــــي اجتاهــــــــات القــــــــاص , ومــــــــا يري لتظهــــــــر بشــــــــكل جل

 اجملتمع الذي ينفيه أو الذي يؤمن به .
 

وأفكــــــــــاره مــــــــــن دون وســـــــــيط لغــــــــــوي خيتــــــــــزن مـــــــــا تودعــــــــــه معرفتــــــــــه  ال حيـــــــــدث تــــــــــداول معلومــــــــــات القـــــــــاص -3
 اإلنسانية .

وقـــــــــــد ارتقـــــــــــى   فاملنظومـــــــــــة اللغويـــــــــــة تنـــــــــــتج خطـــــــــــاب القـــــــــــاص عـــــــــــرب تشـــــــــــكيل املفـــــــــــردات داخـــــــــــل حيـــــــــــز الـــــــــــنص . 
 مستوى السرد لديه عرب منظومتني : 

منظومـــــــــة لغويـــــــــة ذات مســـــــــتوى معيـــــــــاري وهـــــــــي تضـــــــــم لغـــــــــة األدب , ولغـــــــــة األفـــــــــراد ممـــــــــن هـــــــــم مـــــــــن    -1
 املعرفية  العالية .الطبقة 

ـــــــــــة , واملفـــــــــــردات األجنبيـــــــــــة ,  -2 منظومـــــــــــة لغويـــــــــــة ذات مســـــــــــتوى عـــــــــــام تضـــــــــــم املفـــــــــــرادت الدخيلـــــــــــة واملعرّب
 واملفردات اليومية الدارجة .

ــــــــــذي  -3 ــــــــــيب ال ــــــــــيت يتقّصــــــــــد اختيارهــــــــــا , ويضــــــــــعها يف احليــــــــــز التكي دقــــــــــة القــــــــــاص يف اختيــــــــــار املفــــــــــردات ال
عــــــــــن أفكــــــــــاره ومنطقــــــــــه , واحلالــــــــــة الــــــــــيت  ينبغـــــــــي أن توضــــــــــع فيــــــــــه ؛ لتكــــــــــون هــــــــــي مصــــــــــدرا يف التعبــــــــــري

 يريد إشعار القارئ هبا .

فجــــــــــاءت مفرداتــــــــــه متنوعــــــــــة , ابنــــــــــت  فيهــــــــــا الكثــــــــــري مــــــــــن املعــــــــــامل املعرفيــــــــــة يف جمموعتــــــــــه القصصــــــــــية) ذكــــــــــرايت ومواجــــــــــع  
 على ضفاف عدن ( اليت اختصت دراستنا فيها , منها على سبيل املثال ال احلصر : 

 احلضور والغياب . -1
 أثر .التأثري والت -2
 األزمنة واألمكنة . -3
 الرمزية والتناص  . -4
 احلب واجلنس . -5
 صور املرأة  . -6
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 الرجل واملرأة . -7

ــــــــــــــدا عــــــــــــــرب منظــــــــــــــومتني , منظومــــــــــــــة املفــــــــــــــردات اجلنســــــــــــــانية الصــــــــــــــرحية ,  وســــــــــــــنبحث املفــــــــــــــردات اجلنســــــــــــــانية عنــــــــــــــده حتدي
 . ومنظومة التاكيب اجلنسانية الصرحية

 

 يونس : عند القاصأبعاد املستوى الرتكييب اجلنساين 

تـــــــــرد األلفــــــــــاظ اجلنســــــــــانية يف العمـــــــــل األديب متناســــــــــقة مــــــــــع طبيعـــــــــة العمــــــــــل , وعلــــــــــى الـــــــــرغم مــــــــــن أن اللغــــــــــة اجلنســــــــــانية    
, غــــــــــري أن املبــــــــــدع العــــــــــريب وظّــــــــــف منطــــــــــني مــــــــــن هــــــــــذه (94، 1975ة)املنجــــــــــد،عنــــــــــد العــــــــــرب هــــــــــي لغــــــــــة خصــــــــــبة , وغني

 اللغة يف إيراد خطابه اجلنساين , وهذين النمطني مها :

ول : يـــــــــــورد األلفـــــــــــاظ اجلنســـــــــــية بشـــــــــــكلها الصـــــــــــريح ضـــــــــــمن النســـــــــــق التكيـــــــــــيب , قاصـــــــــــدا هبـــــــــــا, مكمـــــــــــال هبـــــــــــا الـــــــــــنمط األ 
التصــــــــــوير الفــــــــــين الــــــــــذي يريــــــــــد بيانــــــــــه , وُعــــــــــّد ذلــــــــــك مــــــــــن ضــــــــــمن ) الثقافــــــــــة العلنيــــــــــة( , وســــــــــاد ذلــــــــــك اخلطــــــــــاب  عنــــــــــد 

 الكثريين من ُكتاب الرواية والقصة املعاصرين .

ـــــــــنمط الثـــــــــاين:  فقـــــــــد مُجعـــــــــت فيـــــــــه األ   ـــــــــام , أمـــــــــا ال لفـــــــــاظ اجلنســـــــــية مـــــــــع ألفـــــــــاظ احلـــــــــب , والعاطفـــــــــة , والوجـــــــــدان , واهلي
وســــــــــــــواء   , وُعــــــــــــــّد ذلــــــــــــــك ضــــــــــــــمن )الثقافــــــــــــــة الضــــــــــــــمنية ( .( 9، 2017)الداديســــــــــــــي،قاصــــــــــــــدا هبــــــــــــــا اخلطــــــــــــــاب اجلنسي

ــــــــــم أن هــــــــــذا  ــــــــــض  فعلينــــــــــا أن نعل ــــــــــل أو رف ــــــــــاب العــــــــــرب املعاصــــــــــرين , أو قُب ــــــــــين عنــــــــــد الكت ســــــــــاد اخلطــــــــــاب اجلنســــــــــاين العل
ـــــــــات مـــــــــن املفـــــــــردات اجلنســـــــــانية اخلطـــــــــاب كـــــــــان موجـــــــــو  ـــــــــك العـــــــــرب املئ ـــــــــث اهلجـــــــــري , إذ ميتل ـــــــــد علمـــــــــاء القـــــــــرن الثال دا عن

ــــــــــذاك . وإذا أردان أن نتحــــــــــدث عــــــــــن لغــــــــــة اخلطــــــــــاب اجلنســــــــــاين (2014) عطــــــــــو،الــــــــــيت جتعلنــــــــــا نفقــــــــــه الثقافــــــــــة الســــــــــائدة آن
, وعـــــــــن  عنـــــــــد القـــــــــاص يـــــــــونس يف جمموعتـــــــــه القصصـــــــــية ســـــــــنجد مـــــــــا ذكـــــــــرانه يف مقدمـــــــــة البحـــــــــث عـــــــــن املنظومـــــــــة اللغويـــــــــة

ــــــــــاره عــــــــــرب الســــــــــرد القــــــــــائم بنفســــــــــه أو  ــــــــــذي اخت ــــــــــنمط ال ــــــــــاب , وســــــــــنجد القــــــــــاص يظهــــــــــر ال ــــــــــدى الكت أمنــــــــــاط اخلطــــــــــاب ل
القـــــــائم علـــــــى ألســــــــنة الشـــــــخوص الــــــــيت أوردهـــــــا يف القصــــــــة , ولكنـــــــه أمـــــــاز بشــــــــيء اختلـــــــف فيــــــــه عـــــــن غــــــــريه , ولعلـــــــه تفــــــــّرد 

ـــــــــق الســـــــــخرية واالمتعـــــــــاض مـــــــــ ـــــــــك .  فالقـــــــــاص اســـــــــتعمل اخلطـــــــــاب اجلنســـــــــاين عـــــــــن طري ن الشـــــــــخوص الـــــــــيت تـــــــــرد يف يف ذل
قصصـــــــــــه, فتتجلّــــــــــــى تلــــــــــــك الشخصــــــــــــيات خبطابــــــــــــه اجلنســــــــــــاين الــــــــــــذي  يســــــــــــفر عــــــــــــن غضــــــــــــبه مــــــــــــن وجودهــــــــــــا يف عاملــــــــــــه 
ـــــــــب ســـــــــفرايت  ـــــــــزّور.. ودخـــــــــل مكت ـــــــــط جـــــــــواز ســـــــــفره امل احملســـــــــوس , إذ يقـــــــــول عـــــــــرب كالمـــــــــه عـــــــــن بطـــــــــل قصـــــــــته : )) وأتب

ـــــــــــألف , وتقطـــــــــــر عطـــــــــــورا ورقصـــــــــــا ومطـــــــــــارات ورشـــــــــــاوي وهـــــــــــ ـــــــــــا النســـــــــــاء تت ـــــــــــد عشـــــــــــق الشـــــــــــرق ......هن دااي .... ومواعي
مـــــــــــــع الطـــــــــــــائرات والنـــــــــــــوارس والقباطنـــــــــــــة ورجـــــــــــــال األعمـــــــــــــال , قابلتـــــــــــــه شابة.....ســـــــــــــاعداها العـــــــــــــاراين يلمعـــــــــــــان شـــــــــــــهيني 
ــــــــــب التــــــــــذاكر والطــــــــــائرات )...( ولعــــــــــن يف ســــــــــره هــــــــــذه  ــــــــــوثري.... يقفــــــــــز هنــــــــــداها ألقــــــــــني طــــــــــافحني حبلي ــــــــــى مكتبهــــــــــا ال عل

ــــــــــــدأ  املوظفــــــــــــة الطافحــــــــــــة ابخلمــــــــــــور واحلشــــــــــــيش واملالبــــــــــــس الفــــــــــــاخرة ــــــــــــو يبصــــــــــــق....غراب أســــــــــــود ب املســــــــــــتوردة )...( وّد ل
ـــــــــه التـــــــــارخيي املـــــــــزمن , وثقـــــــــب تـــــــــالل اجلســـــــــد املتكـــــــــوم ســـــــــنابل وبلحـــــــــا شـــــــــهيا  ينخـــــــــر خـــــــــالاي دماغـــــــــه)...( واستشـــــــــاط كبت
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, وشــــــــك أن هـــــــــذه النوعيــــــــة مـــــــــن النســـــــــاء األســــــــطورايت ال يهمهـــــــــا مـــــــــن مآســــــــي هـــــــــذا العـــــــــامل وظــــــــواهره الطبقيـــــــــة التارخييـــــــــة 
 .(65،67، 2016() يونس، سخية معطاءة ملن يدفع أكثر....(, إال أن متنح نفسها 

ـــــــــــذي   هـــــــــــو يـــــــــــرفض تلـــــــــــك املـــــــــــرأة املوجـــــــــــودة يف عاملـــــــــــه احلقيقـــــــــــي , وعـــــــــــرّب عـــــــــــن رفضـــــــــــه بوســـــــــــاطة اخلطـــــــــــاب اجلنســـــــــــي ال
ـــــــــوحي ابلتصـــــــــوير  ـــــــــب لغـــــــــوي ي ـــــــــق تركي ـــــــــذي يتشـــــــــكل وف ـــــــــرأة اترة , أو عـــــــــرب اخلطـــــــــاب ال يتشـــــــــكل عـــــــــرب وصـــــــــف مفـــــــــاتن امل

ــــــــــا ينضــــــــــو  ــــــــــا ألننــــــــــا نراهــــــــــا اجلنســــــــــي اترة أخــــــــــرى ؛ مل ــــــــــار مفــــــــــردات حتــــــــــاكي عقولن ي مــــــــــن رؤى وأفكــــــــــار أراد بياهنــــــــــا , فاخت
مثلــــــــه , ولكننــــــــا نعجــــــــز أحيــــــــاان عـــــــــن وصــــــــفها علــــــــى حنــــــــو مــــــــا وردت فهـــــــــو يســــــــتعني مبســــــــتويني , األول يســــــــتعمل املفـــــــــردة 

مبـــــــــــا املوجــــــــــودة يف منظومتــــــــــه اللغويـــــــــــة , مث املســــــــــتوى الثــــــــــاين يـــــــــــدخل اللفظــــــــــة يف نـــــــــــص تــــــــــركييب يعطــــــــــي داللتـــــــــــه اجلنســــــــــية 
 يقتضيه املقام.

والســـــــــمة األخـــــــــرى الـــــــــيت أمــــــــــاز بـــــــــه األديـــــــــب أنـــــــــه قــــــــــرن كـــــــــل خطابـــــــــه اجلنســـــــــاين مــــــــــع املـــــــــرأة فحســـــــــب , فهـــــــــو اعتمــــــــــد  
وصــــــــــف املـــــــــــرأة بكــــــــــل أحواهلـــــــــــا املوجــــــــــودة يف اجملتمـــــــــــع :  املــــــــــرأة العـــــــــــاهرة , واملــــــــــرأة اخلائنـــــــــــة , واحلبيبــــــــــة النـــــــــــاكرة , واملـــــــــــرأة 

النفـــــــــوذ واجلــــــــــاه ,واملـــــــــرأة املغريــــــــــة , ومل يســـــــــتعمل اخلطــــــــــاب اجلنســـــــــاين بــــــــــني  املتســـــــــلطة , واملـــــــــرأة الزوجــــــــــة , واملـــــــــرأة صــــــــــاحبة
الرجـــــــــــل واملــــــــــــرأة كوهنمـــــــــــا مهــــــــــــا املعنيـــــــــــان هبــــــــــــذا اخلطــــــــــــاب ؛ لكـــــــــــون اجلــــــــــــنس معطـــــــــــى ملموســــــــــــا ابجلســـــــــــد بــــــــــــني الرجــــــــــــل 

, بـــــــــل كـــــــــان خطابـــــــــه اجلنســـــــــاين إمـــــــــا حمكيـــــــــا عـــــــــربه  , وإمـــــــــا عـــــــــن أبطـــــــــال القصـــــــــة مـــــــــن الـــــــــذكور يف (8ة)الداديســـــــــي،واملرأ
عــــــــــم موجهــــــــــا للمــــــــــرأة بشــــــــــكله الســــــــــاخر والغاضـــــــــــب اترة , والنــــــــــافر مــــــــــرة أخــــــــــرى , والواصــــــــــف املتغــــــــــزل بـــــــــــه األغلــــــــــب األ

 بطريقته املمزوجة بني القبول والرفض أحياان أخرى , على حنو قوله :

ـــــــــرا وألول مـــــــــرة يشـــــــــاهد صـــــــــدر امـــــــــرأة يصـــــــــدم الـــــــــريح  ـــــــــدأ صـــــــــدرها انف ـــــــــاة ترتـــــــــدي ســـــــــروال جينـــــــــز , ب )) مـــــــــرت أمامـــــــــه فت
املقــــــــــــاهي وال خيــــــــــــاف رجــــــــــــال الشــــــــــــرطة )...( هنــــــــــــدها يتشــــــــــــامخ كــــــــــــالعم "ســــــــــــام".. وكأدغــــــــــــال والضــــــــــــباب والســــــــــــيارات و 

أفريقياالســــــــــــمراء .. اي انس زّوجوهـــــــــــــا فــــــــــــاألرق يقتلعها..وهـــــــــــــذا النهــــــــــــد املشـــــــــــــاكس سيشــــــــــــق الثـــــــــــــوب وأشــــــــــــياء أخـــــــــــــرى إن 
 .(111-110() يونس،مل جيد من يّضمخه ابلغاروتوابل األجداد..(

ـــــــــارئ جمموعـــــــــة يـــــــــونس القصصـــــــــ  ـــــــــده , وهـــــــــي احلاضـــــــــرة دومـــــــــا والغريـــــــــب أن ق ـــــــــرأة هـــــــــي الثيمـــــــــة املتداولـــــــــة عن ية  ســـــــــيجد امل
ـــــــــــة املوجـــــــــــودة يف عاملـــــــــــه احملســـــــــــوس , وجيعلهـــــــــــا الســـــــــــبب يف  , وعـــــــــــن طريقهـــــــــــا يـــــــــــرفض الكثـــــــــــري مـــــــــــن الظـــــــــــواهر االجتماعي
وجــــــــــود تلــــــــــك الظــــــــــواهر , أو املســــــــــاعدة يف وجودهــــــــــا , أمــــــــــا الرجــــــــــل فقــــــــــد كــــــــــان غائبــــــــــا يف أحيــــــــــان كثــــــــــرية , واخلطــــــــــاب 

 ص , وهو من يرصد تلك الظواهر, وال يعّد الرجل  مسامها فعاال فيها, أو هو جزء منها . حمكي من القا

وإذا أردان معرفــــــــــة الـــــــــــنمط الــــــــــذي اختـــــــــــذه القــــــــــاص يف اخلطـــــــــــاب اجلنســـــــــــاين الــــــــــذي اختطـــــــــــه يف جمموعتــــــــــة , فـــــــــــأن ذلـــــــــــك   
ـــــــــائز ـــــــــيت صـــــــــيغت منهـــــــــا خطابـــــــــه , وهـــــــــو امل ـــــــــه , والتاكيـــــــــب اللغويـــــــــة ال احلقيقـــــــــي لـــــــــنمط  ســـــــــيكون  يف  البحـــــــــث يف مفردات

 خطابه , ونوعيته الذي تشابه , أو أماز فيه عن أدابء عصره .  
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 دالالت املفردات اجلنسانية وأبعادها عند القاص يونس

كانــــــــــــت الصــــــــــــبغة الــــــــــــيت امتــــــــــــازت هبــــــــــــا مفــــــــــــردات القــــــــــــاص متلونــــــــــــة , وخصــــــــــــبة , ومتنوعــــــــــــة , وغنيــــــــــــة , فهــــــــــــو يتــــــــــــداول   
ـــــــــــوان  ـــــــــــه حمكيـــــــــــا , متل املفـــــــــــردات اخلاصـــــــــــة أبعضـــــــــــاء اجلســـــــــــد , أو املفـــــــــــردات اخلاصـــــــــــة ابجلـــــــــــنس , فجـــــــــــاء خطابـــــــــــه يف أغلب

 مبفردات جتمع بني اجلسد واجلنس . 

 مفردات اجلسد 

ها املتباينـــــــــة بـــــــــني صـــــــــيغة املفـــــــــرد , واجلمـــــــــع , وغلـــــــــب عليهـــــــــا صـــــــــيغة التأنيـــــــــث يف ضـــــــــم خطابـــــــــه مفـــــــــردات اجلســـــــــد بصـــــــــيغ 
 سائر اجملموعة القصصية, إذ غابت صيغة التذكري عنها ؛ كون الراوي هو  الرجل وهو املمثل عنه , حنو :

 أرحام النساء :

 جاءت اللفظة على لسان شخصية األم حمكية من القاص يف قصة "األم " :

ـــــــــــت تصـــــــــــرّح  ـــــــــــوال أهنـــــــــــم يزرعـــــــــــون األطفـــــــــــال )) وكان ـــــــــــا: ابلنـــــــــــاقص مـــــــــــن الرجـــــــــــال , ليـــــــــــذهبوا إىل اجلحـــــــــــيم , ل ســـــــــــرا وعلن
 .(9()يونس،الوسيمني يف أرحام النساء لكانت اخلنازير أفضل منهم (

 النُّهد :

ة) ابـــــــــــــن النـَّْهـــــــــــــُد , الثَّـــــــــــــْدُي  أحـــــــــــــد عْضـــــــــــــوْين ُغـــــــــــــدِّيَّنْي ُمفـــــــــــــرزين للحليـــــــــــــب يف صـــــــــــــدر املـــــــــــــرأة , يقـــــــــــــال : هَنْـــــــــــــُد املـــــــــــــرأ  
, تكـــــــــــررت اللفظـــــــــــة مـــــــــــرات متعـــــــــــددة يف اجملموعـــــــــــة وتناوبـــــــــــت مـــــــــــع لفظـــــــــــة ) صـــــــــــدر( , ويقصـــــــــــد ، هنـــــــــــد(1955مظـــــــــــور،

أيضـــــــــا بـــــــــه النهـــــــــدين , يقـــــــــول يف القصـــــــــة الـــــــــيت محلـــــــــت عنـــــــــوان اجملموعـــــــــة ) ذكـــــــــرايت ومواجـــــــــع  علـــــــــى ضـــــــــفاف عـــــــــدن( : 
ــــــــــــــــب النســــــــــــــــاء أبزايئهــــــــــــــــن املتناســــــــــــــــقة والقبيحــــــــــــــــة ...... كــــــــــــــــم بــــــــــــــــدت الكثــــــــــــــــري مــــــــــــــــنهن بلهــــــــــــــــاوات مليئــــــــــــــــ ات )) راق

ـــــــــــا, ومل يكـــــــــــن  ـــــــــــتلّطخن أبصـــــــــــباغ فاقعـــــــــــة ال تناســـــــــــق وال انســـــــــــجام فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا, وكـــــــــــان مهمومـــــــــــا وحزين ابلدمامـــــــــــة,وهن ي
()يـــــــــــونس، حزينـــــــــــا ألن ال حبيبـــــــــــة وال زوجـــــــــــة وال أم لـــــــــــه .. وال امـــــــــــرأة يطفـــــــــــ  مواجعـــــــــــه القدميـــــــــــة علـــــــــــى شـــــــــــفا هنـــــــــــديها .(

45). 

اكس سيشـــــــــق الثـــــــــوب وأشـــــــــياء أخـــــــــرى إذ مل جيـــــــــد ويكـــــــــرر خطابـــــــــه لبيـــــــــان املعـــــــــىن ذاتـــــــــه , يقـــــــــول : )) وهـــــــــذا النهـــــــــد املشـــــــــ 
  ( 111() املصدر نفسه،من يّضمخه ابلغار وتوابل األجداد(

ويســـــــــــتعيض بلفطـــــــــــة الصـــــــــــدر ليصـــــــــــف النهـــــــــــد, يقـــــــــــول : )) بـــــــــــدا صـــــــــــدرها انفـــــــــــرا وألول مـــــــــــرة يشـــــــــــاهد صـــــــــــدر امــــــــــــرأة  
  . (110() املصدر نفسه ،يصدم الريح والضباب والسيارات واملقاهي (

 الشفة : 

ــــــــذي يســــــــت األســــــــنانَشــــــــفةُ      ــــــــن منظــــــــور، شــــــــفة(  اإلنســــــــاِن : اجلــــــــزء اللحمــــــــيُّ الظــــــــاهر ال ــــــــه ) اب ــــــــذي ل , وهــــــــو العضــــــــو ال
ــــــــة متعــــــــددة  ــــــــب بصــــــــيغ بنائي ــــــــذلك ذكرهــــــــا الكات ــــــــى املقابــــــــل مــــــــن األشــــــــخاص , ل ــــــــر ذلــــــــك عل ــــــــى التلــــــــوين , وأث القــــــــدرة عل
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بطلـــــــــه يف )شـــــــــتاءات : شـــــــــفة , شـــــــــفاه , شـــــــــفتيها, ويف كـــــــــل مـــــــــرة يريـــــــــد وصـــــــــف تلـــــــــك الشـــــــــفاه , فيقـــــــــول علـــــــــى لســـــــــان 
() املصـــــــــــــدر نفســـــــــــــه، يف املنفـــــــــــــى( :  )) تـــــــــــــزّم شـــــــــــــفتيها احلمـــــــــــــراوين , وتستحضـــــــــــــر أقـــــــــــــرب تكشـــــــــــــرية وتقـــــــــــــذفين هبـــــــــــــا ..(

86). 

 

 أكفال :

ـــــــــــل : الَعٍجـــــــــــز لإلنســـــــــــان والدابـــــــــــة , ومجعهـــــــــــا أكفـــــــــــا  ـــــــــــن منظور،كفـــــــــــل( الَكُف , وردت يف اجملموعـــــــــــة بصـــــــــــيغة اجلمـــــــــــع ل) اب
كانـــــــــــت للســـــــــــخرية واالســــــــــتهجان , يقـــــــــــول علـــــــــــى لســـــــــــان بطلـــــــــــه يف قصـــــــــــته للمؤنــــــــــث واملـــــــــــذكر , ويف كـــــــــــال االســـــــــــتعمالني  

) األشـــــــــــــاوس ( : )) ميارســـــــــــــون احلـــــــــــــب مـــــــــــــع البحـــــــــــــر واإلســـــــــــــفلت والقـــــــــــــار والصـــــــــــــحراء . هلـــــــــــــم نســـــــــــــاء يبتســـــــــــــمن مـــــــــــــن 
 . (7() يونس،مؤخراهتن وأكفاهلن .. (

الــــــــــزواج إال  فهنــــــــــا يســــــــــتهجن مــــــــــن ظــــــــــاهرة اجتماعيــــــــــة موجــــــــــودة يف الواقــــــــــع احملســــــــــوس , فالغالــــــــــب أن النســــــــــاء ال ترغــــــــــب 
ــــــــــؤ  ــــــــــزواج ألن نســــــــــاء بلــــــــــديت شــــــــــرانق مجيلــــــــــة حمّصــــــــــنة ابللؤل مبــــــــــن امتلــــــــــك املــــــــــال واجلــــــــــاه , يقــــــــــول :)) لكــــــــــين مل أســــــــــتطع ال
ـــــــــــــــــة ( () واملرجـــــــــــــــــان)...( وســـــــــــــــــرطاانت يتّكـــــــــــــــــز شـــــــــــــــــرفها املقـــــــــــــــــّدس املنيـــــــــــــــــع يف نصـــــــــــــــــفها األســـــــــــــــــفل, وأكفاهلـــــــــــــــــا اجلميل

 (10يونس،

يف عيـــــــــــون حاملـــــــــــة ( , فجـــــــــــاءت أبســـــــــــلوب االســـــــــــتهجان واســـــــــــتعملها يف رفـــــــــــض الواقـــــــــــع العـــــــــــريب يف قصـــــــــــته ) مالحـــــــــــات  
ــــــــــوق حبــــــــــر مــــــــــن  ــــــــــة , ســــــــــاحبا ف ــــــــــواابت الصــــــــــحراء التارخيي ــــــــــه العــــــــــرب ,  يقــــــــــول :)) مــــــــــن هــــــــــذا القــــــــــادم مــــــــــن ب ممــــــــــا آل إلي
ـــــــــــك العـــــــــــريب لإلمنـــــــــــاء والتعمـــــــــــري  ـــــــــــه ذات يـــــــــــوم إىل البن ـــــــــــا تـــــــــــذهب ب ـــــــــــذي ســـــــــــيعطيها شـــــــــــيكا مصـــــــــــرفيا دولي الـــــــــــذهب , وال

()املصــــــــــــدر نفســــــــــــه واهلم تضــــــــــــيع وتســــــــــــافر بــــــــــــني أفخــــــــــــاذهم وأكفاهلم(لتصــــــــــــرفه؟ . مــــــــــــا أكثــــــــــــر مصــــــــــــائب العــــــــــــرب.. أمــــــــــــ
،111 ). 

 العني :

الَعــــــــنْيُ هــــــــي عضــــــــو اإلبصــــــــار لإلنســــــــان ومنفــــــــذه حنــــــــو العــــــــامل , وعضــــــــو التــــــــأثري والتــــــــأثر بــــــــني بــــــــين البشــــــــر , ففيهــــــــا لغــــــــة    
ـــــــــث, وتكـــــــــرر  ـــــــــد أوردهـــــــــا القـــــــــاص بصـــــــــيغها املفـــــــــرد واجلمـــــــــع والتأني ـــــــــة , مـــــــــن دون النطـــــــــق أبي حـــــــــرف , وق ت مـــــــــرارا منطوق

بصـــــــــــيغ مجعهـــــــــــا املتعـــــــــــددة ُعيُــــــــــــوٌن ، َأْعـــــــــــنُيٌ  , وعينـــــــــــان , وامللفــــــــــــت للنظـــــــــــر أن القـــــــــــاص كــــــــــــان يـــــــــــورد لفظـــــــــــة العــــــــــــني يف 
ــــــــــــرى مشــــــــــــاهد تصــــــــــــويرية , فاســــــــــــتعملها يف )شــــــــــــتاءات يف املنفــــــــــــى (  ــــــــــــب تــــــــــــوحي ابخلطــــــــــــاب اجلنســــــــــــي , وكأننــــــــــــا ن تراكي

امعــــــــة  , غــــــــري أنــــــــه صــــــــّور , ذلــــــــك وألقــــــــى للداللــــــــة علــــــــى الفقــــــــر والعــــــــوز ,وعــــــــدم تــــــــوافر فــــــــرص العمــــــــل ملــــــــن يتخــــــــرج يف اجل
ثقــــــــــل املشــــــــــهد علـــــــــــى املــــــــــرأة , والســـــــــــيما املــــــــــرأة العـــــــــــاهرة  ذات العيــــــــــون امللونـــــــــــة , فيقــــــــــول علـــــــــــى لســــــــــان بطلـــــــــــه : )) أي 
نـــــــــوع مــــــــــن األســــــــــاتذة حنــــــــــن " خرجيــــــــــو اجلامعــــــــــات " الــــــــــذين نتحــــــــــول إىل مهندســــــــــي شــــــــــوارع صــــــــــباحا ومســــــــــاء وظهــــــــــرا..؟ 

ــــــــــل وجــــــــــوه احلســــــــــناوات ــــــــــة .. نتأّم ــــــــــة وكحلهــــــــــا الطيــــــــــين .. جنــــــــــوب املســــــــــاءات عــــــــــّل  جنــــــــــوب األزق املصــــــــــبوغة بطــــــــــالء املدين
ــــــــــني  ــــــــــني ابملكيــــــــــاج األخضــــــــــر... لكــــــــــن العين ــــــــــا اببتســــــــــامة مــــــــــن ســــــــــحر عينيهــــــــــا اخلضــــــــــراوين امللطخت واحــــــــــدة تعطــــــــــف علين
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اخلضــــــــــراوين تطّــــــــــريان ســـــــــــريعا وحتطــــــــــان علــــــــــى أقـــــــــــرب ســــــــــيارة " فيـــــــــــات .. ريكــــــــــارات " ... وعلــــــــــى أقـــــــــــرب رجــــــــــل منـــــــــــتفخ 
 . ( 85()املصدر نفسه ، أي أستاذ أان (الرقبة واملعدة..

ــــــــــاج الرجــــــــــل  ــــــــــاذ يعطــــــــــي دالالت عميقــــــــــة تظهــــــــــر احتي ــــــــــص تصــــــــــويري أّخ واســــــــــتعملها  ـ العــــــــــني ـ يف ذات القصــــــــــة يف ن
للمــــــــــرأة , يقــــــــــول : )) يف ليلــــــــــة راعفــــــــــة كهــــــــــذه أحتــــــــــاج إىل جنمــــــــــة حتاصــــــــــرين بعينيهــــــــــا املبتلتــــــــــني دمعــــــــــا ســــــــــاخنا... وتســــــــــّد 

ــــــــــريح العاتيــــــــــة  الــــــــــيت تقتلعــــــــــين يف املســــــــــاءات احلزينــــــــــة ... تلــــــــــزمين ســــــــــفينة خممــــــــــورة ابكيــــــــــة أتخــــــــــذين علــــــــــَي كــــــــــّل بــــــــــواابت ال
جبنوهنــــــــــا العــــــــــذب وبكائهــــــــــا الســــــــــاحر... وتكشــــــــــف عــــــــــن أشــــــــــرعتها بصــــــــــمت كــــــــــي أرحتــــــــــل صــــــــــوفيا حنــــــــــو احلــــــــــزن املطلــــــــــق 

 .(199() شكري ، ...(

 مفردات اجلنس   

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــة يف جمموعت ـــــــــــــــونس كمضـــــــــــــــامني فني ـــــــــــــــد القـــــــــــــــاص ي القصصـــــــــــــــية , وألن رواة  تشـــــــــــــــكلت املفـــــــــــــــردات اجلنســـــــــــــــانية عن
ـــــــــــــــى املـــــــــــــــرأة , حبســـــــــــــــب رؤيـــــــــــــــة الرجـــــــــــــــل ) البطـــــــــــــــل ( ,  ـــــــــــــــت األلفـــــــــــــــاظ مقصـــــــــــــــورة عل القصـــــــــــــــص مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذكور , كان
وقداستعرضــــــــها أبســـــــــلوب فـــــــــين , ابتعـــــــــد فيـــــــــه عــــــــن الوضـــــــــوح املطلـــــــــق ؛ لكونـــــــــه علـــــــــى حنــــــــو مـــــــــا نعتقـــــــــد أراد إبـــــــــراز القيمـــــــــة 

 :, حنو (50)يونس ، اإلنسانية لتلك املفردات

 اجلسد  :

ـــــــــط    ـــــــــا ضـــــــــمن رب ـــــــــران ذكرهـــــــــا هن ـــــــــد آث ـــــــــيت ذكـــــــــرت , وق ـــــــــرات ال ـــــــــب امل القـــــــــاص لفظـــــــــة اجلســـــــــد ابملظهـــــــــر اجلنســـــــــي يف أغل
مفـــــــــردات اجلــــــــــنس علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أن لفظـــــــــة اجلســــــــــد معناهــــــــــا البــــــــــدن , وهــــــــــي املفصـــــــــل املهــــــــــم الــــــــــذي يضــــــــــم جســــــــــم 

 اإلنسان .

كلم يف اجملموعـــــــــــة جــــــــــاءت لفظــــــــــة اجلســـــــــــد مضــــــــــافة إىل ألفـــــــــــاظ أو إىل ضــــــــــمائر علــــــــــى حنـــــــــــو نــــــــــون النســـــــــــوة , أو ايء املــــــــــت 
 , ودلت على معىن اجلنسي , يقول : 

)) يف هـــــــــذا الشــــــــــهر يفــــــــــّك اجلســـــــــد قيــــــــــوده , ويعلــــــــــن إابحيتـــــــــه كمــــــــــا كانــــــــــت الكاهنـــــــــات املقّدســــــــــات ينــــــــــذرن أجســــــــــادهن 
تقـــــــــــــّراب ووالء لإلهلـــــــــــــة عشـــــــــــــتار يف معابـــــــــــــدها ببـــــــــــــافوس ورودوس وبعلبـــــــــــــك وأصـــــــــــــقاع مـــــــــــــدن املشـــــــــــــرق واملغـــــــــــــرب البعيـــــــــــــدة 

 .  (45()املصدر نفسه ،(

ــــــــــا)...(   ــــــــــرأة , حــــــــــني يقــــــــــول : )) وكــــــــــان مهمومــــــــــا وحزين ــــــــــه واضــــــــــحا حــــــــــني أضــــــــــاف لفظــــــــــة اجلســــــــــد إىل امل وجــــــــــاء خطاب
فقــــــــــد نســــــــــي أن يفّكــــــــــر يف جســــــــــد املــــــــــرأة , بعــــــــــد أن اعتقــــــــــد متامــــــــــا أن نســــــــــاء املدينــــــــــة حمّصــــــــــنات ابألصــــــــــداف واألســــــــــاور 

ء اإلســـــــــطوري املهيــــــــــب املكلــــــــــل , والســـــــــيارات الفارهــــــــــة , والكـــــــــالب الوالغــــــــــة , وأنــــــــــه ال مكـــــــــان لــــــــــه أبـــــــــدا يف عــــــــــامل النســــــــــا
 .(9(() املصدر نفسه ،بظالل األسواق واملعاصي وبكّل ما لّذ وحال
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وأوعــــــــــز خبطابــــــــــه أن اجلســــــــــد هــــــــــو العضــــــــــو املفصــــــــــلي بــــــــــني الرجــــــــــل واملــــــــــرأة , يقــــــــــول : )) إال أهنــــــــــا مل تكــــــــــن علــــــــــى وفــــــــــاق 
ــــــــــان كثــــــــــرية تفتعــــــــــل اخلصــــــــــومات , حمتّجــــــــــة أبهّنــــــــــا ضــــــــــلع أعــــــــــوج , وال ــــــــــت يف أحي ــــــــــة جســــــــــدي معــــــــــه , وكان  تُعطــــــــــى املكان

 . (47()املصدر نفسه ،الالئقة أبجدادها الغـــّر امليامني (

ـــــــــرأة ميثّـــــــــل  ـــــــــب لغـــــــــوي جعـــــــــل جســـــــــد امل مث يعلنهـــــــــا صـــــــــراحة حـــــــــني أضـــــــــاف لفظـــــــــة )جســـــــــد( إىل لفظـــــــــة ) املـــــــــرأة ( يف تركي
ـــــــــرأة هـــــــــو كـــــــــل إيـــــــــديولوجيات  الوجـــــــــود , وخيتصـــــــــره حـــــــــني يقـــــــــول علـــــــــى لســـــــــان أحـــــــــدى بطـــــــــالت القصـــــــــة : )) جســـــــــد امل

 . (47( املصدر نفسه ، ..(العامل

 ضاجع 

ــــــــــا  ــــــــــا ، َجاَمَعَه ــــــــــَرأًَة : ِاْضــــــــــَطَجَع َمَعَه ــــــــــن ضــــــــــاجَع , يضــــــــــاجع ، ُمضــــــــــاَجعًة وِضــــــــــَجاًعا ، فهــــــــــو ُمضــــــــــاِجع ، َضــــــــــاَجَع اْم ) اب
ــــــــــة علــــــــــى اجلــــــــــنس , ولكنــــــــــه اســــــــــتعملها أبســــــــــلوب الســــــــــخرية منظور،ضــــــــــجع( , وهــــــــــذه املفــــــــــردة هــــــــــي مــــــــــن املفــــــــــردات الدال

ـــــــــراد مـــــــــن العالقـــــــــة اإلنســـــــــانية بـــــــــني ا ـــــــــان مـــــــــا يصـــــــــدر مـــــــــن أف ـــــــــى لســـــــــان ضـــــــــابط األمـــــــــن , وكأنـــــــــه أراد بي لرجـــــــــل واملـــــــــرأة عل
ـــــــــض الظلـــــــــم والتظـــــــــاهر  ـــــــــى إحيـــــــــاءات جنســـــــــية حـــــــــني يرفضـــــــــون املناهضـــــــــة والـــــــــدعوة إىل رف األمـــــــــن  مـــــــــن مفـــــــــردات دالـــــــــة عل
ـــــــــــذه  وتضـــــــــــاجعن )  ـــــــــــ ؟ . ألـــــــــــيس مـــــــــــن األفضـــــــــــل أن ت ـــــــــــة عـــــــــــاهرات أن ـــــــــــ  طالبـــــــــــات  أي مـــــــــــن أجـــــــــــل التغيـــــــــــري : )) أن

 . ( 36() املصدر نفسه، ال من االعتصام يف اجلامعة.؟. (عشاقكن ( بد

 

 الشبق 

,  وحيددها العلماء أبهنا : النزوع إىل اجلنس بصفة عامة ، و ) ابن منظور، شبق(َشَبٌق :  اسم يدل على َرْغَبٌة ِجْنِسيٌَّة َقوِيٌَّة للِجماع
 .( 171، 1988) اآللوسي، التحّدث عنهكّل املشاعر واألحاسيس والتصّورات اليت متكِّن من ممارسته أو 

استعان القاص هبذه املفردة حينما وصفها ابلشبق األنثوي ؛ ليعرّب عن الكثري من الدالالت فكأنه أراد هبذه اللفظة املعىن اجلامع  
, والشوارع تغّص  املانع , يقول على لسان بطله : )) وسيظل يتوه إىل أن يبّدل هللا هذه األزمنة أبزمنة جديدة , الليل طويل

 .  (78()يونس،ابلشبق األنثوي التائه يف احلاانت واملراقص ودور السينما , والوحشة تضغط أضالعه ...... ومل حين النوم . (

 البكارة 

ي الفتحة , ويف علم التشريح هو ِغشاء يسمى ابلَبكاَرة , وهو  نسيج رقيق يُغطِّ )ابن منظور،بكر(الَبَكاَرة : اسم , ُعْذَرُة الفتاة
, وهو جزء من جسم املرأة , وقد جعلناه مع املفردات 191، 200)فرحيات،التناسلّية يف األنثى ، يتمّزق عند أّول اتِّصال جنسيّ 

اجلنسية , ملا له من عالقة وثيقة ابلعملية اجلنسية , وخاصة به , واستعان القاص هبذه املفردة للداللة على أن املرأة متزوجة سابقا 
ين أصررت على أن من أتزوجها البد أن تكون دافئة العينني , وتكون صديقة , وحتب الشعر واملوسيقى ) ...( وليس :)) لك

 . (10()يونس ،شرطا أن يكون هلا غشاء بكارة (
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 داللة وأبعاد الرتاكيب اجلنسانية عند يونس    

قائمة على التميز والتخيل , فاستعان ابللغة كوهنا تُنتج  ينحو القاص يونس يف خطابه اجلنساين حنو منظومة لغوية تتصف أبهنا   
عرب أساليبها , وطرائق أدواهتا فتجوهر األشياء , وتنطبق على الواقع فتفعه من سياقه , وتدخله يف نسيجها , فيصبح الواقع ظالال 

يل , وفضاء للتصوير , وفضاء للتأويل , فجاء خطابه اجلنساين حقال للتميز و التخ   .(1، 1993)يوسف،للغة الرمزية والتخيلية
ال حيتاج إىل الربهان أو االستدالل لفهم  اخلطاب , ويعود ذلك إىل املهارة الذاتية يف استعمال الصورة , والرمز وتوظيف اللغة 

ي إليه , فأعلن واجملاز .  فتنوَّع اخلطاب لديه ضمن تركيب لغوي خاٍل من ألفاظ جنسانية , ولكنه قصده , و أورد ألفاظا توح
 بطل قصته ) شتاءات يف املنفى ( عن احتياجه حلبيبة , ورمز هلا ابلنجمة :

 )) يف ليلة راعفة كهذه أحتاج إىل جنمة حتاصرين بعينيها املبتلتني دمعا ساخنا .. وتسّدعلّي كل بواابت الريح العاتية اليت تقتلعين يف
لتكيب من الفعل املضارع : ميارسون كل ما هو منكر ولذيذ وحمّرم ؛ ليثري يف واستعمل ا  . (85()يونس ، املساءات احلزينة...(

 القارئ فضاء التخيل : 

)) على شاط  البحر مشى طويال .... مئات الشاابت احلسناوات والرجال يثرثرون وميارسون كل ما هو منكر ولذيذ وحمرم 
 . (40()يونس،....(

 ء للتأويل :واستعماله الفعل أرتعش  الذي أعطى فضا 

)) وكان املساء يغفو والسانية ترقص آخر مواويلها..احتضنها..ال أدري كيف مّت ذلك . ارتعشت الصخرة اليت كنا جنلس عليها. 
 .  (117()املصدر نفسه،(

صد منه وقد أييت اخلطاب معتمدا على التميز , فتصطّف املفردات لتدل على معان ذات دالالت متباينة , لكن السياق كان الق 
 جنسيا فحسب : 

)) املراهقون يتكّدسون أمام دور السينما .. والنساء الفاتنات بقامتهن املمشوقة كنخيل األوراس يتبختن....وقد أقسمن جازمات 
 .(75()املصدر نفسه ، أهنن أنضروأشهى نساء املعمورة طرا .....(

: ))  يتاجرون ابلسكر والويسكي (8س) الداديسي،به اجلنويتخذ القاص منحى بعض الكتاب حني يستعمل مفهوم احلب ويريد  
  .(7() يونس،املغشوش .. قلما يبتسمون.. ميارسون احلب مع اإلسفلت والقار والصحراء (

والسمة األبرز يف التكيب اللغوي املوحية ابخلطاب اجلنسي عند القاص تبدو حني  كان يستعمل األلفاظ اليت تدل على اجلنس   
 أللفاظ اجلنسية , ويضعها يف تركيب  لغوي يؤدي إىل فضاء التصوير , وفضاء التخيل :أو هي من ا

 .  (112(() املصدر نفسه، ))ولذهبت فاردا قليب وسلطيت ومهومي أمام فخذيها الناعستني وجياد شعيب وخرياته 

هذا اللون من التعبري دعاية سطحية ورؤية من وال يلجأ القاص إىل تصوير اللحظة امليكانيكية يف العالقة اجلنسية , فكأنه يرى يف 
اخلارج ؛ ألنه حياول أن يكشف التكيب النفسي الداخلي للعالقة , فهو املقياس لقيمة العالقات اإلنسانية إذ يبني نوعيتها ودرجة 
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يله فضاء التأؤيل والتخيل . فاالتساع والتعمق يف املشاهد ذات الداللة اجلنسية ختدم العمل األديب وحت (53) شكري، االنفعال هبا
 املقصود : 

)) تتمدد خطيبيت مسكونة ابلعزلة على سرير أثري ورثته عن أجدادي امليامني , )...( تناديين : أقتب ,هات يديك اي ضو القلب 
خطيبيت يصرخ , أحّس بشلل أيكل مفاصلي , أمد اليدين .. عاجزتني عن الوصول . رغبة جمنونة يف داخلي تعلو وهتبط , وقلب 

مكتنزا , وأحس بدوار شديد يقذف يب يف أعماق اللجة منفيا عاشقاعاجزا )...( أقتب , تلفين األمواج , أطفو فوق سطح املاء 
.. تدفعين حنو األعماق مث تعيدين قاذفة أمالحها يف عيين , أتكّور داخل السرير, وتتشابك أخطبوطات مشّكلة حلقة دائرية أبدو 

 .  (95،96()يونس،ل مرمية فوق الشاط   (وسطها حّبة رم

 وامش : اهل

 . 1, املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر , ط  معاصرة كتاابت,   العربية اللغة ( ، انطولوجيا1993أدهم ،سامي ، ) 1

 . 1, طعامل الكتب احلديث ,  املضامني اإلنسانية والتشكيالت اللغوية يف شعر اندر هدى ( ، 2013هنر ، هادي ، )  2

 . 113املصدر نفسه, ص :  3

ــــ مقارابت يف احلداثة واملثقف ( ، 2005شوقي ، حممد ، ) 4     . 1منشورات االختالف , اجلزائر , ط  , إزاحات فكرية ـــ

 . 51, 50, ص : املصدر نفسه   5

  ،الرواية نت , دروب إىل احلياة ,  مقالة( "اللغة والرواية ", "التكوين السردي والسياق الداليل ") ، 2015نور ، انصر اليد ،  6
http://alriwaya.net/. 

 املصدر نفسه . 7

صالح الدين احلياة اجلنسية عند العرب من اجلاهلية إىل آواخر القرن الرابع اهلجري , ( ، 1975املنجد ، صالح الدين ، )  8
        . 2دار الكتاب اجلديد, بريوت , طاملنجد , 

مؤسسة الرحاب للطباعة والنشر والتوزيع , ,  أزمة اجلنس يف الرواية العربية ـ بنون النسوة ( ، 2017) الداديسي , الكبري  9 
 . 1بريوت , ط

احلوار وليد يوسف عطو ,  ,) مقالة ( ,  1املسكوت عنه يف اجلنسانية العربية ــــ  ج ( ، 2014عطو ، وليد يوسف ، )  10 
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4128 95.    4440د املتمدن : العد

د. حممد عبد الرمحن يونس ذكرايت ومواجع على ضفاف عدن , قصص قصرية , ( ، 2016يونس ، حممد عبد الرمحن ، )  11
 .  ,,) سفرومواجع ( 1منشورات مقارابت للنشر والصناعات الثقافية, املغرب , فاس ,ط, 

 .أزمة اجلنس يف الرواية العربية ديسي ، الكبري ، الدا 12 
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 ذكرايت ومواجع ) مالحات يف عيون حاملة ( .يونس ،  13 

 ذكرايت ومواجع .يونس ،  14

دار صادر , بريوت , ، لسان العرب ،  ( هـ711 ت)  مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو ( ،1955ابن منظور ، ) 15
1955 . 

 ومواجع .ذكرايت يونس ، 16

 111املصدر نفسه :  17

 . ذكرايت ومواجع يونس ،   18

 لسان العرب .ابن منظور ،  19

 ذكرايت ومواجع .يونس ،  20

 ابن منظور , لسان العرب .  21

 ذكرايت ومواجع .يونس ،  22

 ذكرايت ومواجع .يونس ، 23

 املصدر نفسه . 24

 . املصدر نفسه  25

 .املصدر نفسه  26

 .  1بريوت , ط,  أزمة اجلنس يف القصة العربية , دار الشروق ( ، 1999يل ، )شكري ، غا 27

 .يونس  ذكرايت ومواجع ,يونس ،   28

 . املصدر نفسه  29

 . املصدر نفسه   30

 املصدر نفسه . 31

 ابن منظور ، لسان العرب.   32

 .املصدر نفسه    33

 .ابن منظور ، لسان العرب   34
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 ثقافة االعتدال والوسطية عرب تعزيز قيم السلم والسالم 

 أبكر عبدالبنات آدمأ.د.بقلم :  

 السودان،  مدير جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم أستاذ مقارنة األداين ،

 
 
ثقافة االعتدال والوسطية، ألن كل امللل والنحل تدعو إىل نبذ العنف والتطرف، بل  عرب الدراسة تعزيز قيم السلم والسالم  ظهرت   

كثريًا ما هتدف إىل إرساء مبادئ السالم والتسامح. فاهلل عّز وجّل أمر رسله وأنبيائه عليهم السالم اإلميان ابلرساالت السماوية، 
البشرية وإن تعددت شرائعهم، كما دعا إىل التسامح الديين والعيش وجاء اإلسالم ليؤكد احلتمية اإلهلية املطلقة فدعا إىل وحدة 

املشتك، وتشجيع اخلطاب الديين املعتدل لنشر ثقافة السلم والسالم. ولتحقيق لتك األهداف دفعت الورقة مبجموعة من اخليارات 
لعمل على األخذ مبفهوم االعتدال والوسطية املوضوعية واملنطقية للمحافظة على تلك القيم السامية، والدعوة إىل إعمال العقل، وا

وقد خلصت الدراسة إىل أن السلم والسالم تشكالن قيمة رابنية جيب على اجلميع .لبناء قواسم مشتكة تساعد يف نشر ثقافة السالم
تنجم بني األطراف  احملافظة إليها، وأن العيش املشتك بني أتباع األداين ينبغي أن يكون األساس يف استيعاب االختالفات اليت

املتصارعة واملتنازعة. استخدم الباحث املنهج الوصفي والتحليلي وأحيااًن االستقرائي للكشف عن أمهية األخذ مبنطق الوسطية 
  واالعتدال يف تعزيز قيم السلم والسالم يف اجملتمعات البشرية.

 
 
 قدمةامل
عية للحياة اليت يعيشها بتآلٍف وانسجاٍم ومودٍة وهدوء وال يدرك االنسان السلم والسالم ثقافة فطريٌة عند اإلنسان؛ وحالة طبي    

ية، قيمة هذه الفطرة إال حني يتعرض إىل نوائب الدهر، فالنفس البشرية تنبذ الكراهية والعداوة واحلقد ألهّنا أموٌر خمالفة للفطرة الطبيع
ل هو من أعظم املصطلحات القرآنية الداعية للمحافظة على حياة فالسلم يرمز إىل استخدام لغة احلوار والتفاهم بني األفراد. ب

الشعوب واألمم، ألّن احملافظة على حياة الفرد من األمور اليت جاءت ذكرها يف مجيع األداين اإلهلية، فاإلنسان على هذه البسيطة 
افات بني الشعوب فالدول اليت تعيش حالة من حيتاج إىل السلم والسالم، ومها صنوان األمن واالستقرار والطمأنينة. ومع تنوع الثق

السلم والسالم تتوفر بينها حالة من التوافق السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، وابلتايل يتوفر بينها العديد من القواسم 
مّو والتطور، وقادرًة على اإلبداع املشتكة، وعلى ضوئها تتم عملية تبادل الثقافات كأساٌس لقيام جمتمعاٍت قويٍة ومتماسكٍة قابلٍة للن

فاجملتمع الذي يرغب يف الوصول إىل حالة من السلم والسالم، جيب أن يدرك األفراد أهنم يف حالة من املساواة مع  واإلجناز واإلنتاج.
ميع أبمهية التوافق أقراهنم، ولمكاهنم احلصول على احتياجاهتم الضرورية من مستلزمات املعيشة، األمر الذي يعّزز من قناعة اجل

اجملتمعي واالستقرار التام، طاملا أهنم متساوون يف احلقوق والواجبات. أما اإلخالل هبذه احلقوق أو إقصاء البعض منها وظهور متييز 
يك يف لصاحل أقلّية على اآلخر، فإهنا يشكل مدخاًل إلنتاج ثقافة الصراع الذي يؤدي إىل اقتتال وعدم االستقرار، وهنا يكون التشك
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جوهر البناء القانوين، وظهور ما يسمى حباالت االغتاب عن النظم واملؤّسسية، فالعيش املشتك هو أمر يتم اكتسابه يف إطار تعلُّم 
مستمر من خالل مؤسسات الدولة الدينية، واليت حترص كثرياً على إكساب األفراد ثقافة وقيم التعاُيش والسلم يف إطار تعدُّد وتنوُّع 

 وديين.  ثقايف
األداين السماوية لتحقق مبدأ العدالة االجتماعية بني البشر، والتميز بني احلق والباطل، غري أن اإلنسانية : جاءت مشكلة الدراسة

خرجت عن مسارها التعبدي والعبادي، ونزعت حنو الصراع والنزاع، ومن مث التطرف والعنف، وغاب ميزان السلم والسالم يف 
اليب لتأكيد أمهية التعارف بني البشر؟ وما الذي حيدث إذا غابت ثقافة االعتدال اجملتمعات البشرية. فالسؤال ما هي الوسائل واألس

 والوسطية؟ وكيف ميكن التوافق بني املصطلحني وتقدمي وجهة نظر مشتكة للتعاون بني الشعوب؟ 
ألخذ مبفهوم السلم : تنبع األداين كلها من مصدر واحد، وتشتك مجيعها يف غاية واحدة، هي هداية البشرية واأمهية الدراسة

 والسالم للمحافظة على كينونة اإلنسان على هذه البسيطة.
 هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:: أهداف الدراسة

 .ضرورة إعالء قيم السلم والسالم، وجعلها عنواانً للتعامالت اإلنسانية يف حياته اليومية 
 تمعات البشرية من الوقوع يف الصراعات والنزاعات ومجيع مظاهر العنف التأكيد أبن نشر ثقافة السلم والسالم يساعد اجمل

 والكراهية.
 الكشف عن خماطر دعاوى العزلة، وتفشي ثقافة العنصرية واجلهوية والقبلية. 

نشر  استخدم الباحث املنهج الوصفي والتحليلي، وأحياانً االستقرائي ملعرفة التحدايت والتهديدات اليت تواجه: منهجية الدراسة
 قيم السلم والسالم يف اجملتمعات البشرية.

 مفهوم السلم لغة واصطالحاً 
( أّن الِسْلُم)ابلكسر( هو الّسالُم. 235م:1987لغة: الِسلُم: الّسالُم والّسالَمُة: الرباءة، وتسلَم منه: تربأ. وقال ابن العريب)السلم 

وقوم ِسْلٌم وَسْلٌم: ُمساِلمون، وكذلك امرأة ِسْلٌم وَسْلٌم، وتساملوا: تصاحلوا)ابن والِسْلُم: املساملُ. تقول: أان ِسْلٌم ملن ساِلِمين. 
ْلم: ضد احلرب، ومنه اشتقاق السَّالمة. والسَّليم: 289ص12م،ج1958منظور، ْلم، وقد قُرئ على ثالثة أوجه، والسِّ (. السََّلم والسِّ

)أبو لم، مبعىن: الصلح(. وجاء السِّ 326م: ص1998ل اللغة)ابن دريد،امللدوغ، مُسَّي بذلك تفاؤاًل ابلسالمة، يف قول بعض أه
ْلِم َكافًَّة َواَل تـَتَّ 802م،ص1998البقاء، ِبُعوا (. فالِسْلُم هو السالم، وقرأ أبو عمرو قوله تعاىل:}اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

والسالم هو اسم من أمساء هللا تعاىل، لقوله تعاىل:}ُهَو اَّللَُّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ، (208مُِّبنٌي{)البقرة: ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  
ُ ُسْبَحاَن اَّللَِّ   .(123ر:َعمَّا ُيْشرُِكوَن{)احلش ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ

السلم اصطالحاً: ضد احلرب. وهو وضع يسود فيه األمن والطمأنينة، ويشعر فيه الفرد ابألمان والسكينة واالستقرار، وهو عامل 
أساسي لتقدم األمم وازدهارها، وهذا املعىن املتعارف عليه هو حالة لبناء العالقات الودية بني الناس، كما يعين الوفاق بني أعضاء 

 ة متقاربة ومتصلة يف الروابط األخوية، وانعدام العدوانية، والعنف داخل اجملموعة البشرية.جمموعة بشري
إىل انعدام العدوان الدويل،  انشري وييستخدمان يف العالقات الدولية، وقد جاء يف القاموس السياسي، أن السلم والسالم مصطلحان 

)دار السالم(، ألهنا دار سالمة، لقوله تعاىل:َ}هلْم كما أطلق على اسم اجلنة  يف ظل وجود روابط قوية تسعى يف تنظيم العالقات بينهما.
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(. فالسالم: حتية املسلمني لقوله تعاىل:} َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا 127)االنعام: َداُر السَّاَلِم ِعنَد َرهبِِّْم َوُهَو َولِيـُُّهم مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن{
يـَّتُـُهْم ِفيَها َساَلٌم{)أبراهيم: َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ   (. كما ارتبط السالم ابألمن23َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها لِِْذِن َرهبِِّْم حتَِ

تعاىل:}اَي أَيُـَّها الَِّذيَن  هلقول(، ودين اإلسالم هو دين األمن والسالم، 46)احلجر:اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِننَي{، لقوله تعاىل:}والطمأنينة
ْلِم َكافًَّة َواَل تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  مُِّبنٌي{)البقرة: فالسلم والسالم أمساء مشتّقة من فعل  (.208آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

تينّية تعين األخطر، ومهد االرتقاء، إشارة إىل أّن السالم هو أساس سِلم، ويعين أِمن من كل ما يؤذيه أو يقلق ابله وضمريه، ويف الال
 .(48)حسني، بدون اتريخ:كل حداثة، وتقدم لدى الكائن احلي

 أمناط السلم والسالم
* السالم السياسي: يقصد به نبذ النزاعات والصراعات واحلروب املدمرة لألمم والشعوب. وقد أكد اإلسالم على أمهية السلم يف 

مة جمتمٍع راٍق ومستقٍر يشعر أفراده ابألمان والطمأنينة والسكينة يف األرواح واملمتلكات، قال تعاىل:} وإن جنحوا للسلم فاجنح إقا
(، كما أّن حتية اإلسالم وهي" السالم عليكم" تعد من أكرب الدالئل على أّن اإلسالم دين السالم، 61هلا وتوكل على هللا{)األنفال:

قط إال إلعادة حٍق أو إعالء شأٍن أو نصرًا للدين والضعفاء، وحىت يف حالة احلرب فقد التزم املقاتلون املسلمون ومل يدُع للحرب 
(. ومن 44م،1999أبسلوٍب َخلوٍق يف حرهبم فلم يقتلوا شيخًا وال طفاًل وال امرأًة ومل يقطعوا شجرًة ومل يهدموا معبداً)البغدادي،

إلسالم تعزيز قيم التعاُيش والسلم وإدماجها يف املنهج التعليمي واخلطاب الديين، حىت تكتسب أهم مظاهر الدولة املدنّية يف ا
اجملتمعات أفكارًا جديدًة حول أسلوب احلياة يف ظل تعدُّد وتنوُّع اجلماعات مع اختالف مشارهبا وهواّيهتا، على اعتبار أّن هذا 

وهنا يكون مفهوم السلم والتعاُيش من أهم مفاهيم العمران البشري اليت تُقّر هبا التعدُّد والتنوُّع مصدر ثراء للمجتمعات احلضارية. 
 .اجملموعات البشرية

* السلم االجتماعي: ويقصد به ضمان التعليم للجميع، وحرية التعبري واالبتكار، ومحاية التاث الوطين والقيم األخالقية واملبادئ 
  .مدرستان ذات أعماق نفسية وفيسيولوجية ال ينفصل عن متطلبات اإلنسان األساسيةاإلنسانية. فالسلم والسالم بني البشر مها 

إّن مفهوم البيئة يف اإلسالم هو مفهوم شامل، وتعين األرض والسماء واجلبال وما فيها من خملوقات وعالقات * السالم البيئي: 
وعواطف وغرائز سّخرها هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان للعيش الكرمي، ومؤثرات وظواهر خمتلفة مبا فيها اإلنسان، وما حييط به من دوافع 

 ...زَّيُتوَن والنَِّخيَل واألعنابَ )ُهَو الذي أنَزَل ِمَن السَّماِء َماًء َلُكم ِمنُه َشَراٌب وِمنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن يُنِبُت َلُكم بِِه الزَّرَع وال:قال تعاىل
  .(16-10ِم ُهم يَهَتُدوَن()النحل: وَعالَماٍت واِبلنَّجوُسُباًل َلَعّلُكم هَتَتُدونَ 

* سالم الضمري: للفرد يف النظام اإلسالمي قيمة أساسية، فهو اللبنة األوىل يف بناء اجلماعة، وىف ضمريه تنبت البذرة األوىل للعقيدة 
احلياة ويرقيها ألنه ينبع من التناسق والتوافق بني الصحيحة، وىف سلوكه تظهر لبنات حقيقة التوحيد، فالسالم اإلجيايب هو الذى يرفع 

فسالمة الضمري يعىن اعتاف الفرد لآلخر بوجوده .الطاقات الروحية واملادية اليت خترج اإلنسان من الكبت واالنفعاالت النفسية
اخل. فالسالم مع .ين بوجوده،..وبنوازعه وأبشواقه، كما يعتف للجماعة مبصاحلها وأهدافها، ولإلنسانية حباجاهتا وأشواقها، وللد

النفس هو أول خطوات السلم فإذا عاش املرء على وائم مع نفسه يستطيع أن يصنع هذا الوائم مع اآلخرين، لقوله تعاىل:} فَِإَذا 
بل جاء يف لغة القرآن إطالق النفس على اجملموع؛ فالسالم مع النفس أن تكون  ،(61َدَخْلُتْم بـُُيواتً َفَسلُِّموا َعَلى أَنـُْفِسُكْم{)النور:

العالقة قائمة على وضوح األهداف، وشفافية املقاصد، وصفاء التعامل واالنسجام الداخلي. فالشرع يقدر لإلنسان طبيعته ويعطيها 
 .وال يعاقب عليهحكمها أحياانً وال تثريب على ذلك 
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يف  ح والقدرة فيما يريده اإلنسان وما ميلكه من الوسائل واألساليب اليت ميكن هبا حتقيق االعتدال والتوازنفالسالم هو الطمو     
 اأَلْعَماِل ِإىَل وا، َوِإنَّ َأَحبَّ صلى هللا عليه وسلم :"اَي أَيُـَّها النَّاُس ُخُذوا ِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطيُقوَن، فَِإنَّ اَّللََّ اَل مَيَلُّ َحىتَّ مَتَلُّ  هقولل احلياة

 (. 1789)أيب داؤد، بدون اتريخ: حديث رقمْن َقلَّ"،اَّللَِّ َما َداَم َوإِ 
إن الصراعات عادة ما تندلع نتيجة سوء الفهم واخلوف، وعند انعدام الثقة بني الشعوب واألمم، فإذا كانت : السلم والسالم العاملي* 

الً حقيقياً لألفكار وتغيرياً عميقاً للعقليات وإسقاطاً فعلياً للحواجز الثقافية بني الشعوب السلع واملعلومات تنتقل بني الدول، فإن تباد
واألفراد حيتاج إىل الكثري من الوقت واملثابرة إلرساء قيم عاملية لالتصال والتواصل بني خمتلف الثقافات والدايانت، وال ميكن تسوية 

األطراف القدرة على اإلقرار والتسليم؛ وتسليط األضواء على األسباب واجلذور العميقة تلك اخلالفات الثقافية إذا مل تكن لدى مجيع 
(. فثمة جمموعة قيم إنسانية أساسية مشتكة بني كل الفضاءات الثقافية والدينية 178م:1995،قرضاوي)الاليت خلقت اخلالفات

خالل توفر اآلليات التالية: العدالة، رفض العنف والظلم،  يف العامل ميكن استثمارها والتكيز عليها لتكريس وحدة اإلنسانية من
... اإليثار، املساواة، التسامح، التعاون، احملبة... وأحاسيس أخرى مثل السعادة، وعدم املعاانة، األمل، اإلحباط، الغ ، الرأفة، الرمحة

 وغريها. 
 املبحث الثالث: أمهية السلم والسالم

التمتع ابحلرية ، و ضمان حتقيق احلقوق الدينية والسياسية والثقافية والفكرية لألمة، و تعزيز قيم األمن والطمأنينة يف الذات اإلنسانية *
  .والدميقراطية يف احلياة اليومية

 .* حتقيق العدالة أمام القانون بني اجلميع على اختالف األلوان واالجناس والطبقات
احملور الذي يدور عليه مقاصد التشريع اإلسالمي يف حصن العدالة، وهذا ما يقرره املنطق العقلي، وجيزم عليه فالسلم العاملي هو 

التاريخ. لذلك فإن اهتمام اإلسالم ابلعدل، وترسيخ دعائمه مساوايً ملدى اهتمامه ابلسلم الذي يراعي مبدأ توفر األمن واألمان بني 
االعتدال والوسطية، ألهنا الوسيلة الفاعلة لدفع الظلم، ورد العدوان، وإشاعة السالم، فالسلم  الناس. لذلك من الضروري العمل بفقه

والعدالة متالزمان، فكلما امتد سلطان العدل امتد رواق السلم، وكلما تقلص سلطان العدل، امتد يف مكانه ظلم وجور، وتفتحت 
 عها:(. ومن أهم مناب227م،ص2006يف مكانه القتل والف )رمضان،

َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى . االعتاف آبدمية وكرامة اإلنسان، قال تعاىل: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرزَ 1 قْـَناُهم مِّ
َّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل{)اإلسراء:  (.70َكِثرٍي ممِّ

الدين واقع مبشيئة هللا تعاىل، وهو منحة من املوىل عّز وجّل لإلنسان، قال تعاىل:}َوُقِل احلَْقُّ ِمن رَّبُِّكْم  .أن اختالف الناس يف2 
ا مبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس ْسَتغِيُثوا يـَُغاثُو َفَمن َشاَء فَـْليُـْؤِمن َوَمن َشاَء فَـْلَيْكُفْر ِإانَّ أَْعَتْداَن لِلظَّاِلِمنَي اَنرًا َأَحاَط هِبِْم ُسَراِدقـَُها َوِإن يَ 

 (.28الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا{)الكهف:
. ليس من ابب التكليف أن حياسب املسلم أخيه حماسبة الكافرين على كفرهم، أو معاقبة الضالني على ضالهلم، ولكنه مكلف 3

تعاىل:}َوِإن َجاَدُلوَك فَـُقِل اَّللَُّ أَْعَلُم مبَا تـَْعَمُلوَن، اَّللَُّ حَيُْكُم بـَيـَْنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة بدعوته إىل هللا تعاىل، ابحلكمة واملوعظة احلسنة، قال 
 .(69-68ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن{)احلج:

ظلم ويعاقب الظاملني، قال .أن هللا عّز وجّل أيمر ابلعدل واالحسان، ويدعو إىل مكارم األخالق، ولو مع املشركني، ويكره ال4 
َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقـَْرُب لِلتـَّْقَوى َواتَـُّقوا تعاىل:}اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي َّللَِِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم 
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نَـَها َوَبنْيَ اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 8تـَْعَمُلوَن{)املائدة: اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي مبَا َا لَْيَس بـَيـْ (، وقال صلى هللا عليه وسلم:" َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمظُْلوِم فَِإهنَّ
 .(2071، رقم احلديث 3م: ج1999ِحَجاب")ابن حنبل،

 عالقة السلم والسالم ابحلضارة اإلنسانية 
الة من الصراع الفكري والثقايف يف ظل صراع احلضارات، وابلرغم من أن العامل أصبح قرية كونية يف إن اإلنسانية اليوم تعيش ح   

ظل ثقافات متعددة، إال أهنا ال توجد ثقافات موحدة منسجمة تعيش يف فضاءات ثقافية موحدة يف عاملنا املعاصر. فاالندماج 
ل ما يعرف ابلعوملة، مل حترك عملية التفاعل واالحتكاك الثقايف بشكل جيعل العاملي الذي خلقته الثورة اإلعالمية والتكنولوجية يف ظ

البشرية تعيش حالة من السلم الداخلي أو اخلارجي، مما أحدث حتوالت جذرية وتوترات ثقافية، نتيجة لصعوبة إدراك واستيعاب 
واحلضارية إىل حماولة االستعالء الثقايف والفكري، القيم الثقافية للمجموعات البشرية، األمر اليت دفعت بعض اجملموعات الثقافية 

(. وهذا ما أدى إىل فتح الباب للشعور بضرورة مواجهة املد الثقايف 55وعدم االعتاف حبق اآلخرين يف احلياة)اخلزمي، بدون اتريخ:
تالب االستعماري الذي الغريب، وذلك عرب البحث عن األصول واخلصوصيات الثقافية كسالح ورد فعل ضد موجة التغريب واالس

 خلفت موجة من اهلوة الثقافية بني اجملتمع األورويب والدول النامية على كافة املستوايت، مما جعل شعوب العامل الثالث حتتمي ابلعوامل
مستقبل الثقافية األخرى إلثبات الذات، والتعبري عن عدم رضاها واستنكارها ملوجة االستالب الفكري والثقايف اليت ابتت هتدد 

الشعوب العربية واإلسالمية واألفريقية. وأمام تلك املعطيات فإن االحتكاكات العاملية احلادة واملتسارعة اليت نشاهدها اليوم خلقت 
وعياً عميقاً لدى خمتلف األفراد والشعوب، مما دفع بعض الشعوب للرجوع إىل ثقافاهتم ودايانهتم لتأكيد ذاهتم وخصوصياهتم الثقافية 

 ال يتم إقصاءهم وهتميشهم.حىت 
ومن هنا جيب على اجملتمعات البشرية عن تعرّب عن خالصة جتربة اإلنسانية على هذه البسيطة، واليت تتمثل يف النزعة حنو التفاعل 

يف التماثل واالختالف،  احلضاري والتالقح الثقايف والفكري اليت تقوم مرتكزاهتا على مفاهيم وقيم التعّددية/التباين واملغايرة/التنوّع الثقايف
 والتعاُيش السلمي.

لذلك فإن جوهر نضال اإلنسان حول حتقيق وعي كوين مبفاهيم التعاُيش السلمي، يتطلب وجود قاعدة عامة يعزز ما هو مشتك     
بني احلضارات والثقافات والدايانت، وتوسيع نطاقه من خالل احلوار وبناء املنهج العقالين. وبناًء على تلك املعطيات فإن االهتمام 

من قبيل التف الفكري والثقايف بقدر ما هو ضرورة إنسانية ال ميكن جتاهلها أو أتجيلها، فهي قضية بقضية السلم والسالم ليس 
ملحة يف حاضران الراهن، وواحدة من أهم املعاجلات للخروج من نفق األزمات اجلهوي والتعصب املذهيب. ويف هذا السياق البد من 

لضمان ديناميكية احلياة االجتماعية، واالعتاف ابلتنوُّع والتعدُّد اليت أصبحت  اإلقرار أبن الوسطية واالعتدال، مها شرطان أساسيان
 (. 33م :2005عصية على اإلنسان وارتقاؤه)عبدالعزيز ،

 ثقافة السلم والسالم مبادئ وأسس إرساء
 ية ومن أمهها:يرى بعض علماء االجتماع أن هنالك عدة مبادئ وأسس إلرساء ثقافة السلم والسالم يف اجملتمعات البشر 

التواضع: على األفراد والشعوب أن يتعلموا قيم التواضع والتسامح واللجوء للحلول املوضوعية واملنطقية أثناء نشوب األزمات،  *
واالستفادة من ثقافة التواصل والتفاهم والتعايش السلمي، والبعد عن التعايل اليت قد ال تساهم يف خلق أرضية مشتكة بني املختلفني، 

 .بني األطراف بل قد تؤدي أحياانً إىل خلق العداء
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الرأفة والرمحة: إن اإلحساس آبالم ومآسي اآلخرين والتعاطف معهم من قبيل الوعي آبدمية اإلنسان الذي كرمه هللا سبحانه وتعاىل،  *
مشتكة جتمع اإلنسانية مجعا. فإذا أردان أن وعلى رغم من كل االختالفات الدينية والثقافية بني شعوب العامل، إالّ أّن هنالك قواسم 

نعيش حتت مظلة السلم والسالم علينا أن منتلك قوة اإلرادة يف التبية والتعليم، ويف بناء السلوك واألخالق، والقدرة النفسية اليت 
املية، واالستفادة من املرجعيات متكن األمم والشعوب من التخلص من األمراض النفسية الداعية إىل تطبيع العالقات مع الصهيونية الع

 الدينية اليت تتحدث عن إنسانية اإلنسان.
الرضى وحب اخلري لآلخرين: على األفراد واجلماعات أن ميتلكوا خاصية الرضى الذايت واجلمعي واجلماهريي، وهذا يتطلب توفري  *

 النزعة الدينية.
الثقافية واحلضارية بصورة فيها نوع من  ده تتزايد فيه االحتكاكات والتفاعالتوالتسامح: إذا نظران إىل واقع عاملنا اليوم جن التعايش *

احلدة والتوتر جراء الثورة املعلوماتية اليت سيطرت على ديناميكية حركة اإلنسان سواًء يف األمن واالستقرار، وهذا مما أضرت بنشر 
 ثقافة التعايش والتسامح.

بني احلضارات   ما هو ثقافة لبناء عالقات قصود من السالم ممارسة اللهو والتف، بقدرتفعيل ثقافة السالم العاملي: ليس امل *
املختلفة. فاحلياة اليومية مل  بعدة تفاعالت ذاتية أو شخصية، ومنها مجاعية تضم أفرادًا ومجاعات هلم عدة مكوانت ثقافية 

 ه إىل قيم أخالقية تساهم يف بناء عالقات دولية.واجتماعية، وهذا يتطلب أن يتحول السلوك اليومي بكل أطياف وسياسية
بثقافة السلم والسالم: اإلنسان يف هذه احلياة ميتلك قوة إميانية فائقة جيعله يتعامل مع نوائب الدهر حني يتعرض للمهلكات  اإلميان *

ؤمية للحياة، فاحلرب ليست حتمية كالصراعات والنزاعات والكوارث وغريها، ولتحقيق تلك الثقافة علينا التحرر من النظرة التشا
 بيولوجية كما يظنها البعض، بل هي فلسفة اجتماعية تظهر كلما طغى اإلنسان على أخيه اآلخر.

الشعور ابملسؤولية االجتماعية: إن الشعور ابملسؤولية االجتماعية تساعد يف إرساء قيم أخالقية فاضلة تقوم على ضبط وإدارة  *
والثقايف  املسؤولية بني األفراد واجلماعات يف حميطهم االجتماعي والبيئي  ماعات اإلنسانية، فاملراهنة على مبدأالتحدايت اليت تواجه اجل

 والديين تساهم يف خلق األمن واالستقرار، وابلتايل تساعد يف حتقيق ضمان حفظ احلقوق بني األجيال.
وابلتايل  وحدة مصاحله العليا من أوجب واجبات السلم والسالم،التضامن بني الشعوب: إن الوعي أبمهية وحدة مصري اإلنسان، و  *

 اهليمنة االستالبية والغربنة بكل أطيافها. جيب على األفراد واجلماعات تدعيم أواصر التعاون داخل اجملتمعات للخروج من ظاهرة
ة يف كل الفضاءات الدينية والثقافية يف العامل، إيالء االهتمام ابلقيم املشتكة بني األداين: هنالك مثة قيم مشتكة جتمع اإلنساني *

 لذلك من ضرورة مبكان استثمارها والتكيز عليها لتكريس وحدة األمة.
 حتدايت نشر ثقافة السلم والسالم

، لكل ثقافة حتدايهتا تؤثر على حياة البشرية سلبًا أو إجياابً، وختتلف التحدايت من عصر إىل آخر ابختالف املراحل التارخيية
التحدايت اليت تواجه األمم والشعوب من السنن الكونية يف األرض، فلقد خلق هللا اإلنسان يف فوابلتفاوت يف الوسائل واألساليب. 

(، وجعل احلياة عناء ال ينتهي، ومكابدة ال تفت. ومن أجل إقامة العدل 4كبد، لقوله تعاىل:} ولقد خلقنا اإلنسان يف كبٍد{)البلد:
حالل السالم بني البشر، جيب تطبيق تعاليم الدين احلنيف وفق ضوابط وأحكام وموازين الشرائع اإلهلية، فالشرائع وإقرار احلق وإ

ية، اإلهلية داعية إىل السالم يف األرض واحملبة بني بين البشر، والتطلع الدائم إىل نيل مرضاة هللا ابلعمل الصاحل يف ظل اإلخوة اإلنسان
مي إال ابلتقوى، فالتحدايت اليت تواجه عاملنا املعاصر من حيث العمق واجلوهر واهلدف والُبعد االستاتيجي ال فرق بني عريب وال أعج
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هو انتج للعديد من التاكمات واملخالفات اليت ارتكبها الناس نتيجة للعجز والتواكل، أو اجلهل أبمهية السلم والسالم يف احلياة، أو 
صرون ضالتهم عندما عاشوا أمام شعوب مقهورة اإلرادة ظاملة، ومنزوعة الثقة بنفسها لطوال االستخفاف ابآلخرين. وقد وجد املن

عهود االستبداد والتسلط اليت تتعارض مع أحكام الشرع احلنيف، جلهلها ابستغالل الثروات اليت حباها هللا تعاىل هلم، وهليمنة طائفة 
 ه التحدايت ما يلي:ومن أهم هذ .(29م:2007منها دون الطوائف األخرى)شبار،

* حتدايت سياسية: يعيش عاملنا اليوم حتدايت سياسية ماثلة على كافة مستوى نظم احلكم واإلدارة، وإقامة العدل وتطبيق الشورى 
 من خالل آليات تضمن مشاركة فئات اجملتمع املختلفة يف صنع القرارات املصريية.

إىل فلسفة اقتصادية رصينة لكي يعيش، وإىل عقلية أمينة وصادقة يف نفسها  * حتدايت اقتصادية: حيتاج اإلنسان يف هذه احلياة
 إلجراء بعض االختبارات والتطبيقات اهلادفة اليت تساعد يف معاجلة أنواع الضعف االقتصادي.

واملنفتح على العامل، * حتدايت ثقافية: تواجه العمل الثقايف يف حقوله املختلفة حتدايت جسيمة أدت إىل غياب البناء الفكري القومي 
وعلى منواهلا فشلت الدول العربية واإلسالمية من معاجلة نوازع التطرف واالنغالق، كما فشلت يف الوقوف أمام املواجهة غري املتكافئة 

 مع التيارات االستالبية الوافدة من الغرب.
* حتدايت اجتماعية: على مستوى االجتماعي فشل عاملنا املعاصر من حماربة الثالوث اخلطري، وهو الفقر واجلهل واملرض، ومقاومة 
اليأس الذي يدفع ابلشباب إىل الوقوع يف شباك التطرف والغلو يف الدين، األمر الذي استغله الغرب يف إاثرة النزاعات والصراعات 

 (. 28)التكي، بدون اتريخ:بني األنظمة املختلفة
ة * حتدايت تنموية: ابلرغم من اجلهود املبذولة للقضاء على معّوقات التنمية، وعلى مستوى بناء القواعد الثابتة للنهضة التنموية الشامل

 ستدامة. يف مجيع امليادين، إالّ أّن تعدد وجهات النظر حول الوسائل واألساليب جعلنا  نعيش يف أهلك معوقات التنمية امل
 * عدم مواكبة التقدم التكنولوجي: رغم التقدم التكنولوجي العاملي الذي نشاهده اليوم يف العامل الغريب يف جماالت االتصال واملعلومات

ىل جانب والتكنولوجيا الرقمية، إالّ أّن عاملنا العريب واإلسالمي واألفريقي تعاين األمرين : ضعف يف اإلمكاانت املادية والفنية، هذا إ
 (.33م:2004التخلف األكادميي)املناهج()غليون،

ية *عدم التعامل مع خماطر العوملة وأتثرياهتا بصورة واقعية: تشكل العوملة اليوم احملور األساسي يف صياغة الثقافة واهلوية وبناء الشخص
 اإلنسانية.

 يهتمون ابلبحث العلمي، حيث جند معظم امليزانيات * ضعف االهتمام ابلبحث العلمي: كثري من حكوماتنا يف عاملنا املعاصر ال
توضع للحروب والصراعات والنزاعات، فإذا قاران الدعم املخصص للباحثني يف جماالت املعرفة املختلفة، سواء من قبل الدولة أو من 

 حث العلمي توظيفاً سليماً وفّعااًل.قبل القطاع اخلاص مل جند هلا رقم يذكر، علماً أّن منو اجملتمعات ال يتم إال بتوظيف نتائج الب
 

  عالج التحدايت اليت تواجه نشر ثقافة السلم والسالم
 للخروج من تلك التحدايت والتهديدات اليت حتدد نشر ثقافة السلم والسالم يف ربوع بلداننا علينا ابآليت:

علماء يف البحث عن الطريقة املثلى للتعايش بني األداين تفعيل ثقافة احلوار بني األداين :منذ الستينيات من القرن املاضي بدأ ال  .1
عّما يهم فكان اختيار موضوع احلوار بني األداين من أحدى املوضوعات اليت مت البحث عنها للوصول إىل القواسم املشتكة اليت تعرب 

 .اخللق واإلنسانية مجعاء
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ة الصراعات الدينية يتطلب أتسيس حوار مثمر يتوفر فيه حسن النية التغلب على الصراعات الدينية والطائفية: إن اخلروج من أزم .2
بني أتباع الدايانت، فالرغبة األساسية حملاورة أهل األداين تتمثل يف البحث عن سبل التوافق بني اآلخرين، وتوثيق أواصر عالقات 

 (.54م:1996احملبة والسالم بني الشعوب واألمم)صايف،
رعية: أصبحت اهلجرة غري الشرعية تؤرق حال عاملنا اليوم بل أضحت جزء من التحدايت اليت تواجه . احلد من اهلجرة غري الش3 

 السلم والسالم العامليني يف خمتلف جوانب احلياة الفكرية منها والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 . مناقشة املشكالت اليت تعوق البحث العلمي.4
 واإلثنية.. عدم التالعب ابهلوية الدينية 5

 تام القول خ
أكدت الدراسة إن حتقيق ثقافة السلم والسالم بني األفراد واجلماعات حقيقة كونية جيب حتقيقها يف إطار ذايت ومجعي ومجاهريي، 

املعتدلة ويف إطار السيادة الوطنية، واليت تشمل فضاءات احلرّيّة واحتام اآلخر، وحفظ حقوق اإلنسان، وأتكيد فاعلية النزعة الدينية 
 .العيش الكرمي والذي من خالله يضمن اإلنسان إجياد صيغة جديدة للحياة تضمن للجميع

 التوصيات
ضرورة قيادة األجيال حنو لغة احلوار واجملادلة ابليت و  ،* العامل حباجة إىل تدميل جراح املكلومني واحملرومني من ثقافة السلم والسالم

 ضرورة فتح مراكز أو معاهد حبثية تعىن حبوار األداين.، و ع العاملهي أحسن حىت يعم السلم والسالم ربو 
 :  املراجع 

 أواًل: القرآن الكرمي.
 اثنياً: احلديث النبوي.

 وامش :اهل
 www. Al warraq. Com ابن دريد، حممد)بدون اتريخ(. مجهرة اللغة. درا األندلس، اإلسكندرية.

 .2العريب،بريوت،طم(. أحكام القرآن. دار الفكر 1989ابن عريب)
 .12ج 1م(. لسان العرب. دار اجليل، القاهرة، ط1958ابن منظور، حممد بن مكرم)

 .1م(. جتديد الفكر الديين. دار الثقافة، دمشق،ط1999البغدادي، أمحد)
 .1التكي، عبدهللا عبداحملسن)بدون اتريخ(. األمن الفكري. دار دمشق للمطبوعات، دمشق، ط

 .2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  السيد)بدون اتريخ(. العالقات الدولية بني املسلمني.حسني، عدانن 
 .1اخلزمي، صاحل بن انصر)بدون اتريخ(. أثر تطبيق الشريعة اإلسالمية، مطبعة األمل، الرايض،ط

 .1م(. اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه، دار الفكر، دمشق، ط2006رمضان، حممد سعيد)
 .1م(. االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي املعاصر. مكتبة ابن خلدون،بريوت،ط2007سعيد) شبار،

 .1م(. العقيدة والسياسة. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا،ط1996صايف، لؤي)
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 .1م(. نظام اإلسالم، دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط2005عبد العزيز، أمري)
 .3(. شرح سنن أيب داود. مطبعة احلليب،القاهرة،طم1989العيين، بدر الدين) 

 .2م(.نقد السياسة: الدولة والدين. املركز الثقايف العريب. الرابط،ط2004غليون، برهان)
 .2الفيومي، أمحد بن حممد بن علي الفيومي)بدون اتريخ(. املصباح املنري. حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية،القاهرة،ط

 .1م(. غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي. مكتبة وهبة، القاهرة،ط1995يوسف)القرضاوي، 
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 بيــــــن الــــبيان والــــــربهــــــان التأويـــــــل 
 أ.د. حامت علي حسنبقلم : 

 العراق .جامعة بغداد ، كلية الرتبية للبنات ، أستاذ اللسانيات ، 
 
 

االنسان حباجة مستمرة إىل أن ينسجم مع حميطه بكل مايشكله هذا احمليط من ظواهر ومعاين متماثلة أو متباينة، يبدو أنَّ 
يط توافق معها أو اختلف. ولكنَّه أدرك أنَّ هذه الظواهر جيب أْن يتفاعل معها ابلقبول أو الرفض، ولكنَّه ادرك أيضاً أنَّ الطبيعة واحمل

هره  سريتُد عليه حتماً فيحركه بل يدفعه دفعاً ليقف ازاَءُه متأمالً ومشككاً، ومن مثَّ ابحثاً عن احلقيقة الذي يشكل هو جزءاً من ظوا
 اليت مل يصل إليها بعد.

فسلك طرقاً خمتلفًة للوصول إىل تفسري منطقي ملا يدور حوله. وإذا عرفنا أنَّ اللغة هي الطاقة احلقيقية اليت جعلت اإلنسانَّ 
ا أي خمتلفاً ومتمي ستكون العامل الرئيس اليت تنتهي ابالنسان الكتشاف تلك احلقائق  -اللغة–زاً، عند ذاك نكون قد عرفنا أيضاً أهنَّ

 اليت حتيط به المبعىن أهنا االداة بل مبعىن الظاهرة اليت متتلك القدرة على تفكيك الظواهر األخرى، وماعلينا إالَّ أْن نسمَح أو على
لطريق لتتحدث مكتشفًة ومفسرًة ولكن ومن أجل أْن يتحقق حلم االنسان انتقل من احلرية والتدد إىل دخول حنٍو أدق نتيح هلا ا

لعبة أو مغامرة معرفة االشياء وحتليلها ويبدو أنَّ هذه املغامرة مل تكن يسرية وسهلة، فبدات متحصنًة برؤى معينة قد تكون على قدر 
يف التفاعل مع حميطه مبا ينسجم وقدراته، مثَّ يتطور األمر فينزع إىل مزيد من املعرفة  -ايتهيف بدا -بدايتها إذ قد يكتفي االنسانُ 

والتحليل واالكتشاف وهنا أقول: إنَّ التطور يف املعارف والتعامل معها يقتضي حتمًا تطور املدارك وتغريها ومن مثَّ تغري احكامنا 
ا وآرائنا يف الوقت نفسه وإذا كانت اللغة هي العام هي اليت شكلت مداركنا  -ابلضرورة–ل احملوري يف حركة اإلنسان واحكامه فأهنَّ

فة نص ومعارفنا ومن مث احكامنا. أمَّا واألمر يتعلق ابلثقافة العربية اإلسالمية فأنَّ النص اللغوي فيها شكََّل ايقونتها الفارقة فهي ثقا
عرش هذه الثقافة، بل هو الذي أنتح هذه الثقافة، ولكن وبسبب كونه نصاً وهي حضارة نص، وقد تربََّع النص القرأين  الكرمي على 

لغوايً عظيماً، ومصدراً تشريعياً مقدساً. اصبحنا ابمس احلاجة إىل فهمه واكتشافه والسيما بعد وفاة حامل هذا النص العظيم الرسول 
وتفسريه، ولكن بعد اجليل األول من االسالم إذ إنَّ الصحابة الكرمي حممد )ص(. ويبدو أنَّ التأويل كان هو املفتاح األنسب الكتشافه 

االوائل مل خيوضوا يف التأويل وقضاايه، وقد يكون السبب يف هذا قرب عهدهم ابلرسول الكرمي )ص( فقد "تنازع الصحابة يف الكثري 
عوا يف مسألٍة واحدة من مسائل األمساء من مسائل األحكام، وهم سادات املؤمنني واكمل األمة امياانً، ولكن حبمد هللا مل يتناز 

والصفات واألفعال، بل كلهم على إثبات مانطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أوهلم إىل آخرهم، مل يسوموها أتوياًل، ومل 
ازها، ومل يقل أحد منهم حيرفوها عن مواضعها تبدياًل، ومل يبدو الشيء منها ابطااًل، والضربوا هلا أمثااًل، ومل يدفعوا يف صدورها وأعج

جيب صرفها عن حقائقها ومحلها على جمازها، بل تلقوها ابلقبول والتسليم، وقابلوها ابالميان والتعظيم، وجعلوا األمر فيها كلها أمراً 
ا بعضها من واحداً، واجروها على سنن واحد، ومل يفعلوا كما فعل أهل األهواء والبدع حيث جعلوها ِعِضنَي، وأقروا ببعضها وأنكرو 

 (.35(، 2016، النظري،)1/39(،1991غري فرقان مبني" ) اجلوزية ، )
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 -وهبذا املعىن أو هذا التحليل الذي ورد ))فانَّ الصدر األول إمنا صار إىل الفضيلة الكاملة والتقوى ابستعمال هذه األقاويل
وأّما مْن أتى بعدهم فاهنم ملّا  -أتويل مل يَر أْن يصرح بهدون أتويالت فيها َوَمْن كان منهم وقف على  -أي الذات االهلية وصفاهتا

 (36-35(،2016،عياد،) 65استعملوا التأويل قلَّ تقواهم وكثر اختالفهم وارتفعت حمبتهم وتفرقوا فرقاً(( ) ابن رشد،
ن من االتفاق إنَّ التأويل االسالمي تعلق ابلنص القرأين الكرمي الذي حرك عقوهلم واثرى فكرهم فكان ماكا -املهم

واالختالف وميكن أْن نقول: إنَّ التأويل بدأ مع ظهور الفرق اإلسالمية بسبب حاجة كل فرقة منهم إىل اسناد رأيها وتعزيزه فكان 
التأويل هو املسعف الرئيس هلم وآلرائهم وقد تكون البداية مع اخلوارج إذ اكدَّ إبن رشد إن بداية التأويل عند املتكلمني كانت على 

. وهنا أخذ التأويل (71)ابن رشد،د اخلوارج ))وأوَُّل َمْن غري هذا الدواء األعظم هم اخلوارج مث املعتزلة بعدهم مثَّ األشعريَّة مثَّ الصوفية((ي
أغلب الفرق، مكانه يف الثقافة العربية اإلسالمية وحتديداً إزاء النص القرآين الكرمي الذي كان حمور ومركز هذه الثقافة فقد تنازعت فيه 

على الرغم من التباين يف اآلليات واملناهج، إذ كان للمتكلمني آلياهتم وكذلك الفقهاء وعلماء األصول والفالسفة، وقد يكون لكل 
منهم حججه ومربراته، ولكن الكثري من هؤالء الزموا انفسهم ابلنقل يف حني التزم آخرون منهم ابلعقل، فكان احلال أول األمر 

متقاطعاً، ولكن مع استمرار هذا التفكري وما إنبىن عليه من اخلالف ظهرت أتويالت وحتليالت اكدَّت أْن التقاطع بني  خالفياً بل
النقل والعقل فكالمها يستند إىل العقل إذ إنَّ الشرع جيب أْن ينسجم مع العقل وهكذا فأن العقل جيب أْن يسند الشرع، فإذا حصل 

ماخيالف العقل جيب اإلستعانة ابلتأويل لتنسجم تلك النصوص الظاهرة مبا يتوافق مع العقل ولكن  يف النقل أو الظاهر من النصوص
البيان قد خالف الربهان بوصفهما أداتني رئيستني يف التأويل، ألجل هذا كان اخلالف قد جتدد مرة أخرى بني الفالسفة الذين 

رى، إذ إنَّ احلقيقة يف الربهان واحدة وملزمة ومتماثلة ومتطابقة خالفاً متسكوا ابلربهان وأولئك الذين متسكوا ابلبيان من جهة أخ
لحة للبيان الذي اعتمد التشبيه من جماز واستعارة وكتابة فكانت التعددية يف املعىن والداللة ومن مثَّ مغادرة مفهوم احلقيقة الواحدة ملص

 تعدد احلقائق ونسبيتها.
لعالقة بني النقل والعقل أو بني الشرع والعقل عالقة واضحة إذا فهمت على أساس ومن جهة أخرى فأنَّ بعضهم وجد أنَّ ا

صحيح تتلخص يف أتييد الشرع ابلعقل وعدم فصل الشرع عن العقل، فالميكن فصل أحدمها عن اآلخر أو االستغناء ابحدمها عن 
 كليهما ))وعلى هذا فأنَّ ما يعده البعض تعارضًا واإلنسان والسيما املسلم سيحتاج إىل –األخر فكالمها حق، واحلق اليعارض احلق 

بينهما ال أساس له من الصحة ألنَّ الذين قدموا واحداَ منهما على اآلخر مل ينكروا دور األخر ومل يهملوه أو يعطلوه، وأية ذلك إنَّ 
ارتضوا ذلك لعلمهم ))أنَّ مدارك  ( ، وقد59-58بعد تعقلهم لاللوهية والنبوة والرسالة()ابن رشد،  -الذين قدموا النقل قدموه

صاحب الشريعة اوسع التساع نطاقها عن مدارك األنظار العقلية فهي فوقها وحميطة هبا الستمدادها من االنوار االهلية فال تدخل 
 (.1029، 2006حتت قانون النظر الضعيف واملدارك احملاط هبا(( ) خلدون ،

الذين قدموا العقل على النقل مدفوعني بغاية نبيلة تتمثل يف الدفاع عن  وهكذا تستمر عملية التربير والتسويغ فيكون
الدين، وقد دعاهم إىل ذلك كالم أهل اإلحلاد يف معارضات العقائد السلفية ابلبدع النظرية فاحتاجوا إىل الرد عليهم من جنس 

 معارضاهتم واستدعا ذلك احلجج النظرية وحماذاة العقائد السلفية هبا.
إىل خلقه رسوالن أحدمها من الباطن وهو العقل  -عزَّ وجل-راغب االصفهاين فيلطف هذا اخلالف فيقول: ))هلل وأييت ال

والثاين من الظاهر وهو الرسول، والسبيل ألحد إىل االنتفاع ابلرسول الظاهر ما مل يتقدمه االنتفاع ابلباطن، فالباطن يعرف صحة 
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بقوله، وهلذا أحال هللا من يشكك يف وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه على العقل فامره أبن  دعوى الظاهر ولواله ملا كانت تلزم احلجة
يفزع إليه يف معرفة صحتها، فالعقل قائد والدين مدد، ولو مل يكن العقل مل يكن الدين ابقياً ولو مل يكن الدين ألصبح العقل حائراً 

( وميتد األمر إىل إبن رشد الفيلسوف االسالمي الذي 207، 1985،واجتماعهما كما قال تعإىل "نوٌر على نور") األصفهاين 
عمل جاهداً على إنشاء عالقة طيبة بني الوحي والعقل، إذ إنَّ كاًل منهما حباجة إىل اآلخر فيقول: ))فانَّ الغرض من هذا القول أْن 

أم حمظور، أم مأمور به، إّما على جهة الندب هل النظر يف الفلسفة وعلوم املنطق مباح ابلشرع،  -على جهة النظر الشرعي -نفحص
وامَّا على جهة الوجوب فنقول: كأن فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر يف املوجودات، واعتبارها من جهة داللتها على الصانع، 

انت املعرفة بصنعتها أمت كانت اعين من جهة ما هي  مصنوعات، فانَّ املوجودات إمنَّا تدل على الصانع ملعرفة صنعتها. وانَّه كلما ك
اما واجب ابلشرع املعرفة ابلصانع أمت وكأنَّ الشرع قد ندب إىل اعتبار املوجودات، وحثَّ على ذلك فبني أنَّ مايدل عليه هذا االسم 

آية من كتاب هللا، تبارك واما مندوب إليه فامَّا انَّ الشرع دعا إىل اعتبار املوجودات ابلعقل وتطلب معرفتها به، فذلك بني يف غري 
 ( .22(() ابن رشد،       وتعإىل، مثل قوله تعإىل "فاعتربوا ايأوىل االبصار"

وبعد أْن استدل إبن رشد أنَّ الشريعة توجب النظر العقلي يذهب إىل ضرورة معرفة هللا وسائر موجوداته ابلربهان فيقول: 
ملن أراد أنَّ يعلم  -أو األمر الضروري -ائر موجوداته ابلربهان وكان من االفضل))وإذا كان الشرع قد حثَّ على معرفة هللا تعإىل وس

 هللا تبارك وتعاىل وسائر املوجودات ابلربهان، أْن يتقدم اواًل فيعلم انواع الرباهني وشروطها، ومبإذا خيالف القياس الربهاين القياس
دون أْن يتقدم فيعرف قبل ذلك ماهو القياس املطلق؟ وكم انواعه؟ ومامنه اجلديل، والقياس اخلطايب، والقياس املغالطي، والميكن ذلك 

قياس؟ ومامنه ليس بقياس؟ وذلك الميكن ايضاً إالّ ويتقدم فيعرف قبل ذلك أجزاء القياس اليت منها تركبت اعين املقدمات وانواعها. 
هذه األشياء اليت تنزل من النظر منزله األالت من العمل((  فقد جيب على املؤمن ابلشرع املتمثل أمره ابلنظر يف املوجودات أْن يتقدم

 ( 22) املصدر نفسه ،
وإذا كان القياس العقلي بدعًة يف نظر أهل النقل ممن رفض الفلسفة ومنطقها، فأن إبن رشد يرى أْن ))ليس لقائل أْن 

ول فأنَّ النظر ايضًا يف القياس الفقهي وانواعه هي يقول: إنَّ هذا النوع من النظر يف القياس العقلي بدعة إذ مل يكن يف الصدر األ
شيء استنبط بعد الصدر األول وليس يرى أنَّه بدعة فكذالك جيب أنَّ يعتقد يف النظر يف القياس العقلي... بل أكثر اصحاب هذه 

جوجون ابلنصوص (() املصدر نفسه ، امللَّة مثبتون القياس العقلي إْن النظر يف القياس الفقهي إالّ طائفة من احلشوية قلية، وهم حم
( وهنا نلحظ أنَّ إبن رشد يرى أنَّ الشريعة توجب التفلسف إذ ال تعارض بينهما، ألنَّ كاًل منهما تنتهي إىل احلقيقة نفسها، 24

احلقيقة الواحدة اليت  احلقيقة الواحدة املتعلقة بوحدانية هللا سبحانه وتعإىل وهنا البدَّ من االشارة أنَّ تعارضًا سيكون واضحًا بني
وبني احلقيقة اليت ارادهتا التأويلية اليت استندت إىل البيان املبىن على  -كما اشار إليها إبن رشد  -ذهبت إليها الفلسفة اإلسالمية

ا احلقيقة اجملاز يف النصوص االبداعية وعلى رأسها النص القرآين الكرمي. يف حني أنَّ احلقيقة اليت يتحدث عنها إبن رشد هي عينه
الواحدة اليت تتحدث عنها الشريعة إذ تتعلق كّل منها ابلوحدانية ولكننا سنرى يف ماأييت من آراء مدعومٍة بنصوص ومفاهيم التاويلية 

يتعلق ابلظواهر  -هنا -نفسها أنَّ احلقيقة فيهاغري احلقيقة اليت اشار إليها إبن رشد والفلسفة اإلسالمية على حنو عام، إذ النظر
كونية األخرى ومنها اللغة بوصفها أهم الظواهر. ولكن األمر مل يكن هبذه السهولة من التفاؤل يف أنَّ ماجاء يف تراثنا العريب ال

االسالمي كان متوافقاً ومنسجماً، بل سنرى أنَّ االختالف واضح وجلي بل حتول هذا اإلختالف إىل خالف ظاهره عقائدي وابطنة 
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هذا اخلالف إىل تبين كل طرف نظرًا معينَا اعتقد مبوجبه أنّه احلقيقة، فكانت التوجهات إىل احلقيقة متعدد األسباب وقد انتهى 
الواحدة اليت بدورها انتهت إىل حقائق متعددة وخمتلفة يف الوقت نفسه، لكن ليس على مبدأ التعددية وقبول االخّر بل على اساس 

نص القرأين الكرمي بوصفه نصًا لغواًي معجزًا أظهر أنّه ميتلك حقائق متعددة انجتة عن احلقيقة الواحدة. ولكن ابملقابل فانَّ طبيعة ال
أتويالت متعددة مستندة يف ذلك إىل البيان ومانتج عنه من تعدد املعىن والداللة يف الوقت نفسه، وهو أمر يقودان إىل نسبية احلقيقة 

. "وإذا كان مفهوم احلقيقة مفهوماً نسبياً يف ذاته فانَّ النسبية هنا جيب -ملتعاليةحمتفظني ابحلقيقة الواحدة املتعلقة ابلذات االهلية ا -
أْن تفهم على أساس النسبية الثقافية ال النسبية الذاتية. من هنا يكون البحث عن حقيقة التاث حبثًا عن حقائق يف ثقافتنا الحبثًا 

يف تراثنا حقائق أخرى  يدركوهنا من منظورهم الثقايف اخلاص، ولكن  -ايفاألغيار ابملعىن الثق -وقد يرى األخرون -عن حقائق مطلقة
 -ذلك الينبغي أْن يشوش علينا رؤيتنا الثقافية للحقيقة. إنَّ ماتدركه ثقافة ما بوصفِه حقيقة مطلقة هو كذلك ابلنسبة هلذه الثقافة

ته، بل مهمتنا حتليله يف اطار النظام الثقايف الذي نفي ذلك أو إثبا -خاصًة يف جمال االنسانيات -وليست مهمة البحث العلمي
ينتمي إليه. وهنا علينا أْن نفّرق بني تعدد األيدلوجيات داخل النظام الثقايف الواحد وبني وحدة الرؤية اليت جتعل من الثقافة كاًل 

 ( 18موحداً رغم ذلك" ) أبو زيد، 
رضات مفاهيمية واضحة يف الثقافة العربية اإلسالمية. وقد ادى هذا هذه املفاهيم املختلفة واآلراء املتباينة أدت إىل تعا

التعارض املفهومي يف املاضي إىل أْن ذهب قاضي البصرة عبيد هللا بن احلسن إىل التسوية بني كل األراء وبني كل االجتهادات مهما 
لقدر صحيح وله أصل يف الكتاب، والقول تضاربت وتناقضت، فقال: " كُل ماجاء به القرأن حق، ويدل على اإلختالف فالقول اب

ابإلجبار صحيح وله أصل يف الكتاب، ومن قال هبذا فهو مصيب، ومن قال يهذا فهو مصيب، النَّ األية الواحدة رمبا دلَّت على 
هللا، وهؤالء وجهني خمتلفني واحتملت معنيني متضادين. وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل اإلجبار فقال: كلَّ مصيب هؤوالء عّظموا 

سق قوم نزَّهوا هللا قال وكذلك القول يف األمساء، فكل َمْن مسى الزاين مؤمناً فقد أصاب، وّمْن مساه كافراً فقد اصاب، وَمْن قال هو فا
ختلفة وليس مبؤمن والكافر فقد اصاب، وَمْن قال هو كافر مشرك فقد أصاب، الّن القرآن دلَّ على هذِه املعاين قال وكذلك السنن امل

كالقول ابلقرعة وخالفه والقول ابلسعاية وخالفه، وقتل املؤمن ابلكافر، واليقتل مؤمن بكافر، وأبي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. 
عليه ولو قال: إنَّ القاتل يف النار كان مصيباً، ولو قال هو يف اجلنة كان مصيباً، إذ كان إمّنا يريد بقوله إنَّ هللا تعبدُه بذلك وليس 

، أبو 56-55، 2007الغيب. وكان يقول يف قتال علي لطلحة والزبري وقتاهلما له إنَّ ذلك كله طاعة هلل تعإىل" ) ابن قتيبة ،  علم
 ( .22-21زيد، 

فسري تولكن الواقع التارخيي للثقافة العربية اإلسالمية يقول: إنَّ التيارات الثقافية اإلسالمية املختلفة تبنت ثوابت بعينها إنطالقاً من 
وذهب املتكلمون واألصوليون والفقهاء أيضاً إىل  وأتويل النص القرآين الكرمي. فالفالسفة مثاًل تبنوا الربهان الذي هو تالزم وتطابق،

تبين أتويالت بعينها قائمة على اللغة وبياهنا، والسيما أنَّ العقل العريب هو عقل بياين وهو كذلك عقل شعري وجمازي أو حىت ختييلي. 
د يذهب بنا الظن إىل أنَّ هذا التوصيف للعقل العريب يقلل من قيمته يف حال قورن ابلعقل الربهاين، إذ يظن أنَّ األول قد اليندرج وق

ضمن مفهوم العقل ألنَّ العقل يستدعي فيما يستدعي االستدالل العلمي واملنطقي كما هو احلال يف الربهان يف حني أنَّ الواقع يشري 
إذ هناك )) منطان ثقافيان خيتلفان إختالفاً بيناً: اللوكوس مقابل النص، والربهان مقابل البيان، األول يبحث عن إىل خالف ذلك 

املاهيات، والثاين يولد الدالالت، األول حمكم ويقيين، والثاين متشابه واجتماعي، األول قابل للنفي واإلثبات أو للنقد والتصحيح. 
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، 2007ل. وكل منط ميثل يف النهاية نسقاً من أنساق العقل، العقل الربهاين والعقل البياين(( ) حرب ، والثاين قابل للتفسري والتأوي
34.) 

ي وإذا كان العقل الربهاين حازماً يف الوصول إىل النتيجة فأن العقل البياين يذهب خبالفه. إذ يفتح أفق املفاضلة والتعددية وقبول الرأ
تاح والتعدد صنف على أنُه الزَم نفسه ابلنقل انطالقاً من النص، وكأنَّ األمر يبدو بعيداً عن العقل، والرأي اآلخر، وبسبب هذا االنف

أعين بني  -فالعقل احلقيقي هو العقل املنضبط املستند إىل األدلة العلمية اليت تنتهي إىل نتائج حمددة يقينية، وكأن املفاضلة بينهما
عقول واملنقول، يف حني أنَّ )) البيان كما الربهان نشاط عقلي يتطلب دقة الفكر ونفاذ النظر هي مفاضلة بني امل -الربهان والبيان 

( . وهبذا املعىن فأن البيان نشاط عقلي كما أنَّ الربهان نشاط عقلي، 34ولطف اخلاطر على حدَّ تعبري اجلرجاين(( ) املصدر نفسه ،
 كل واحد منهما يعد نسقاً خمتلفاً عن اآلخر )) والفرق بني النمطني يتمثل بني صورتني بيد أنَّ الفرق بينهما كبري ومفارق متاماً، إذ إنَّ 

من صور العقل أو منحيني من مناحي الفكر: اللوكوس حيث ينحو العقل إىل القبض على الفروقات واحتوائها عن طريق لعبة 
األشياء وتعدد الذوات واختالف اجلماعات فاألول ينتج  التجريد وحيث يرحتُل الفكر عرب اللغة اجملازية من وحدة النص إىل كثرة

( . وإذا كانت الفلسفة 34اخلطاب الواحد والشامل بينما يسمح الثاين بوالدة اكثر من خطاب ومن مقال(()املصدر نفسه ، 
العريب ابلبيان بعد نزول الوحي؟ اليواننية قائمة على الربهان فأن احلضارة العربية اإلسالمية قائمة على البيان. ولكن هل التزم العقل 

أو دخل يف مرحلة جديدة تستدعي معطيات جديدة؟ على أية حال فأن علماء البالغة قد امجعوا على أنَّ اإلعجاز البياين يقوم 
ذا املعىن على التشبيه الذي يعد قوام البيان العريب به تعرف البالغة حبسب الباقالين، وعليه تعتمد اإلستعارة حبسب اجلرجاين. وهب

 فأنَّ سرَّ البالغة عند العرب هو التشبيه ولكنهم ربطوا بينه وبني القياس، إذ إنَّ )) اإلستعارة ضرٌب من التشبيه والتشبيه قياس(( )
 ( 10اجلرجاين ، 

عن التشبيه املنطقي بكونه وبذلك ارجعوا الظاهرة البيانية إىل املنطق، ولكن إذا رجعنا إىل نص اجلرجاين جند أنَّ التشبيه البياين ينماز 
جيمُع املختلفات يف اجلنس وأيلِّف بني املتناظرات ويعقد نسبًا بني األجنبيات ومن هنا قوله ))شدة إئتالف يف شدة إختالف(() 

بني ))نتدد يف قبول املفاضلة  هنا( ؛ ألن االختالف هو األصل وأن األشياء التتشابه إال ألهنا تتخالف ومن 140املصدر نفسه ، 
( . هلذا فأن تناول الظاهرة البيانية 23التشبيه والقياس إذ إنَّ التشبيه البياين حيتوي على الغرابة، العجب، الوهم ...اخل(() حرب ، 

من زواية منطقية حيوهلا إىل خواء داليل ويفقدها أخص املصطلحات واملفاهيم اخلاصة بعلم البالغة كاإلستعارة والتشبيه واإلشتاك 
اع، فاإلستعارُة ليست يف النهاية تشبيهاً والتشبيه ليس قياساً، واملماثلة بني الربهان والبيان انطالقاً من التشبيه بوصفه عنصراً واإلتس

مشتكًا بينهما ليست سوى جماز، إذ ))إنَّ الربهان والبيان خيتلفان يف آليتهما، ويؤدي التشبيه يف كلِّ منهما وظيفة خمتلفة. ففي 
تشبيه مطابقة وتالزم وثبات يف الداللة. ويف البيان التشبيه فسحٌة يتجدد من خالهلا الكالم ويفيض املعىن وتتعدد أوجه الربهان ال

الداللة ففي الربهان يتم التماثل بني معىن معطى قائم بذاته وسابق على اللفظ، ويف البيان ال سبيل إىل التقاط املعىن من دون اللفظ، 
استعارة مستمرة، مبثابة دالالت يتسرب بعضها إىل بعض، ويف الربهان يهدف التمثيل إىل البحث عن التشابه  ألن املعىن هو مبثابة

األصلي الكامن بني األشياء، أما يف البيان فأنَّ التمثيل ليس سوى خدعة. واألصل هو اإلختالف حبسب اجلرجاين(( ) املصدر 
ا اجلدل الفكري دخلنا صراعاً من نوع آخر، هذِه املرة مل يكن صراعاً لغوايً ( . وعلى وفق هذه املعطيات ويف ضوء هذ32نفسه ، 

بل حتول إىل صراع غالب ومغلوب، وال جنانُب الصواب إذا قلنا إنَّه حتول إىل صراع آيدلوجي، ولكن األهم يف القضية كلها أنَّ النص 
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نطوي على وجوه كثرية وأنَّ لغته ختتلف عن لغة العقل الربهاين، وأنَّ القرآين الكرمي دخل منطقة الصراع والسيما أنَّ ))القرآن الكرمي ي
ا لغة تتسع كم ا قال طبيعة الدليل املستعمل فيه مغايرة لتلك اليت يطلبها الربهان. فلغة القرآن يدخلها اجملاز واإلشتاك واإلستعارة، إهنَّ

داللة، لغة فيها من احملكم بقدر ما فيها من املتشابه(( ) حرب ، (  لغة ال ينضبط فيها املعىن وال تنحصر ال104الفراء) أبو زيد،
35. ) 

املهم يف املوضوع كله أنَّ اللغة هي املنطلق يف االختالف واالتفاق، مرًة حتت الشرح والتفسري وأخرى حتت التأويل وإذا كان التفسري 
طن النص منطلقاً ابلدرجة األوىل من طبيعة الكالم نفسه أي تعلق بسطح النص حبسب املفهوم اللغوي العريب فأنَّ التأويل يتعلق ببا

هو إحتمال قائم يف القول وامكان تقتضيه اللغة، أي يقتضيه الدال وليس املدلول.  -حبسب املاوردي –من اللغة نفسها، فالتأويل 
ت اللغة أوضح وأبني، وإذا كان القرآن معجزة وهبذا املعىن فأنَّ الدال يصنع املدلول والبياين يصنع املعريف وهذا إمكان يتسع كلما كان

لن يفعَل سوى أْن يُغّلب  -إذن –( . أتويل النص 36البيان العريب... فأنَّ اإلعجاز امكان ال ينضب على التأويل ) املصدر نفسه، 
ذا املعىن لن يتيح التأويل سوى امكاانتنا. وهب –يف هناية املطاف  –داللة على أخرى وأْن يفاضل بني معىًن وآخر حبيث ال جند فيه 
 سوى التعدد واإلختالف، إختالف املفردات واألزمنة واخلطاابت.

فكما أنَّ أهل البالغة اعتمدوا اجملاز للتعبري عن البيان القرآين، كذلك أهل الكالم ابتدعوا مفهوم التأويل لرفع التناقض بني النص 
األصلية، ولكن النص البياين كما يقول روالن ابرت: هو ثقوب تتسرب منها وإليها والعقل، إذ ابلتأويل تستعاد الداللة املفقودة أو 

 الدالالت.
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 قراءة يف أعمال لوركا الشعرية

 أ.د. جنان قحطان فرحانبقلم : 

 . جامعة بغداد ، كلية الرتبية للبنات ، العراقأستاذ األدب األندلسي ، 
 
 

 م ((  ١٩٣٦ - ١٨٩٧فيديريكو غارسيا لوركا)) 

القــــــــــرن العشــــــــــرين ،نشــــــــــر دواويــــــــــن شــــــــــعرية عــــــــــدة فضــــــــــال عــــــــــن بعــــــــــض املســــــــــرحيات،  يفمــــــــــن أهــــــــــم الشــــــــــعراء اإلســــــــــبان    
م ،ولعـــــــــــل مـــــــــــن اشـــــــــــهر مؤلفاتـــــــــــه ديوانـــــــــــه ) األغـــــــــــاين الغجريـــــــــــة( ،خـــــــــــالل احلـــــــــــرب ١٩١٩عـــــــــــاش يف مدريـــــــــــد منـــــــــــذ عـــــــــــام 

األهليــــــــة يف إســـــــــبانيا، أُعتقـــــــــل لوركـــــــــا وأُعـــــــــدم علـــــــــى يـــــــــد القــــــــوات الفاشـــــــــية املؤيـــــــــدة للطاغيـــــــــة فرانسيســـــــــكو فرانكـــــــــو ،وكـــــــــان 
( عامــــــــا ،حلظــــــــة إعــــــــدام الشــــــــاعر لوركــــــــا رميــــــــا ابلرصــــــــاص كــــــــان يصــــــــرخ خماطبــــــــا زوجتــــــــه مــــــــارايان قــــــــائال 38اك )عمــــــــره انــــــــذ

: 

 

 ما اإلنسان بدون حرية اي مارايان

 أخربيين ،كيف ُأحبك إذا مل أكن حرا ؟

 فهل استطيع اهدائك قليب إذا مل يكن ملكي ؟

 

ّــــــــــــل يف أعمالــــــــــــه الشــــــــــــهرية األنــــــــــــدلس القدميــــــــــــة وإســــــــــــبانيا احلدي    ــــــــــــة ،واصــــــــــــفا إايهــــــــــــا ابلنيلــــــــــــوفر ،واالزهــــــــــــار الفاتنــــــــــــة مث ث
ــــــــــيت كانــــــــــت متألقــــــــــة  يف النهــــــــــار ويف الليــــــــــل ،كرهــــــــــه  ــــــــــدن ال ،والفجيعــــــــــة وماحــــــــــّل بغرانطــــــــــة  وقرطبــــــــــة ،واشــــــــــبيلية ،تلــــــــــك امل

 الفاشيون ألنه قاد الناس اىل احلقيقة واىل اجلمال.

ى حـــــــــــد ســـــــــــواء لتثـــــــــــري اعجابنـــــــــــا املـــــــــــدهش يف قصـــــــــــائد لوركـــــــــــا أهنـــــــــــا تســـــــــــتطيع أن تتجـــــــــــاوز حـــــــــــواجز الـــــــــــزمن واللغـــــــــــة علـــــــــــ
وتطـــــــــرب أمساعنـــــــــا،ففي شــــــــــعره نلحـــــــــظ االبــــــــــداع الفـــــــــين وقــــــــــد جتســـــــــد أبهبـــــــــى صــــــــــوره الشـــــــــعرية ،ذلــــــــــك االبـــــــــداع الشــــــــــعري 
ــــــــــد الــــــــــذي امنــــــــــاز بــــــــــه لوركــــــــــا عــــــــــن غــــــــــريه مــــــــــن شــــــــــعراء عصــــــــــره ،تتجلــــــــــى قدرتــــــــــه الفــــــــــذة بتوظيــــــــــف صــــــــــور شــــــــــعرية  الفري

ا حيـــــــــب إنشـــــــــاد شـــــــــعره،ألنه يعتقـــــــــد أن الشـــــــــعر واســـــــــتعارات لطيفـــــــــة حتلـــــــــق يف آفـــــــــاق اخليـــــــــال الرحـــــــــب ، ولقـــــــــد كـــــــــان لوركـــــــــ
حباجــــــــــة اىل انقـــــــــــل ..اىل كــــــــــائن حـــــــــــي، وهــــــــــذا مـــــــــــاذكره يف احــــــــــدى مقاالتـــــــــــه ،ويــــــــــرى أيضـــــــــــا أن فقــــــــــدان الشـــــــــــعور لـــــــــــيس 
اكثـــــــــر أنـــــــــواع الفقـــــــــدان مأســــــــــاوية ،وإمنـــــــــا فقـــــــــدان القـــــــــدرة علــــــــــى ختيـــــــــل أن الوضـــــــــع احلـــــــــايل مــــــــــن املمكـــــــــن أن يتغـــــــــري هــــــــــو 

 األكثر مأساوية .
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ـــــــــــى مأســـــــــــا ـــــــــــدلس: )) لقـــــــــــد ضـــــــــــاعت حضـــــــــــارٌة رائعـــــــــــٌة ،النظـــــــــــري هلـــــــــــا ،ضـــــــــــاع الشـــــــــــعر يقـــــــــــول معلقـــــــــــا عل ة ســـــــــــقوط األن
،ضــــــــاعت علــــــــوم الفلــــــــك ،ضــــــــاعت الفنــــــــون املعماريــــــــة، وضــــــــاعت حيـــــــــاة متفــــــــة فريــــــــدة المثيــــــــل هلــــــــا لكــــــــل ذلــــــــك أمجـــــــــع. 

 )) 

كــــــــــان لوركــــــــــا ذا دم أندلســــــــــي، فلــــــــــيس غريبــــــــــا أن نتامــــــــــل جتربتـــــــــــه الشــــــــــعرية ،إذ ُعــــــــــّد يف األوســــــــــاط رمــــــــــزا ثــــــــــوراي للشـــــــــــاعر 
 ملعاصر عرب ارتباطه الوثيق هبموم وطنه والعامل من جهة ،واالنفتاح والتجديد من جهة أخرى.ا

مــــــــــن روائـــــــــــع كالمهنرصـــــــــــد نثــــــــــرا بليغـــــــــــا جـــــــــــدا ، حـــــــــــني زار مدينــــــــــة غرانطـــــــــــة مـــــــــــع زوجتــــــــــه ، رأى ســـــــــــائال ضـــــــــــريرا ،فقـــــــــــال 
 انطة .لزوجته : أجزيل له العطاء إذ ال توجد حسرة أعمق وأوجع من أن يكون اإلنسان أعمى يف غر 

لقـــــــــد ظهـــــــــرت مـــــــــدن إســـــــــبانيا يف اعمـــــــــال لوركـــــــــا الشــــــــــعرية فيهـــــــــا مســـــــــحة حـــــــــزن، ومـــــــــرارة، وأمل ،وانطـــــــــواء علـــــــــى طبيعتهــــــــــا 
 اخلاصة قائال: 

 قرطبة

 بعيدة ووحيدة

............ 

 احلسرات وحدها جتدف يف مياه غرانطة .

 

ـــــــــريا مـــــــــن قصـــــــــيدة اليـــــــــد  ـــــــــب اىل نفســـــــــه كث ـــــــــب القري ـــــــــه احلبي ـــــــــة وعـــــــــن توجعـــــــــه يف وطن ـــــــــه الروحي كـــــــــذلك يفصـــــــــح عـــــــــن غربت
 املستحيلة  قائال:: 

 ال أمتىن أكثر من يد

 يد جرحية لو أمكن

 ال امتىن غري يد

 ولو قضيت ألف ليلة بال مضجع

 ستكون محامة إىل قليب مشدودة

 ستكون حارسة يف ليل عبوري

 ضىكل شيء مضى وانق

 كل ماتبقى تّورد بال اسم
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 كوكب متكامل

 ماتبقى شيء آخر ،ريح حزينة

 بينما تفر  االوراق أسرااب

 

 شاعران يستشعر الرغبة ابملواساة ،ويتمىن االستقرار .

 كثريا ماترد العيون رمزا ،الضاعة لوركا هويته ،والعيون تظهر بصورة مؤملة لتذكره ابخلالص املفقود ،قائال:: 

 

 أجرؤ على لقياها يف احللمعيون ال 

 يف مملكة حلم املوت

 اهنا التظهر

 العيون ليست هنا

 يف وادي النجوم احملتضرة هذا

 يف هذا الوادي األجوف

 هذا الفك احملطم ملمالكنا الضائعة .

 

 نراه يبحث عن هويته ابلتضرع إىل عيين طفولته .

 وله من قصيدة غزالة احلب الطارئ ::

 املاغنوليامل يكن أحد يدرك عطر 

 مل يكن أحد يعرف أنك تعذبني

 طائر حب بني أسنانك

ــــــــة ،جنــــــــدها ايضــــــــا  ــــــــرة ،هلــــــــا رائحــــــــة ممتعــــــــة للغاي ــــــــريا تزهــــــــر بكث ــــــــوفر كث ــــــــرية األزهــــــــار مــــــــن فصــــــــيلة تشــــــــبه النيل املاغنوليــــــــا ...كب
 يف معىن مقارب سبقه إليه عبد اجلليل بن وهبون املرسي األندلسي قائال:: 

 وبركة تزهو بنيلوفر    
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 نسيمه يشبه ريح احلبيب                                       

 حىت إذا الليل دان وقته    

 ومالت الشمس لعني املغيب                                  

 أطبق جفنيه على إلفه   

 وغاص يف املاء حذار الرقيب                                   

 

،وهلـــــــــــذه االزهـــــــــــار خصوصـــــــــــية عنـــــــــــد شـــــــــــعراء االنـــــــــــدلس ،والســـــــــــيما شـــــــــــعراء الغـــــــــــزل  شـــــــــــبه اوراق الزهـــــــــــر هنـــــــــــا ابالجفـــــــــــان
ـــــــــزداد تفتحـــــــــا كلمـــــــــا ازداد علـــــــــو الشـــــــــمس ،وحـــــــــني أييت  ـــــــــاء العـــــــــذب مـــــــــن تلقـــــــــاء نفســـــــــها ،وت ،هـــــــــذه االزهـــــــــار تنبـــــــــت يف امل
ـــــــــداىن منهـــــــــا عنـــــــــد  ـــــــــب أن طـــــــــائرا مجـــــــــيال صـــــــــغريا يت الغـــــــــروب ،أتخـــــــــذ االوراق ابالنضـــــــــمام حـــــــــىت تغطـــــــــس يف املـــــــــاء ،والعجي

الشـــــــمس فتضــــــــم أوراقهـــــــا عليــــــــه ،وتغيـــــــب بــــــــه يف املـــــــاء ،وتظـــــــل كــــــــذلك طـــــــوال الليــــــــل ،فـــــــإذا حــــــــّل الصـــــــباح طفــــــــت مهـــــــبط 
ـــــــــه  فالشـــــــــاعر  ـــــــــل كل ـــــــــان اللي ـــــــــذي غمرتـــــــــه ابحلن ـــــــــق منهـــــــــا الطـــــــــائر ال ـــــــــاء ،وتفتحـــــــــت أوراقهـــــــــا، وانطل ـــــــــى وجـــــــــه  امل الزهـــــــــرة عل

ـــــــــذلك وجـــــــــد الشـــــــــاعر ـــــــــة عـــــــــن احلرمـــــــــان العـــــــــاطفي ، ل يف مشـــــــــهد هـــــــــذه  يعـــــــــاين مـــــــــن حاضـــــــــر حمـــــــــروم فالصـــــــــورة هنـــــــــا كناي
الزهـــــــــرة ماجيســــــــــد حالتـــــــــه العاطفيــــــــــة ،بيــــــــــد أن هـــــــــذا االحتــــــــــواء العـــــــــاطفي الطــــــــــارئ هــــــــــو مبثابـــــــــة تعــــــــــذيب لـــــــــه حــــــــــني شــــــــــبه 

 اوراق الزهرة ابالسنان  ،لقوله ::

 مل يدرك أحد أنك تعذبني

 طائر حب بني أسنانك

 أمجل ما قيل يف لوركا ،قول بدر شاكر السياب :: 

 غارسيه لوركا

 يف قلبه تنور

 ر فيه تطعم اجلياعالنا

 واملاء من جحيمه يفور

 طوفانه يطهر األرض من الشرور

 ومقلتاه تنسجان من لظى شراع

 جتمعان به من مغازل املطر

 خيوطه ومن عيون تقدح الشرر
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 المتام الفائدة تنظر املراجع االتية :: 

 التليسي .لوركا الديوان الكامل  ،ترمجة / خليفة حممد لوركا ، فيدريكو حارثيا ، * 

ــــــــــــل   لوركــــــــــــا ،جمموعــــــــــــة مقــــــــــــاالت نقديــــــــــــة ( 1980دوران ، مانويــــــــــــل ، )* ــــــــــــاد غــــــــــــزوان امساعي ،ترمجهــــــــــــا وقــــــــــــدم هلــــــــــــا د.عن
 اجلمهورية العراقية ، سلسة الكتب املتمجة . -،د.جعفر صادق اخلليلي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم
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 السرد عند حممد عبد الرمحن يونس تعاجل فصاحة مجالية البالغة النصية 
  جعفر كمال د. بقلم : أ.

 اململكة املتحدة . ،  قاص وشاعر وانقد ومرتجم
 
 

منذ بداية قراءيت لألديب يونس ولغاية يومنا هذا، وجدتين متابعا نشطًا لكل أعماله سواء أكانت يف القصة القصرية، أو يف     
حدث ابلقرار الذي حيكم املوازنة بني أن 

ُ
يضع أعماله الروائية، أو النقدية، دأبه املستمر على منحاه يف متام استمرارية التنوع الكلي امل

احلاالت االجتماعية بكل حماسنها ومناقصها، أو مبا يضيف إىل ما يشمل حماصلة املواجهة النقدية الثقافية املتمثلة مببدأ نصا يعاجل 
عمومية التنوير اجملردة، اليت تطابق وحدة التالقي بني النوع واالستقراء، واحلفاظ على فكرة القياس املتكافئة بني أعراف املشتك 

فة القارئ، وغايتها تتجسد يف مطارحة احلاالت املوضوعية عرب أشكاهلا املتمايزة، وتلك الصفات اجملايلة النصي، وبني مستوى ثقا
املتمثلة ابختالف الوعيوي املوضوعي الذي يكشف عن اِنِْبَساط رؤية األضداد القابلة للتحديث من خالل معيار خامة قواعد الصيغ 

َبطل لنوعية النص، من خالل تسام جياري لزوم السريورة واإلسلوب الصرفية املنبسطة بوعي وازع ثقافة املتلقى 
ُ
ثَِبْت وامل

ُ
الذي هو امل

احملكمني يف مجالية النص األكثر وعياً ضمن موسوعة فنتازية جتعل من وحدة املوضوع توازي التوارد السردي الذي يثري نظائر بعينها، 
 مبوضوعيته.تلك املؤثرة إجيااب على األغلب األعم من جناس خيتلف 

ويف السياق ذاته مددت ووسعت من رغبيت مشاركة األديب يونس األفكار األدبية اجلدلية املتحركة بسياق حريتها عرب نقاشات    
متواصلة، اترة مباشرة، وأخرى عرب الفضاء األلكتوين، وأستطيع القول أننا شكلنا وحدة ثقافية علمية غايتها نشر التحديث اإلبداعي 

حركية التنوير النقدي، بدأهتا يف دراسات تنوعت وتعددت اجتاهاهتا وعلمها ومبتغاها، املوجه إىل أساتذة وطلبة اجلامعات  وخاصة يف
ستمدت العربية، وال شك فأن احلالة النقدية احملدثة املصاغة من إسلوبية بـََنيُتها على أساس املواجهة النقدية الثقافية احلديثة تلك اليت ا

درايت الوعيوية اخلاصة، لنجعل من اللغة النقدية العربية املعاصرة تتحد مع التطور العلمي التبوي. وهنا نطالع القصة فلسفتها من ق
 القصرية وعنواهنا:

 أحالم مليكة بنت األخضر يف وهران:

نارات امليناء. مل أسافر منذ "على أشرعة املوجة أحزم حقائيب، وأقطع ضوء األفق. تشّدين اآلمال البعيدة وأضواء النجوم الشاحبة وم
 مدة.. بدأت تضعف عزمييت . وحده شاط  األمان بعيد مهجور. أيها الشاط  احللم مىت تقتب ؟

مساء مارس شاحبة صامتة.. أبواق سيارات أمريكا الفاخرة تدغدغ أحالم نساء مدينيت، الشارع طويل ضيق ، قلب املدينة أسود 
أييت مارس حمتضناً ضبابه ومساءه السوداء املطرية.. صوت مطربة شابة تغين وهي منفوشة من مجيع  يتخّبط ملدوغاً بدمائه املسمومة .

أطرافها : "حبينا وحتبينا"، ميّزق الصوت وحشة املساء تزداد وحدانية. تتأمل مليكة ضباب املدينة، تصرخ يف وجهها : أوقفي عربدتك 
 وعطور وفساتني، وال بّد من أن أحتفل ابألعياد القومّية والوطنية" .    أيتها املاجنة ، فأان حباجة ماسة إىل حذاء فرنسي
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مل يكن يوما أدب املواجهة االنفعالية مؤثراً على وسائل البحث الدقيق،  سواء أكان متنافراً أو مقروان ابلشكوى والتمين احلذر،     
لقدر الذي جنده ميثل التَـَباين الناجم بني األدب املفتوح على الذي يثري يف نفوسنا الشفقة ابفراط على الكاتب مهما كان متيزه، اب

مواجهة حتدي احلياة بربيقها وظالمها، وبني مواجهة بشاعة وغرابة الواقع عرب مؤثرات سلوك املعاجلة املالزمة للوعي السامي واملعرفة 
مع مجالية السرد املقبول بنشاطه ورقته وشفافية الناجعة بكلتيها، ولكي يكون الفضاء األديب املنبعث من الفكر التطوري منسجما 

إسلوبيته، جيب أن يكون يف الوقت ذاته مؤثرًا على مباشرة املتلقي، وانضجًا حىت أعماقه، خاصة إذا كان النص املكاين املتحرك 
لقي الضوء على موجات الشقاء بنظامه التحويل حباجة إىل الرباءة اإلنسانية الكامنة يف جمازية اجلملة العالجية للحدث، تلك اليت ت

اليومي ، حىت يكون التلقي مشغوال ابخللق املوزون أمام إعالء حتدايت الروح املعنوية، أمام جتديد مساحة اخلطاب برشاقة أكثر بريقاً، 
 ة ابمهيتها.كما جيب أن يكون احلال يف هذه القصة القصرية، املرضي عليها من قبل اهتمامات النقاد العرب بدراسات علمية حمكم

سبق وأن قدمت دراسات نقدية اختصت أبعمال يونس بني القصة القصرية والرواية، وما زلت مستمراً على نقل تلك الوالدات     
احملكمة بطقوسية رضوانية، حيث تقوم على نقل حركة التطور والتجديد كما يتفاعل معها برؤية حمكمة، مبتعدا عن احملاكات الظليلة، 

حدثة جبماليتها، وألن الفاعل اللغوي النوعي عنده حتركه متصورات ذهنية ابلغة التكيب واملعالية التصويرية بنسج املزااي
ُ
 الفكرية امل

لألحداث، حيث جند معاجلة حركة الطيور وكأهنا متثل العالقة بينها وبني املكان. وهنا نقرأ صورته الصوتية اليت حتاكي الواقع اليومي 
 مبحاذاة اجملاز:

"بدت تلمسان خنلة شاخمة من شارع عبّان رمضان حىت ضريح سيدي مسعود ، وهاهي تتلّفع مبآزر موشحات زرايب املوصلي ,  
وتغسل جناحيها ورمشها بسماء مارس هذه السوداء الكئيبة. وقع خطوات املطر يتموسق مع صرير عجالت القطار الذي بدأ 

حمطّة القطار مهروال ببذلته ) اخلاكي ( اليت زُينت بشعارات خطوط السكك احلديدية يقتب من حمطّة تلمسان املركزيّة. خيرج عامل 
وبشعارات الوالء والطاعة ملدير احملطّة العظيم. يلفظ القطار آخر اختالجاته .. يصيح ابملسافرين : أن أسرعوا، بعد دقائق قليلة 

 ستبدأ رحلتنا إىل وهران .

ى واأللفاظ البذيئة, وذكرايت املسافرين ومحاقاهتم ،تسند رأسها مليكة ، وتعانق خضرة اجلبال على الكرسي املمّزق بضرابت املد    
الساحرة اليت تقطعها األنفاق الطويلة . بعد ساعات تصل إىل وهران. إيه مليكة .. كم رائع أن تصلي إىل وهران .. مدينة البحر 

انني واجملاهدين اّلذين كرسوا كّل أوقاهتم، بعد أن مخدت الثورة اجلزائرية الكربى, والشعراء والنساء الشهيّات ، والعظماء والعباقرة، واجمل
 للعراك حول طاوالت الدومينو والورق .. مدينة الفضاءات املفتوحة حىت ) آرزيو ( و ) أليكانت ( ، و)سيدي بلعباس( ."

 حماكاة الدهشة بتأثري املكان:

الدهشة الثنائية املعيونة يف األفضية اجملازية املستمدة فلسفتها من خالل سياق التجلي مل يكن يونس بعيدا عن متثيل مجالية     
وانفعاالته املتابطة مبسار األحداث احملكمة اليت تكون فيها الواقعية متصورة بطبيعة الشخصيات املختلفة برؤيتها داخل النص 

 تتيح للمتلقي مساجالت التطلع القيمي على تفاعالت األبعاد الشعرية القصصي املتجانس ابستقاللية احلداثة املستقرة ابلعناوين اليت
يف النص السردي، وهو ما جيعل من الكاتب اإلحداثي يتميز بلونه األديب بواعز استقالليته اجملددة للبنية املؤسسة الختالف املرجعيات 

ح ترتيب البىن النحوية املتجانسة مع البناء املعريف املثايل عرب اجلمالية وخصوصية متثلها، خاصة وأنه عاجل الرؤية التارخيية بسالسة تطر 
حتدايت تتكون فيها إعادة تفسري مفهوم التحوالت الواقعية بوازع معىن القيم واملعتقدات اإلنسانية والسلوك املثايل املمنهج بكليته، 

يف جناحات الكاتب يف مجيع أعماله ميككين القول أن املرتبط ابألحداث اليومية وبواعث منوها واختالفها، وعلى ضوء هذا التمّيز 
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الشيوع الروحاين عند يونس يتماشى أبطواره من حيث النظام العقلي للشخصية، بواسطة ابطنية النص الستخراج مجاليته ابملدى 
 املؤثر على القارئ.

 حنوه الشخصي على قيَّم حددت وأجازت يعترب األديب يونس وبكل جدارة جتاوز مسميات قواعد اطر التعريف ابملقدار الذي بينَ 
جهة التآلف مع اآلخر، ليشرق أبعمال اختلفت هبا أفانني حاصله التوليدي الذي يعين التوكيد على إزالة الوهم والريبة والتناص من 

بَـيّـَنة بوازع السياق الثابت يف نصاب املغايرة املعنوية وهي:
ُ
وّضَحة وامل

ُ
 حيث مفاهيمه امل

 حماسن جوازات اللغة العربية تشوقها مكاثرة املشاهدات بوصل أوائل احلكاية أبواخرها.أواًل: جعل 

 اثنياً: سهولة املطالع اليت تتم فيها انزايحُه إىل فصاحِة البيان بتمام مكاثرة املعاين.

 عل بني وحدات تتميم اجملانسة.اثلثاً: إقصار االسهاب بواسطة جودة األلفاظ وغاايهتا وِاشراقها ابحملاور املؤدية إىل غىن التفا

ومن خالل هذه الرؤى التوليدية أصبحت أسلوبية يونس تنفذ إىل العام الثقايف مبقتضى الدقة من مبتدأ الصورة حىت اكمال املعاين     
أن حنرك مفهومًا نقدايً  احلسية اليت يتجانس فيها السرد التمثيلي ابلتوارد املتواصل بوعيه ابعتباره خمزن اخلربات الناجعة ، لذا ميكننا

جديدًا بتأثري علمية مزااي املنطقة املوازية حبكمتها خللق املتغري بني التجريد والتجسيد وهو حال الفنون األدبية: "الشعر، والقصة، 
يتها وهي تفيض والرواية"، وبوارد ما يصلنا من عبقرية يونس فيما أختص وعال ابخليال والتجلي مما جيعل من الصورة احلسية مبصرة حر 

ابلتدفق والظهور املكاين لألشياء، وهبذا التصور جيد القارئ مبتغاه وأمانيه، ألن الواقع االفتاضي حتركه الذهنية كما لو هو الواقع 
بعينه، وعليه جند يونس يعمل على أن يكون لكل واقعة هلا خصوصيتها املستقلة، ويف الوقت ذاته تكون احلكاية املتخيلة جتعل من 

 القارئ فاحصا أو معرباً عن تنظيم استشرف به اجتاه الناقد الثقايف اجملدد املرتكز ابألساس على ديدن العقل.

ومثالنا على ما جنده يف املناخ املكاين والشخصية لكل مألوف تكمن حماكاته اخلاصة يف تعابريه الدالة على أتويل الطبيعة اإلهلامية    
ريف أكثر دقة نقول ال ميكن أن جنعل من علم الكم يف دائرة واحدة بل يف منظور يتفق مع تفسريات من خالل احلبكة البصرية، وبتع

اخليال، حىت يكون قادراً على النضوج املتخيَّل بواسطة التحليل املرئي، ألن لكل حكاية هلا طبيعتها وأدوات زمنها وعناصرها اخلاصة 
ام للسياق، خبصوصية جوانبه املنظورة، ابملعىن الذي يؤسس االنبعاث التوليدي من حيث جعل التحليل النصي يعرب عن املرتكز الع

على أنه عملية زمكانية تنشط وحترك زوااي الصورة احملاكية لوعيها اجلمعي، وهذا ما داللته على أن السرد التمثيلي يؤدي دوراً مهماً 
 ة أشبه ما تكون عاطفية.على ضوء منتج وضع الضوابط واحلدود بني املعاين واملتلقي خبصوصي

وهكذا ميكننا أن نصل إىل القدرة احلامسة اليت جتعل من الكاتب احلذق ابمكاانته الذاتية أن حيرك اخليال بتفعيل املنطقة اخلاصة     
 تتضح بواعز به وذلك يقود الكاتب إىل اِنسجام َتَصور الزوااي املعنية حىت يبان أتثري الداللة على املعاين املطلوب توصيلها، حىت

التصادم مع طبيعة عناصرها املعربة عن املفاهيم اليت يدركها العلم ويتصورها العقل، بكوهنا فاعلة ابألفكار املتعلقة ابلوضوح الشامل 
على البهجة لعملية اإلدراك التكييب املعيون بواسطة املرئي الواقعي، الذي القح األفكار اجلمالية مبيزان سردها، سواء أكان التعبري يدل 

أو احلزن. وهبذا يكون الوصل قد حقق جناحاً ملموساً بوظيفته وتقنيته وشعبيته، ألنه أقام الربط بني اإلرادة اخلالقة، وبني إرهاصات 
وية السياق بعمومه، من خالل إسلوبية رشاقة التشكيل البنائي بواسطة تنظيمه املعرب عن انطباعات احلّيز املكاين املشبع ابلوضوح واحلي

 املستقرة ببعدها.



 

64 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

وهبذا جند يونس جيتاز تركيب احلاكي العام إىل دقة التكيز املثايل، وكأنك تتحسس خوامت انفعاالته الوجدانية من مفهوم عمقها     
رق البالغي، الذي تصب ميزته الطافحة ابلتكيبية املعطاء اليت تؤالف خالاي بواطنها بقدرة هائلة على التعاطي التنويري املش

ابالختالف، واضعاً سياقه األول على نبض املضمون من خالل تفاصيل األحداث، بدءاً من التحامه مع الشخصيات اليومية، وكأنه 
يرى ويسمع اآلخر من ذاته، وحاله يتعامل مع احلقيقة بواقع تضمنته األحداث امللموسة، بشكل يعاجل التأثر املعيون يف طرح قضااي 

 ايت.الفرد يف معتكه احلي

وجدُت يف انسجامي املكثف يف متابعيت ملا ينتجه يونس أنَُّه يطور قابلية اجملاز ليجعل النص أكثر سعادة لتحقيق مهارة الزمن     
 األديب الثقايف اجملدد، ومراده يستنفد قواه لتأسيس انتصار على لغته، وخاصة عندما تناول املرأة وما أاثرته من إبداع يف عمله اخلالد

لسلطة يف ألف ليلة وليلة" بعد أن أزاح األحداث احملتجبة عن حياة سيدة اجملتمع بعمومه من قدم الزمان حىت حاضران يف "اجلنس وا
 جمتمع ساقها إىل أن تكون مرتكزاً ألعماله الكبرية، وهو يرفد الرؤى اجلاحمة للشروق والذكاء إىل بنية فنية يعاجل من خالهلا االنكسار

، فنجده يطلقها إىل رحاهبا املشرق ألن تعيش بال وجع، وما اإلرهاب الذي متارسه بعض القوى املتنفذة الذي أطاح ابإلنسانية
"سالطني وملوك وحكام وأحزاب" على ِامتداد عصور البداوة ليومنا هذا ممن عملوا على إلغاء وسحق مفهوم احلرايت العامة واخلاصة، 

الذي مورس على مكانة املرأة، فالقتل اجملاين الذي تتعرض له طالبات العلم  فهو مثٌل ساطع شارك يف الكشف عن الظلم القسري
يف احملافظات العربية واإلسالمية عامة احملتلة من قبل الفصائل اإلرهابية، ما هو إال دليل واضح على هذا االستهتار املعيب مبعاقبة 

فكاره أْن تنثال املاً على هذا اإلتيان السلطوي الثقيل عند اإلسالمي املرأة اليت هي األم العظيمة، ومن أجل هذا جنده قد عاجل توشيع أ
 املصهني، الطامح على أن جيعل من املرأة عبارة عن مسبية يلقها املتخلفون الغرابء.

 وهلذا فقد جاءت روايته "بنت املستكفي" تعاصر ماضيا تطرح من خالله ثقافة تعاجل مصبات تلك األفعال الدخيلة املشينة    
ودحضها مبساندة املتلقي الواعي، اِيذاان بتفعيل ختصيب يعاجل تعبريًا ثقافيًا تنويراًي مستمدًا من بالغة الكاتب بدعوته إىل التحرر 
االجتماعي من ممويل ومنفذي تلك األوامر الغريبة الدموية والدخيلة على ثقافتنا، ومن أجل هذا دلنا يونس إىل أنَّ سداد رأيه الغين 

األديب املغاير، إمنا جاء حياكي املختصر يف حرية الرأي عند الفرد العريب، ليطلق املمكن لتشريع احلقوق اإلنسانية ال الفقهية جبديده 
الدينية، ليكون التسارع األخالقي متمثالً حبرية املرأة نصف اجملتمع ورمبا أكثر. ومن أجل هذا أصبح من الغىن األخالقي الذي تطرحه 

ْلِحَق ثقافة املرأة إىل تراثنا األديب على أنه تراث انفع ومؤثر أبعماله، وعليه جيب أن يُنظر إىل املرأة وإىل نتاجها األديب املعرفة أْن يُـ 
نظرة احتام، ويبدو ذلك واضحاً من خالل اهتمام بعض األدابء القدامى جبمع ما قالته املرأة من شعر أو نثر، لتتناقله األجيال من 

 جيٍل إىل جيل.

يتناسق الكاتب يونس مع جمموعته القصصية املؤثرة برؤيتها ابلتوازن واالتصال مع املتلقي، وهبذه اجملموعة " ذكرايت ومواجع     
على ضفاف عدن" يف هذه القصة نقرأ الكاتب يقول: " )حياصرين اجلند ..تشرئب أعناقهم، تلمع رماحهم كوميض برق ..يصطفون 

ماح وتتعانق اخلوذ ...."، أما النهاية فكانت كما يلي : "يف الفضاء كانت بعض النوارس تعلو وهتبط يف أنساق متالمحة، تتشابك الر 
معانقة صفحة املاء، وكانت الشمس جتر ذيوهلا متثاقلة ذابلة حنو خط األفق الغريب ...انتهت القصة، أما الكوابيس فلم تنته بعد" 

األرض، فإننا نعرف أن هلا أجنحة" إذن هي النوارس املعشوقه واليت يتناوهلا يقول فيكتور هيجو: "حىت عندما متشي الطيور على 
الكاتب يف كثري من قصصه حيث يقول: " يف الفضاء كانت بعض النوارس تعلو وهتبط معانقة صفحة املاء، وكانت الشمس جتر 

ه بعد." يف هذا املوجز السردي وجدان الكاتب مينح ذيوهلا متثاقلة ذابلة حنو خط األفق الغريب ...انتهت القصة، أما الكوابيس فلم تنت
منظومة التنوير املعريف االبتعاد عن اآلراء الكبرية غري املفهومة، حيث حيكم منظومته ابلثابت املتخيل مبعنوية حمكمة التصور، وذلك 
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اهيم متداولة ومفهومة حىت ال يستاء ابستدراج األحداث أن تتشكل ببوح أنسجة النص بكفاءٍة ممنهجة يف بنائها الداخلي بواقعية مف
منها املتلقي املستدرك ألمور وأحوال األدب احملتف، وألجل هذا جند يونس مينحُه القوة املثالية اليت حتحقق له املطلوابت النافعة 

يد حمرريه ومعتقيه  واملؤثرة يف تعاملها مع بنيات احلكاية، ألن السرد القصصي خرج ومنذ زمن ليس ابلبعيد عن حكاية اجلدات على
من ذلك الويل الكبري، أمثال القاص الكوين حممد خضري، وحممود اجلنداري، واألديب الالمع خالد القشطيين، والقاصة ليلى عثمان، 
 هؤالء األدابء الذين عارضوا البناء املسهب بتقليديته غري الواضحة مبقدار نضوجها ووعيها، وألجل هذا جاء اجملددون لينتجوا شكالً 
مكثفا بفكر سريَع الدفقات يف تالقيات مضمون املشهد التخيلي، الذي يفتح صورة التشكيل الباطين ابإلضافة إىل ضم القارئ إىل 

 املكان الذي هم فيه، عرب سردية مكثفة حتاور اللغة واالمياءات والدفق الفين املتتايل بنسقية تشابه الشعر.

ء يونس يضع بصمته اجملددة، يف جوانية هذا البناء مع االحتفاظ مبلهى تراجيداي خصوبة وعلى أساس مساق بنيوية هذا التقدير جا
املعاين وحكمة دالالهتا السريعة، أبسلوٍب ساخٍر حينا وواقعي يف أحايني كثرية تتكون بني الربزخ التاجيدي، وبني حركة نقدية 

 ( .91( ،ص 2009قة، ليكون هبذا حياكي متلقيه )هيجو، فيكتور )شكلت الرؤية الفكرية العلمانية اليت تعتين بنفي احلرية املطل

رَّكبْ 
ُ
 حداثً ذا ذائقة يستمر نشؤها إىل أبعد زمن ممكن يف خياله، والنية هنا عند الكاتب تعين تسليم الرؤية على فتح قنوات جديدة ابمل

ال من نظرة املثقف الثاقبة والفاحصة لألحداث الفين التقين الذي يتصاحب مع جتانس اجلمل القصية ببعضها، وكأن احلكاية تنه
على الزمكان، وهبذا الصنع يكاد الكاتب أن يشكل جياًل متأثرًا به لديباجته اجلديدة اخلالية متاما من التأليف السردي املكرر كما 

ة االختصار مبعية بسط هو احلال عند بعض القصاصني، الذين غاب عن نظرهم اجياز التنظيم العفوي، ابلسياق الذي يقتضي حرفي
أثر مباهجة حتمل نكهة البيئة املتلقية لتطورات املوحيات الذكية، املفتض أن تعاجل حالة موضوعية يف تناول احلدث الذي يعتمد 
مبدأ الوحدة العضوية الصغرية لتشكيل تنوع النص يف عمومه، وإطالق فضاءاته اخلاصة من لدن توظيف بالغات حتتكم االحتمال 

م ابلفائدة. ألننا يف كثري من األحايني جند بعض الكتاب وقد انصهروا كثريا يف الكلفانية الفضة، أو االيغال أكثر فأكثر يف املتم
حماكاة التكرار للمفاهيم املنقولة اليت ال تفيد القارئ بش ، بقدر ما تدفعه إىل امللل من تلك املصطلحات السطحية اململة املفخخة 

 الرمزية الفجة، يداخلها الظالم ويتعبها لتباهيابلغيبية والغموض و 

وحتقيقاً هلذا اهلدف صب يونس مثرة إبداعه يف قدح املتلقي فأنتَج نصاً تالقحيا بني اللغة والشجن، أي أنه انغم احلالتني: فملكة     
دابء على مر العصور، ألنك أن تقرأ العقل تساوت إبداعاً. وعاطفة املتلقي متاهت شجناً، وهذه اإلهلامية ندرت عند الكثري من األ

مجلة خصبة، حلوة على السمع، شفيفة يف تلقيها، مقبولة يف تواصل نسيجها املفتوح على فضاءات تشد القارئ إىل سعة جواابهتا 
اجملدد  الفنية، جتده أينس املتعة يف استمرارية القراءة والتجاوب معها، ويف هذا عامل مشجع يضع القاص يونس يطرق ابب التمدن

ي، وخاصة من واقعية أتثريه على احلركة األدبية العربية، بعنوان انفتاح احلداثة االجيابية وأتثريها على اِتساع احلركة األدبية بشكلها العامل
 على مستوى القارئ الذي يتواصل مع احلاالت اإلبداعية ابإلضافة اجملددة.

يست حديثة العهد أو قصرية من بوابة عالقيت أبعماله املتميزة، إمنا هي أحد أهم متابعيت لألديب "الروائي، القاص، الناقد" يونس ل
ادية بيواتت نقودايت الثقافية، فهي تستمر بوعيها العلمي حتتضن متناويل ملعطياته األدبية بني القصة القصرية والرواية نقداً متوجاً ابحلي

جنده يفضل ويقدم هذا الكاتب عن غريه ابلشغف والتحيب الكبري الصارمة اليت تعين هذا الغرض وحسب، بل هو القارئ حني 
بعد معاينة نقودايت حبقه ، ضمن منظومة تقنيات حتتدم فيها جتليات االحتافية االكادميية بنادرة تكشف عن األبعاد التنويرية حيث 

الناجحة بذكاء عفويتها التقنية احلديثة، وذلك تركت بصمة تفاعلية بني القراء الذين ِامتاز رأيهم بتسليط الضوء على عتبة أعماله 
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ألن الكاتب يونس أسس إلحتافية ختتزن إبداعات املادة املصوَّرة لألحداث اليت تتوالف مع اإلدراك والذاكرة، القائم على مالمسة 
الوعيوي بكافة جناسه األديب  النبض الشعوري بواعز حولية االشراق ابلتحقيق والتنفيذ، من خالل احملاصلة احلرة الشاملة مبنظورها

والفين، وقد وجدُت التثقيف الروائي للقارئ وكأنه أيخذ من املاضي اجنازه ويعطي للحاضر تقنية تستمد مبنياهتا من مهنية مفاصل 
واالشارات  األبعاد الرمزية ابخلربات واالنفعاالت واألخيلة والقراءات ضمن دائرة الضوء املتدفق مبنظومته، حيث تتحد فيه اخلربات

واالنفعاالت القائمة على تناص متواصل من األفكار اخلصبة، على حنو متتابع ومتواز يف أتثريه العاطفي، مبحرك فلسفي متتاز به 
 األسلوبية الفنية التشكيلية حببكة استبصار ونواتج التفكري البصري االنفعايل بواعز حرفية الصورة العقلية، عرب مؤثرات حيوية األشكال

عربة عن دالالت ونظم التمثيالت املتصورة على حنو خالص، جبودة وضوح استقاللية املطلوب من مكوانٍت كلية رايضية تعرب عن امل
شار مدلوالهتا احلسيَّة، وكأهنا توازي يف جتنيسها عقلية املعادالت والقواعد الرمزية اليت تقوم على أسس مبادئ نظرية الال حتديد، اليت أ

". وبعبارة أخرى يدلنا القاص والروائي والناقد يونس إىل أنَّ ممارسة التفكري قبل 1976 – 1901ارل هايزنربج "إليها فرينر ك
الشعوري يف معاينة احلبكة جيعلها تتحرك ضمن معيوانت ذاتيتها بني مفاصل منطقتها احلسّية، أبكثر من شكل اغرائي متيزه الداللة 

الكم الثقايف عند املتلقي حىت وإن كان الفرد رومانسيا، وذلك من خالل جتربة ذهنية ميارسها املنظورة يف مفهوم االصغاء إىل علم 
املصّور بواسطة مقياس متغريات ملوضوعات عيانية ُمدركة حسيا من نواحي احيائية عديدة منها املناخية، والفنتازية، والواقعية، اليت 

خيلة، بكون منظومة أتويلها املادي الذي شكل هنضة متقدمة ورايدية على جممل ختضع مبنياهتا للتفكري يف منطقة قياس احلواس املت
 االجتاهات الفنية العربية، بعد أن حقق االختالف على أهنا نوابض شاحنة ومنضبطة حلركية الصورة املعربة عن أتويل الداللة.

إىل احلسي املباشر، الذي يتساقى مع املتخيل البصري  تعتمد فنية املكان على علم الرايضيات املتحول من الشعوري غري املباشر    
للحالة املطلوب تفضيلها الفين، بكون حمدودها اجلمايل اإلبداعي املتشاكل مع مقاييس التنوع االحيائي يف حدود التفكري البصري، 

يب، حبيث يقوم العمل النوعي على أساس الذي يستمد زواايه احلسيَّة من مواضع خمتلفة من الواقع احمليط املعين اببعاد النضوج الغرائ
مفاهيم هي أشبه اببتكار منظومة فنية متابطة مع بعضها البعض يف املنطقة اخلاصة اليت يراد اللعب الفين على حدودها، تلك اليت 

ة أسلوبيتها الرشيقة متايزت هبا هندسية املكان احلسي القابل لالهتمام واالستخاء، حيث تكون األفكار انطقة ومتحولة من واعز حري
ي املتأثرة بنشاط حركيتها، وكأهنا تنتظر من ميد قلمه ليلتقط مباهاته هلا، حىت تتشكل الصورة املعربة عن انطباعها إىل ما وراء التحليل

ة من حيث املرتبط بوعيه الشعوري اإلشراقي احلديث، الذي يقوم على سلسلة من ميزات االختالف بني األبعاد احلسية املعلنة الفاحت
 واقعها التنظريي، وبني متحور الوعي الظاهر يف الصورة التثويرية جند مشوارها يتناص مع عنصرين ومها:

 أوال: الوعي الشعوري عند الروائي احملتف.

 واثنيا: تنظيم التلقي يف حدود املتخيل اإلدراكي للرؤية الفنية.

ار غري املباشر مع الطيور، والثاين يتصل ابلشعور املعنوي املباشر مع الكائن فاألول ينساق مع املركبات احلركية اإلشارية يف احلو 
 البشري، وهكذا تكون امللقحة حتددها الفكرة واالنطباع، وحدود املقايسة اجملردة.

نَتج بنظر املتلقي، وما مقدار قدرته على    
ُ
جعل مناطق التأثري  ما يعنينا هنا هو متثيل البعد اإلسلويب على حتريك مكانية ومناخ امل

 قابلة للنجاعة الزمنية بعد القراءة األوىل ومدى أتثري بقائها يف ذاكرة املتلقي، فيكون العمل قد حقق النطق القابل للتخصيص وتلك:

 أواًل: منطقة اإلحساس احمليط ابحلدث.
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 اثنياً: اجلاذبية اإلهلامَية املعربة عن التناص معها عند القارئ.

 لرايضي العقلي الذي حييط األحداث املعربة عن تكوين السياق.اثلثاً: البعد ا

لذا ميكننا أن حنرك مفهوماً جديداً على أن فن االختزال يتطلب من الكاتب على أن يسعى بقوة لوحدة موضوع شاملة ومقررة     
لوقت ذاته يكون له موضوعه املعرب كما هو حال الفنون املوسيقية، بل يفتض أن يتصور يف ذات الرؤية خصوصيته املستقلة، ويف ا

عن تنظيمه الشكلي، لكنه ال ميكن أن يتفق يف املعىن إال يف حال املكانية، ومثالنا على الرؤية الدالة على أتويل الطبيعة البصرية من 
ات السرد إاّل إذا خالل احلبكة املتخيلة، وبتعريف أكثر دقة نقول ال ميكن أن جنعل من علم الكم يف دائرة واحدة يتفق مع تفسري 

كان الكاتب ملماً ابلشروط اليت تؤدي إىل جناحه، حىت يكون قادراً على الوصول إىل التحليل املرئي، ألن لكل بصمة هلا طبيعتها 
ة ووعيَّها عندما جيعل من احلبكة مرتكزا للتحليل املعرب عن جوانبه املنظورة، ابملعىن الذي يؤسس االنبعاث اهلندسي على أنه عملي

مكانية ينشط وحيرك زوااي الصورة يف وعيها اجلمعي، وهذا ما داللته على أن الكاتب الذي حيقق درجات تعلو لبداعه جندها تؤدي 
 دورا مهما على ضوء وضع الضوابط واحلدود بني النص واملتلقي خبصوصية أشبه ما تكون عاطفية.

تناسلي املقتن حبلم اليقظة، ضمن سياقها العام الرومانسي، املتفق يف سياق النسق أَشَبَع الروائي يونس أعماله الروائية ابلتشويق ال    
التفاعلي بني املكان، واالختالف الطبقي، والعبقرية، ليكون ااِلمتداد التارخيي يتسع أتثره مبالقحة الواقع الطبيعي بني املادي، 

دن " املكثر من التنوع الثقايف وما حييط ابملدينة من أعشاب تنوعت يف واالحيائي، أمَّا عن االحيائي فذا يعود إىل طبيعة املكان " ع
جناسها اجلمايل، وأنواع خمتلفة من الطيور املقيمة واملهاجرة، ومئات اآلالف من أشجار اليوكالبتس والنبق والغار والعسل، فتختلج 

بٌب مجايل جيعل من منطقة عدن متتلك أعلى حصة أوراق األشجار ببعضها لتنتج إيقاعاً ألصوات موسيقية تطرب السامع، وهذا س
 من الكتاب العرب: شعراء وقصاصني، وروائيني وفنانني على اختالف بلداهنم.

إذن هي اإلضاَفة التقنية املوعزة للبعد األديب اليت حتقق رفعة أهداف املبدع، عندما تلتقي مصباته ااِلعتبارية ابملنفعة املقنعة من     
ديب العريب املهاجر إىل عدن جنده متأثراً ومتالقحاً ابلفعل املوسيقي املنتج من واقع إيقاعية املكان احمليط به، كما حيث واقعها، فاأل

كان احلال مع فيثاغورس املتأثر كليًا مبوسيقى الطبيعة من أصوات الشالالت وصفري اهلواء املنبعث من تصادم أوراق الشجر بفعل 
، واختالف موسقة العواصف. ويف هذا يقول أرسطو: " أن سلطة موسيقى الطبيعة حتيينا بتحاورات اهلواء الطلق، وأصوات الطيور

 خالدة ترتبط هبا لعبة اإلبداع أمجلها، وأن مجالية القياس العلمي يف حماكاة الطبيعة إمنا هو من األمور املرتبة *"

نسان يتفقد األشياء احملركة للذهنية لتوعز إىل العاطفة أن تندمج وفق منظور أرسطو نشري إىل أن اخليال االنفعايل املبكر عند اإل   
أبداء حوارها مع أحلان الطبيعة، ولعمري إن يونس أراد أن يوصل لغة الطبيعة املشرقة يف أعماله، فقد ترددت يف رواية ألف ليلة وليلة 

بشرية كل على منطه وتفكريه، وما التشبيه إالَّ يف االختالف وهي تعاجل الدكتاتورية الظاملة عند امللوك القدماء، مع أّن اَّلّل خلق ال
 الفسيولوجي، وهنا البّد من أن تتصل احللقة املفرغة بتشبيهه تعديل ألواهنا اليت أوعز هلا يونس يف إسلوبيته العلمية، واألسطورة تقول

حكاية حفضتها أو ألفتها وكأهنا بدت أن شهرزاد عرضت نفسها للزواج من امللك شهراير فأصبحت ملكة الليل، تبسط عليه 
لنفسها آهلة اخلالص. كل ش  أييت بلحظة ويغادر بلحظة لكنها اثبتة على حيلتها الذكية، حىت أصبح شهراير هو اخلالص األخري، 

 وهو يتلقى األحداث وقد أدت تفسريا عقالنيا، ذلك ألن القصص أخذت حتمل طابعاً مألوفاً.
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سردايته بتقنية عالية الدقة وكأهنا حقيقة تشاهد، ألنه أبعد إسلوبيته عن العجائبية مثل قصص الفروسية  ويل أن أقول أن يونس أحكم 
التارخيية، وعن حكاية اجلنيات اخلرافية بوصفها متثيالت واقعية أو ما شابه هذه الرؤية غري املبنية على حقيقة احلال، تلك القصص 

سك *" ومن أمناط السرد يف أعمال يونس احملكمة اليت ميكن حتليلها على أنَّ أحداثها اليت وصفها نوفاليس " ابلسرد من دون متا
تفسر من موسوعة قوانني العقل، فتكون فيها األفعال واألحداث معقولة للقارئ، أنمل النجاح الوايف املعيون يف كتاابته املمزوجة 

برؤيته اليت شكلت مرجعية تراكمية تتسع فيها األلفة واألمان لتكون أمراً  ابلواقع واخليال عرب املنطق احملكم بفلسفته العلمية املتحولة
 ملموساً، بعيد عن االلتباس واالضطراب. 

  

 :  وامش اهل

( عامل املعرفة / اخليال، أتليف د. شاكر عبداحلميد، مطابع دار السياسة، الطبعة األوىل، دولة الكويت،  2009هيجو،   فيكتور)
2009. 

 . 1980(، كتاب منطق أرسطو، اجلزء الثالث، الطبعة األوىل، دار القلم ، بريوت 1980بدالرمحن) بدوي، د. ع 

 .  2009( ، كتاب عامل املعرفة، أتليف د. شاكر عبداحلميد، دار ، الطبعة األوىل، مطابع دار السياسة، الكويت 2009نوفاليس ) 
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 األطماع الفرنسية يف اجلزائر 
 الزراعي إمنوذجا " " القطاع

 مها انجي حسنيبقلم : أ.د. 

 العراق . ، للبنات كلية الرتبية، جامعة بغداد،أستاذ  التاريخ احلديث املعاصر 

 
 

 

وهكذا شاء صانعو التاريخ ومعهم أحوال تلك البالد يؤمئذ إالنًّ خيضع املغرب األوسط الستعمار غاشم جثم على صدور أبنائه      
أحقااب" عدة مل يتورع املستِعمر أابن  إستعماره له من أن يسلك سبال" شىت بغية جتسيد أهدافه اخلبيثة يف األرض اجلديدة اليت أقدم 

  مقدمتها ماكان يدور يف أذهان املستعمر حول القطاع الزراعي اليت عرفت به هذه البالد  على احتالهلا ويف

 ومن أجل ذلك فقد عمل املستعمر الفرنسي على حض األوربيني ومنهم أبناء جلدته من الفرنسني ابلقدوم إىل األرض العربية   

عامة والفرنسيني خاصة، فقد بدأ املستِعمر الفرنسي كما رأينا ولكي جتد هذه الدعوه االستعمارية صدى يف نفوس األوربيني      
ابلعمل على االستحواذ على العديد من األراضي الزراعية اليت ُعرفت خبصوبتها ووفرة مياهها وذلك متهيدا" لنقل ملكيتها اىل املهاجرين 

واحد منهم قطعة ارض تدر عليه مايطمح الية اجلدد رغبه منه يف حق هوالء على التوطن يف هذه البالد سيما بعد أن إمتلك كل 
 فيزداد ارتباطا" أبرضه اجلديدة وهذا ماأفضى بدوره إىل االستيطان الذي هو أول عقابيل االستعمار الفرنسي وغاايته.

دة اليت أضحت وبعد, فاذا كان الذي أتينا على ذكره انفا" قد اوجز  لنا ماكان احملتل  قد عقد النية على فعله يف االرض اجلدي    
حتت سيطرته، فان لنا يف مظان ما أشران اليه يف هذا البحث تفاصيل ملا قدمنا وما أقدم عليه احملتل يؤمئذ من أفعال أابن العقود 

 الثالثة عشرة من االحتالل.

 املـقـدمــة   

 
 ءمل يكن نتيجة حدث طارى بلد اخر،ي ألجنيب أحتالل ا أيم، وك1830ن االحتالل الفرنسي للجزائر عام أ هفي الريب         

يت يف مقدمتها تلك الظروف السياسية أت قدم علية،أغرت احملتل على ما أعدة  أمورالسياسية يومها بل هو وليد ه ستجد على الساحا
 ا  للدول "اليت عاشتها البالد اليت جعلت منها حينذاك مطمعا

ُ
 .رة ستعمِ لقريبة منها اليت عرفت حينذاك ابلدولة امل

 
 إو     

ُ
كد ان القطاع ؤ للم ا"ديكميكننا القول يف هذا السياق وأت هنأ أالرض اجلزائر ه يف أطماعأر قد تعددت مناحي ستعمِ ذا كان امل
ن هلي كفيله أب حقائق به مناتسمت رض اجلديدة وما يف األ ىن احملتل الفرنسي قد رأألوايته، وبيان ذالك أو برز أحد أالزراعي كان 

 الزراعية بالدة تغطي النصيب االكرب من أحتياجات 
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هدافه االستعمارية تتماشى وأة تلك اليت ضي الزراعية وخباصٍ اابهليمنة على االر  رمستتب له األإاحملتل منذ أن  أبد ، فقدوهكذا كان    

ن دهو ديا املواطنني ، وهذ رض مناألهذه صحاب أليه مصري إما سيؤول  هن يضع يف حساابتأدون من جلها االيت جاء من 
 
ُ
  .فغاايته تربرها له ما يسلك من وسائل هر حيثما كانت وجهتستعمِ امل

وّشرَع القوانني  رض،صحاب األأل ريالقس ىل التهجريإىل شىت الوسائل حيث عمد إاحملتل  أجل فقد غاايته تلك ، ومن اجل جتسيد
اىل رضة والتخلي عنها أرغمت صاحب االرض على ترك أ اليت هضهوفرض الضرائب البا اليت ُتضفي صفة الشرعية ملالك اجلديد،

املهاجرين االوربيني إىل غري ذلك مما جرى يف هذا اجملال مما سنقف عليه يف حينه حىت بلغ جمموع ما سيطر عليه األوربيون من أراضي 
 مبا يعادل  الثلث من األراضي  الصاحلة للزراعة .

          
 اء على ما تقدم فقد صار حال الفالح اجلزائري رهني أمرين :وبن
 فأما هو من أولئك الذين أرغمهم احملتل على النزوح اىل تلك املناطق غري املؤهلة للزراعة لطبيعة خاصيتها مما سنوضحه الحقا".  
يه من املالك الكبار  وملا كان احملتل قد دأب وأما هو أحد أولئك االجراء الذين اخنرطوا يف خدمة املستوطن االجنيب أو أحد مواطن   

على تسويق ماينتج ابلكامل إىل بالده فقد إخنفض املنتوج الزراعي احمللي إىل احلد الذي مل يعد يفي حباجات املواطنني سكان البالد 
تب علية إخنفاض حاد يف خاصة ، وقد رافقت تلك االجراءات زايدة ملحوظة يف عدد املواليد أابن تلك السنوات األمر الذي تر 

املدخول الزراعي الوطين والقومي يف حني ذهب املدخول األكرب اىل املستوطن االوريب على الرغم من أن عدد هوالء مل يكن يوازي 
 النسبة اليت إستأثروا هبا يف املدخول إذا ماقورنوا أبعداد العاملني الوطنيني يف هذا القطاع .

 
ث ، وما أتى بعد من أحداث كنتيجة حتمية ملا سبق إال أنه ميكننا القول إن احملتل الذي جار على ومهما يكن من أمر ماحد     

الشعب الذي احتل أرضه لعقود مبا هتيأ له من أسباب االحتالل وما كان يف مقدوره أن يبلغه يف أكثر من جانب ومن ذلك اجلانب 
ي ، وعلى الرغم من أن أهداف احملتل وغاايتة وأن أتت أكلها كما كان الذي أثران دراسته هنا يف هذا البحث هو القطاع الزراع

يشتهي إال أن جور احملتل وظلمه ما عاد ابالمكان دميومته فقد أُرغم ساسة فرنسا اجلدد على إعادة النظر يف أمر أحتالهلم هذا بل 
االرض اليت استوىل عليها ابلقوة لتعود إىل أصحاهبا ابلقوة وأهنائه ابلطريقه اليت حتفظ للمحتل مكانته وعليه فقد ُأضطر احملتل اىل ترك 

أيضا" بعد أن تكلل  جهاد أبناء هذه االرض ابلغلبة ليبدأ فصل جديد يف أتريخ هذه االرض العربية بعد أن توجت بكامل السيادة  
 واالستقالل

حة فرنسا وتليية حاجاهتا من احملاصيل الزراعية ) لقد أوىل االستعمار الفرنسي أهتماما" خاصا" ابلقطاع الزراعي مباخيدم مصل   
Mansfield ،1976 ،472 ( ،  فقد ّشرع املستعمرون الفرنسيون فور احتالل اجلزائر ابالستيالء على االراضي الزراعية) حممد

 ( .25، 1984( ، وحتول فالحو اجلزائر إىل عمال ُأجراء النتاج  احملاصيل اليت حتتاجها فرنسا) سعود،93، 1979نصر،
 
( Mansfield ،472( ابالستيالء على أغلب االراضي اجلزائرية وأجودها) 17، 1983وقام)املستوطنون االوربيون( ) عيسى، 

، خاصة تلك الواقعة على أغلب السواحل  الشمالية  واليت تتميز بكثر االمطارواخلصوبة، فضال" عن قرهبا من االسواق الفرنسية 
%( من جمموع االراضي الزراعية)  28الزراعية، وقد بلغت نسبة االراضي املستثمرة اليت ميلكها االوربيون )وسهولة تسويق حماصيلها 

 ( .338، 1984صايغ، 
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حىت كان بيجو)أحد قادة االستعمار الفرنسي( يقف أمام الربملان ويصرح) جيب تركيز املستوطنيني أينما 1840وأما ان حل عام    
 (.134، 1972وجدت املياه واالراضي اخلصبة ، وليس علينا أن نعلم من هو مالكها) وزارة اإلعالم ،

على االراضي الزراعية من استعمال القوة أو بواسطة قوانني ُتَسن السيما لقد إتبع املستعمرون أساليب خمتلفة يف االستحواذ    
( ، والذي أستهدف أقامة امللكيات اخلاصة) 95) مهنا، 1873ابلتشريع العقاري، ومن بني هذه القوانني )قانون فارين( عام 

( ، فضال" 238، 1976أراضيهم) هبلول،( ، و فرضت الضرائب العالية على الفالحني اجلزائريني بقصد هتجريهم من 66اخلالدي،
عن مصادرة األراضي اجلزائرية حبجج خمتلفة مثل مصادرة أراضي القبائل اليت تعلن متردها على السلطة االستعمارية كما هو وارد يف 

 (. 74 ، 1992، أو مصادرة األراضي اليت يعجز مالكوها عن أثبات ملكيتها) الرزاق،1843مرسوم الرابع والعشرين من اذار
 1954وعرب هذه الوسائل استطاع املستوطنون السيطرة على االراضي الزراعية واليت قدرت حبوايل ثالثة ماليني هكتار حىت العام    

( ، أي مايعادل ثلث االراضي الصاحلة للزراعة ذات االنتاج واملوقع املمتاز واليت كانت تعد الدعامة الرئيسة لالقتصاد 95) مهنا ، 
 (.27) سعود،اجلزائري

( 59،  1971وألقامة قطاع زراعي حديث ومزدهراستخدمت فرنسا أحدث االساليب الزراعية لزايدة انتاج الكروم ) العقاد،    
واالعالف اليت حتتاجها السوق واملصانع الفرنسية، واجبار االف الفالحني على النزوح حنو االراضي الواقعة يف اهلضاب املرتفعة 

 أراضي  قليله اجلودة وعرضة للتاكل واالجنراف . املعدومة بكوهنا
ونتيجة لتقلص املساحة املزروعة وضعف العائد والغلة من هذة األراضي ادى ذلك اىل اخنفاض االنتاج الزراعي يقابله زايدة يف عدد 

 (.96-95السكان اجلزائريني) مهنا،
 

اجلزائريني إىل املدن واضطرارهم للهجرة إىل فرنسا للبحث عن عمل والتخلص فقد بدات هجرة مئات اآلآلف من املواطنني  عليهو      
 من الوضع السيء الذي وضعهم االستعمار فيه بعد وضع اليد على اراضيهم.

ونتيجة هلذه السياسة أتثرت الثروة احليوانية هي األخرى واخنفض العدد االمجايل اىل النصف بعد ان تقلصت االراضي املخصصة 
( إىل األراضي القاحلة والبقاع الداخلية من البالد اليت متيزت بقلة العشب واملناخ القاسي ذي الصيف القائض 95اشية) مهنا،لرعي امل

 (. 324،  1971والشتاء البارد )لوتسكي،

 ( .1، 1954%( من املاشية اجلزائرية )داين،90صرع املوت مايزيد على) 1945ويف العام 

ريني اليت تتبع األسلوب التقليدي يف االنتاج فقد ظلت حمدودة الفائدة نتيجة املنافسة الشديدة إلنتاج أما خبصوص أراضي اجلزائ  
األراضي اليت سيطر عليها املستوطنني، وهكذا تالشى االمل يف تطوير االنتاج الزراعي يف ظل السياسة االستعمارية الفرنسية) عبد 

 (.79الرزاق،

نظاما" زراعيا" جمحفا" هو ماعرف )ابخلماسيات( ومبوجبه يقوم املزراع اجلزائري ابلتخلي عن ملكية  و أرست السلطة االستعمارية    
 ( .101، 1964االرض لرب العمل وزراعتها وحراستها مقابل احلصول على مخس االنتاج املومسي) شاليان،

( ،واالعتماد  97قوانني الرأمسالية الفرنسية) مهنا، ومن البديهي أن تؤدي هذه السياسة اىل تدهور القطاع الزراعي الذي خضع ل     
الك املستوطنني دعامًة لسياسته االقتصادية واإلدارية يف حكم البالد)سعود،

ُ
 ( .25الكلي على امل
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( عامل يشكلون اكثر من نصف العاملني يف القطاع الزراعي, حيث تبلغ 600، 000ويالحظ من اجلدول اآليت ان هناك )   
 16,2مليار فرنك، والذي يشكل بدوره ) 34( ولكنهم الميلكون ارضا"، ويبلغ جمموع دخلهم السنوي من الزراعة %58نسبتهم)

 % ( من جمموع الدخل املتأيت من الزراعة .

الك اجلزائريني الكبار ويف ظل وضع سياسي واقتصا    
ُ
دي إن أولئك العمال جمربون على العمل يف مزارع املستوطنني الفرنسيني وامل

الك اجلزائريني 
ُ
سيء كانت تعيشة اجلزائر انذاك ، وعليه فالبد أن نتوقع أن دخلهم سيكون منخفضا"الن املستوطنني الفرنسيني وامل

 الكبار استهدفوا حتقيق أكرب قدر ممكن من االرابح وعلى حساب جهود العمال.

 

 .1955جماميع الدخل  اليت يستلموهنا لقاء عملهم الزراعي عام جدول يبني أنواع العاملني يف الزراعة واملساحات اليت يستثمروهنا و 

 النسبة املئوية جمموع الدخل مليار فرنك النسبة املئوية عدد العاملني نوع العاملني
 % 4,8 10 %9 100,00 عمال دائميون
 %11,4 24 % 46 500,00 عمال مومسيون

 % 6,1 13 % 19,2 210,000 املالك
 % 20 42 % 19,2 210,000 اجلزائريون

 %13,3 28 % 4,6 50,000 املستوطنون الفرنسيون
 % 100 210 % 100 1,092,000 اجملموع

الك الصغار واملتوسطني الذين بلغ عددهم )
ُ
 26,1%( كان نصيبهم )38,4( مالك يشكلون نسبة)42,000كذلك يالحظ أن امل

 ( مليار فرنك . 210%( من جمموع الدخل الزراعي البالغ )

الك الكبار واملستوطنون الفرنسيون فعلى الرغم من أهنم كانوا يشكلون نسبة ضيئلة من عدد العاملني)   
ُ
%( اال أهنم كانوا 6,6أما امل

%( من جمموع الدخل، وأن هذا احلجم الكبري من الدخل الذي حققوه كان نتيجة استغالهلم جلهود 57,7يستحوذون على )
 (  154-1987،153 لصاحلهم)خملف،العاملني الزراعيني اجلزائريني

أضف إىل هذا فقد تعرض سكان اجلزائر ألزمات اقتصادية بسبب الظروف املناخية أو بسبب السياسة الفرنسية يف ختصيص    
كان, اغلب االراضي الزراعية اجلزائرية لزراعة الغالت النقدية األمر الذي الذي أدى اىل عدم كفاية حمصول القمح الغذاء الرئيس للس

 على الرغم من أن اجلزائر كانت من أكثر الدول املنتجة للقمح من بني دول املغرب العريب.

لقد كان الفالح اجلزائري يستغل أقل من عشرة هكتارات من األراضي أي أقل من احلد األدىن الذي الغىن عنه حلياة أسرة ريفية     
 اع اجلزائري من شراء اآلالت احلديثة لتوسيع مساحة أرضة ويتضح ذلك من امتوسطة عيشا" كرميا" والئقا" نتيجة لعدم متكن املزر 

 

 ( 154، 1973جلدول اآليت: )تقارير حول الثورة الزراعية ،
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 املساحة املستغلة عدداملستغلني اجلزائريني فئات املساحة املستغلة
 37,000 106,000 اقل من هكتار واحد

 1,340,000 322,500 هكتار 10- 1
 3,190,000 167,000 هكتار 15 - 10
 1,100,000 16,600 هكتار 100- 50

 1,700,000 8,500 هكتار 100أكثر من 
 

وعرب دراستنا لألرقام الواردة يف اجلدول أعاله يتضح لنا أن مساحة االرض الزراعية املستغلة من املزارعني اجلزائريني اذا ماقارانها    
مبساحة االرض الزراعية اليت استحوذ عليها املستوطنون االوربيون واليت هي يف حدود ثالثة ماليني هكتار ستشكل نسبة الثلث، و 

 ودة من املالك اجلزائريني كانت ستتأثر مبساحات شاسعة تزيد امللكية الواحدة منها عن مائة هيكتار .أن نسبة حمد

وهي تصف وضع الريف اجلزائري مربرة اسباب اندالع ثورة  1956ويف هذا السياق  فقد ورد يف إحدى الواثئق الفرنسية عام     
عي، حيث هنالك حوايل نصف مليون عائلة ال متلك أرضا" إطالقا" يعيش وضعا" غري طبي1954)لقد كان الريف عام 1954عام 

 (151.)املصدر نفسه ،

ومع إستمرار واشتداد املقاومة اجلماهريية اجلزائرية للوجود الفرنسي كانت فرنسا ابملقابل تّصدر املزيد من التشريعات لفرنسة أرض     
 إذن مسي بقانون )فاريين( والذي مت مبوجبة فرنسة ارض اجلزائر قانوان"، وشعب اجلزائر  ابلكامل، وقد توجت أعماهلما ابصدار قانو 

عشرة ماليني دومن من اجود أراضي اجلزائر الصاحلة للزراعة،  1962بلغت مساحات االرض اجلزائرية اليت صادرهتا فرنسا حيت عام 
( دومن ، كما يوضحها اجلدول 5,044,000%( من االراضي  الصاحة للزراعة واليت تبلغ مبجملها )40وهي تشكل نسبة تبلغ )

 التايل.

 ابلدومن1962-1840جدول يبني املساحات اليت صادرهتا السلطات الفرنسية يف اجلزائر عرب املدة 

 نسبة املساحة املصادرة املساحة املصادرة  ابلدومن املدة الزمنية
1840 -1860 1,460,000 6 ,14 
1861 -1880 2,078.000 7 ,20 
1881- 1900 972,000 7 ,9 
1901-1920 800,000 8 
1921-1962 4,700.000 47 

 %100 10,000000 اجملموع
 

يالحظ من اجلدول السابق ان االستعمار الفرنسي صادر عشرة ماليني دومن وسلمها اىل املستوطنني واملوالني للسياسة االستعمارية     
يف اجلزائر، حيث كانت فرنسا تستهدف من ذلك حتويل الفالحني اىل عمال ُأجراء يف مزارع الفرنسني متهيدا" لقيام العالقات 
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نتاج الزراعي من انتاج لسد حاجة السكان اجلزائرين الغذائية ايل انتاج لألسواق والصناعات الفرنسية، وكان من الرأمسالية وحتويل اال
( ، فضال عن  ذلك ظهرت طبقة اقطاعية جزائرية، 32-31نتيجة ذلك تكوين طبقة اقطاعية فرنسية مسيت )ابلكولون() الشلقيين،

دومن فأكثر وقد كان عدد امللكيات هبذا احلجم قد تصل اىل 200عليها   حيث بلغت فئات املساحات الزراعية اليت سيطرت
علما" أن الطبقة االقطاعية اجلزائرية على 0( ملكية زراعية 587500( ملكيه من جمموع امللكيات اجلزائرية البالغة )500،16)

%( 75الراضي الزراعية اجلزائرية ،أما)%( من ا25%( من عدد امللكليات اال أهنا كانت تسيطر على) 2,8الرغم من أهنا تشكل )
( 154الباقية اليت يستثمرها اجلزائريون فهي ملكيات صغرية الميكن استخدام عناصر االنتاج الزراعي الكبري فيها لتحقيق مزاايه)خملف،

 زراعي .. وقد ادى كل ذلك اىل خلق حالة من التناقض االقتصادي وختلف ىف مستوى املعيشة الغلب  افراد اجملتمع ال

 )قيام الثورة اجلزائرية (  بثالثة أمور : 1954مما تقدم نستطيع أن حندد املالمح العامه للواقع الزراعي اجلزائري وحىت عام    

%( من الدخل اجلزائري يف 78األمر األول : هو أقلية من املستوطنني االوربيني املستحوذين على أجود األراضي اليت تساهم بـ)
 0الزراعة

%( من 13%( وميثلون املالك املسلمني الذين يشغلون أراضي نسبتها)5ر الثاين : هو ظهور أقلية من سكان الريف نسبتهم )األم
 0دخل اجلزائر يف قطاع الزراعة

%( من 9%( يتقامسون حصة تبلغ نسبتها )95األمر الثالث: وجود أغلبية من املزارعني اجلزائريني املسلمني  الذين تبلغ نسبتهم )
 ( .118موع دخل اجلزائر من الزراعة) العريب،جم

 

 

 

 :  وامشاهل

 ( 1)  Peter Mansfield   and  Thomas  y.  Crowell, (1976), the  Arab world ,                       
Acomprebrebensive  history,  new York p.472. 

دراسة مقارنة ، دار الثقافة  -(، جتربة التنمية والتحديث يف اجلزائر1979حممد نصر  ،سيدهديه ، عبد هلل سيد ,)  (مهنا ، 2) 
 اجلديدة، القاهرة .  

( ، رسالة  ماجستري يف العلوم 1981-1962(, السياسة اخلارجية الفرنسية حيال اجلزائر للفتة )1984( سعود ، صاحل ، ) 3)
 ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد . السياسية غري منشورة

(، متويل االستثمار الزراعي 1983( هم الفرنسيون واالوربيون الذين استوطنوا اجلزائر مع بداية االحتالل ،حية عيسى,)4)
 اجلزائري،رسالة ما جستري غري منشورة ،كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد . 
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(5) Mansfieid,Peter   and  Themas  . y .   crowell ,  Op. cit.   .    

(،البلدان العربية االفريقية ،اجلزء الثاين 1945(،اقتصادايت العامل العريب،التنمية منذ عام )1984( صايغ ، يوسف عبد هللا ،)6)
 ،املؤسسه العربية للدراسات والنشر ،بريوت .

 .134اجلزائرية وقائع وابعاد الذكرى العاشرة لالستقالل ،اجلزائر، ص (، الثورة 1972( وزارة االعالم والثقافة ,)7)

 ( مهنا ، حممد نصر  ،عبد هللا سيد هدية ،املصدر السابق .8)

 ( اخلالدي ، سهيل  ,)بال.ت(،الثورة الزراعيه يف اجلزائر، دار الكتاب والصحفني الفلسطينيني، دار العودة ،بريوت.9)

،القطاع التقليدي والتناقضات اهليكلية يف الزراعة ابجلزائر، )جتديده ونظام دجمه يف الثورة ( 1976( هبلول ، حسن، )10)
 الزراعية(،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر .

( ،مشكلة االندماج الوطين يف اجلزائر ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم السياسي 1992( عبد الرزاق ، خريي  ،)11)
 بغداد . جامعة

 .95( مهنا ، حممد نصر   ،عبد هللا سيدهدية ،املصدر السابق ،ص12)

 .27( صاحل سعود ،املصدر السابق ، ص13)

( سخرت فرنسا اراضي واسعة من اجلزائر لزراعة الكروم ومن مث تسويقة اليها على شكل نبيذ خالل مدة استعمارها للجزائر، 14)
م يف فرنسا يف ثالثينيات القرن العشرين ، ونظرا" لالستهالك الضئيل للنبيذ يف اجلزائر خاصة بعد ان اصاب املرض زراعة الكرو 

واستخدام فرنسا ملسألة شراء النبيذ يف اجلزائر بعد استقالهلا اداة من ادوات الضغظ االقتصادي لذلك عمدت احلكومة اجلزائرية اىل 
هذا املنتوج اىل اسواق خارجية كاالحتاد السوفييت، حممد نصر مهنا ، عبد حتويل هذه املزارع إىل زارعة حماصيل اخرى، او إىل تصرف 

( ،السياسة واجملتمع يف 1971، وملزيد من التفاصيل ينظر :العقاد ، صالح ، )105-104هللا سيد هدية ،املصدر السابق، ص
 املغرب العريب ،املطبعة الفنية احلديثة, بغداد .

Europa  publication  limited ,(1978 ) ,the  middle East and   north  Africa ,  Londo  
p,210 

 ( مهنا ، حممد نصر  ،عبد هللا سيد هدية ،املصدر السابق .15) 

(16) Peter Mansfield  and  Thomas   . y.  Crowell,  op.  cit, p.  472 

 ( مهنا ، حممد نصر  ،عبد هللا سيد هدية ،املصدر السابق .17)

(، اتريخ االقطار العربية احلديث، ترمجة عفيفة البستاين، اكادميية العلوم يف االحتاد السوفييت ، معهد 1971كي،)( لوتس18)
 االستشراق ،دار التقدم , موسكو .
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ني  (،املاسأة الفرنسية  ببالد مشال افريقيا، جملة البصائر ،لسان حال مجعية  العلماء املسلمني اجلزائري1954( داين ، فيليب,)19)
 . 256العدد 

 ( عبد الرزاق ، خريي ، املصدر السابق .20)

 ( ،مصاعب االشتاكية يف اجلزائر ،ترمجة جورج طرابيشي ،منشورات دار الطليعة ،بريوت .1964( شاليان ، جريار،)21)

 ( مهنا ، حممد نصر ،عبد هللا سيد هدية ،املصدر السابق .22)

 ( سعود ، صاحل ، املصدر السابق.23)

(،اتريخ تطور نظام املزارع االشتاكية يف العراق واجلزائر ،جملة املؤرخ العريب ،االمانه العامة 1987( خملف ، هادي امحد  )24)
 . 13،السنة 31الحتاد املؤرخني العرب، بغداد ،العدد 

 .9،السنة 10العدد(،جملة دراسات عربية ،دار الطليعة ،بريوت 1973( تقارير حول الثورة الزراعية يف اجلزائر,)25)

 .151( املصدر نفسة ،ص26)

(، ثورة اجلزائر ، منشورات 1956على الشلقيين,)0( هم االقلية اليت هاجرت اىل اجلزائر من فرنسا ومنحت االراضي الزراعية 27)
 دار الندمي ،القاهرة .

 ( خملف ، هادي امحد خملف ،املصدر السابق .28)

 .ت(،التنمية االقتصاديه يف الدولة العربية،يف املغرب ،الشركة الوطنية النشر والتوزيع ،اجلزائر .( العريب ، امساعيل العريب,)بال29)
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 حبوث األستاذ حممد عبد الرمحن يونس املنشورة يف جملة العاصمة اهلندية: 
 د. آن مشنادبقلم : أ.م. دراسة

 . اهلند، كلية اجلامعة، تروننتبورام، والية كرياال، األدب أستاذ 
 

 

 

إن للقاص والروائي والباحث واألستاذ اجلامعي السوري الدكتور حممد عبد الرمحن يونس حبواث علمية متميزة يف جمالت عربية خمتلفة 

تصدر عن هيئات علمية متنوعة من املشرق إىل املغرب. وقد قام األستاذ يونس بنشر مقاالت عدة يف جملة العاصمة اهلندية. وهذه 

 العربية، كلية اجلامعة، تروننتربام، والية كرياال، اهلند. قسم اللغة  حبثية حمكمة، مطبوعة وإلكتونية، تصدر عن اجمللة هي

لقد نشرت جملة العاصمة حىت اآلن عشرة حبوث علمية متنوعة لألستاذ يونس، أربعة منها تتمحور حول مباحث ألف ليلة وليلة، 

ملختلفة.  ومقاليت هذه  تبحث عن أهم  القضااي املتناولة يف تلك البحوث اليت نشرها األستاذ والباقية تدور حول املواضيع األدبية ا

 يونس يف صفحات جملة العاصمة احملكمة.

 حممد عبد الرمحن يونس 

بية األستاذ الدكتور حممد عبد الرمحن يونس هو قاص وروائي وابحث وأستاذ جامعي سوري، عمل أستاذا يف كثري من اجلامعات العر 

وغري العربية يف اليمن والصني واتيوان والسعودية والنمسا وهولندا ولبنان والعراق. وهو عضو شرف يف عديد من االحتادات األدبية 

كتب يف القّصة والرواية والنقد األديّب، وله مئات من املقاالت واألحباث األكادميية، واللجان العلمية داخل العامل العريب وخارجه.  

والصني والياابن، واتيوان،  ،اإلبداعية، والدراسات النقدية املنشورة يف الصحف واجملالت ابلوطن العريب، وأورواب، وأمريكا واألعمال

 واستاليا، وكندا .

، من أمهها: " مليكة والنورس سبع جمموعات قصصية، وله حنو 1997"والدة بنت املستكفي يف فاس" هي روايته املنشورة يف عام 

(، و"ذكرايت ومواجع على ضفاف عدن" 1995(، و"اللوتس" )1994"رقص مساح على أنغام زرايب" )و ،ووهران"

(، 1995أتثري ألف ليلة وليلة يف املسرح العريّب احلديث واملعاصر" )لألستاذ يونس عدة مؤلفات علمية، منها: "(. و 2016)

(، و"املدينة 2007وي والفساد اجلنسي يف ألف ليلة وليلة" )(، و"االستبداد السلط1998و"اجلنس والسلطة يف ألف ليلة وليلة" )

(، و"نساء القصر يف ألف ليلة وليلة: الفكر والسلوك" 2008يف ألف ليلة وليلة: مالحمها الثقافية واالجتماعية والسياسية" )
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ر السلبية يف توظيفها" (، و"األسطورة، مصادرها وبعض املظاه2011(، و"مقارابت يف مفهوم األسطورة شعرا وفكرا" )2010)

وقد أجنزت عدة دراسات  ".(، وهو املشرف على املوسوعة املسماة "موسوعة اجلنسانية العربية واإلسالمية قدميا وحديثا2014)

عنه يف اجملالت والصحف العربية، وحبث دبلوم الدراسات العليا يف جامعة تشرين بسوراي، وفصل من رسالة ماجستري يف نقده األديب 

اإلمارات العربية املتحدة، وفصل من رسالة ماجستري عن قصصه وروايته يف برلني أبملانيا، وفصل من أطروحة دكتوراه عن روايته يف 

"والدة بنت املستكفي..." يف جامعة برلني أبملانيا، وفصول من أطروحة دكتوراه عن نقد دراساته يف ألف ليلة وليلة يف جامعة بكني 

( جائزة أدبية يف 17وقد حصل األستاذ يونس على )ري عن جمموعاته القصصية يف جامعة املنوفية مبصر، ابلصني، ورسالة ماجست

يعمل األستاذ يونس . م1991عام  جائزة مركز ابن خلدون اإلمنائيّ النقد والدراسات والبحوث واإلبداع القصصي والروائي، ومنها 

 علمية، وعميد كلية اللغة العربية يف اجلامعة نفسها، التعليم عن بعد. اآلن انئب رئيس جامعة ابن رشد يف هولندا للشؤون ال

 اهلندية جملة العاصمة

العربية، كلية اجلامعة، قسم اللغة  هي جملة حبثية حمكمة، مطبوعة وإلكتونية، صادرة عن وأحب أن أشري إىل أن جملة العاصمة

وهي ، ونشران  حىت اآلن اثين عشر جملدا. 2009تروننتربام، والية كرياال، اهلند. وقد صدر العدد األول من هذه اجمللة يف عام 

وصل إىل نسبة  2020معتمدة لدى كثري من اجلامعات العربية مثل اجلامعات اجلزائرية، ومعامل التأثري العريب للمجلة لسنة 

2.88 . 

إن احتاد اجلامعات العربية ابلقاهرة هو الذي يقوم بتصنيف اجملالت العربية ذات اجلودة العالية ابعتبار معايري عدة: منها نسبة 

 400، صنف مشروع معامل التأثري العريب أكثر من 2020استشهاد حبوث تلك اجملالت يف حبوث اآلخرين. ويف السنة 

دولة عربية وغري  27جملة عربية وعاملية من خمتلف التخصصات من  442مة املرتبة الثالثة بني احتلت جملة العاصجملة عربية. وقد 

( هو 2020عربية. وتنشر جملة العاصمة عموما مقاالت تتعلق مبحور عام لكل جملد، وكان احملور الرئيس للمجلد الثاين عشر )

 مقاال أكادمييا حمكما، ويف جماالت فكرية ونقدية متعددة هذا اجمللد. 60"األدب العريب يف بالد املغرب العريب". و قد نشرت اجمللة 

 حبوث األستاذ حممد عبد الرمحن يونس املنشورة يف جملة العاصمة اهلندية

إن لألستاذ حممد عبد الرمحن يونس عالقة علمية متميزة وصداقة كبرية  مبجلة العاصمة، وهو عضو اهليئة االستشارية هلذه اجمللة. وقد 

نشرت اجمللة له، حىت اآلن، عشرة حبوث علمية متنوعة، أربعة منها تتمحور حول مباحث ألف ليلة وليلة، والباقية تدور حول املواضيع 

 األدبية املختلفة.
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 أ ــــ  البحوث املنشورة حول مباحث ألف ليلة وليلة

ربعة حبوث حول حماور ألف ليلة وليلة يف جملة العاصمة. األستاذ حممد عبد الرمحن يونس هو متخصص يف حبوث ألف ليلة وليلة، وله أ

، بعنوان: "قراءة يف املالمح الرئيسة ملدن ألف ليلة وليلة العربية 2012البحث األول هو الذي نشر يف اجمللد الرابع للمجلة يف عام 

ة وليلة منطلقة من بنية نص الليايل نفسه، واهلندية واإلسالمية". حتاول هذه الدراسة أن تتبني بعض املالمح العريضة ملدن ألف ليل

ابعتباره نصا منفتحا على عامل من التخيل السردي واإلبداعي، إال أهنا ال تركز على النص ابعتباره عمال ختيليا فقط، بل تعتربه عمال 

ة لن يساعد على تبيان العالقات ميكن أن يتحقق يف كثري من جوانبه يف بنية الزمان واملكان، فاعتبار مدن ألف ليلة وليلة مدان ومهي

يونس،  )القائمة سياسيا واجتماعيا بني املدينة وسكاهنا من جهة، وبني السلطة القائمة فيها، وبني أفراد الشعب من جهة أخرى 

 (  14-8،  قراءة يف املالمح الرئيسة ملدن ألف ليلة وليلة العربية واهلندية واإلسالمية( ، 2012)حممد عبد الرمحن. 

املستويني االجتماعي والطبقي، وابلتايل  حياول الباحث يف هذه الدراسة التكيز على عالقة السلطة ابملواطن يف مدن الليايل علىو 

على مستوى امللكية، ودور هذه امللكية يف اغتاب املواطن وإحساسه ابالستالب والقطيعة بينه وبني مدينته، ودور السلطة يف الليايل، 

قات البشرية اإلنسانية، اليت حتقق للمواطن توازان وطمأنينة، وعلى بنية قصور السلطة، ودور املرأة يف ترسيخ احليلة يف هتدمي العال

والسحر يف هذه القصور، ابعتبار أن بنية القصر الداخلية تعكس وضعا سياسيا وسوسيولوجيا وثقافيا تعيش فيه املدينة، معتمدا 

ديب، واحلكاية من أنظمة فكرية وعالقات متناقضة اترة ومتداخلة ومعقدة ومنسجمة اترة أخرى، ابلدرجة األوىل ما يفرزه النص األ

ومستفيدا أيضا من بعض خلفيات املدينة اإلسالمية كما تشري إليها األدبيات التارخيية. تتحدد املدينة يف ألف ليلة وليلة بفضائني 

جال ومدينة النساء، سلطة الرجال وسلطة النساء، ومن خالل بنية هذين سريني ومحيمني، فضاء الرجال وفضاء النساء، مدينة الر 

 الفضائني املكانيني تـُْفَرز سياقات فكرية وثقافية تؤدي بدورها إىل سياقات سلطوية أخرى.

ن عبد مالمح شخصّية اخلليفة عمر ب، بعنوان: "2013واملقالة الثانية هي اليت ظهرت يف صفحات اجمللد اخلامس للمجلة يف سنة 

كما وردت   العزيز يف ألف ليلة وليلة". حياول هذا املقال العلمي أن يرّكز على أهم املالمح الرئيسة للخليفة األموي عمر بن عبد العزيز

يف حكاايت ألف ليلة وليلة، معتمدا ابلدرجة األوىل على خطاب حكاايت ألف ليلة وليلة، وحتديدا يف احلكاية املوسومة بـــ"امللك 

عمر الّنعمان وولديه شركان وضوء املكان"، مث يعمل على مقارنة النص احلكائي كما ورد يف الليايل ابلنص التارخيي الذي أثبتته بعض 

جع واملصادر التارخيية هلذا اخلليفة الذي يعّد أكثر خلفاء الدولة األموية عدال وعلما وتواضعا إنسانيا، والذي كّرس حياته ليكون املرا
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منارة للحق واخلري والعدل يف الدولة اإلسالمية يف عهد بين أمية، كما يركز هذا املقال على إبراز اجلانب احلضاري املضيء يف سرية 

يونس، حممد عبد  ) ودور هذا اخلليفة يف إلغاء سياسة اجلور اليت كانت سائدة قبله يف عهد الدولة األموية هذا اخلليفة،

 (12-8مالمح شخصّية اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف ألف ليلة وليلة.  ( 2013)الرمحن.

اجمللد أما البحث الثالث فهو بعنوان "مظاهر أتثري حكاايت ألف ليلة وليلة يف آداب األمم والشعوب".  وقد نشر هذا البحث يف 

ويرى الباحث يف حبثه  أن حلكاايت ألف ليلة وليلة أثرا كبريا يف خمتلف األجناس األدبية، سواء أكانت . 2014السادس يف عام 

سرحا. ومل يقتصر أتثري هذا العمل الكبري على األدب العريب فحسب، بل كان أتثريا شديدا يف خمتلف شعرا أم قصة أم رواية أم م

آداب الشعوب واحلضارات املعاصرة. إّن أللف ليلة وليلة أتثريا بعيد املدى يف آداب األمم والشعوب وفنوهنا العديدة، فقد أثّرت يف 

اصة يف اآلداب العربية واهلندية والفارسية. وميكن القول: إّن كتاب ألف ليلة وليلة آداب هذه األمم وما تزال تؤثر حىّت اآلن، وخب

ترجم إىل معظم لغات العامل الرئيسة، وأتثّر به كبار رجال الفكر واألدب يف العامل، واستلهموا منه أمجل ما كتبوه من نصوص إبداعية. 

الصور الرومانسية اخليالية عن الشرق، إذ محلته معها ونقلته إىل  يقول الباحث أبن حكاايت ألف ليلة وليلة قد أسهمت يف خلق

مظاهر أتثري حكاايت  ( 2014)يونس، حممد عبد الرمحن.)الغرب. وتسىّن للغرب من خالل حكاايت شهرزاد اكتشاف الشرق

 ( . 11-8 ، ألف ليلة وليلة يف آداب األمم والشعوب

دبية األجنبية، ويف الفنون أيضا، وقد كان أتثريها واضحا يف الكتاابت القصصية اليت لقد أثرت ألف ليلة وليلة يف مجيع األجناس األ

ظهرت يف فرنسا واجنلتا وإيطاليا خالل القرن الثامن عشر، واليت ظهرت يف أمريكا خالل القرن التاسع عشر. لقد دخلت حكاايت 

اتساعها الزماين واملكاين، وأثّرت فيها أتثريا شديدا، وال تزال تؤثّر حىت  ألف ليلة وليلة يف نسيج التكيب املعريّف للثقافة األجنبية، على

اآلن، ويصعب على أّي ابحث، مهما كان واسع اإلطالع واملعرفة، أن يكشف عن مجيع جوانب هذا التأثري، يف مجيع األجناس 

م الغرب األورويب هبذا العمل واضحا يف األدب األدبّية، سواء أكانت أوروبية أم أمريكية، أم آسيوية، أم غري ذلك. ويبدو اهتما

 والرسم والنحت واملوسيقى.

البحث األخري لألستاذ يونس حول حماور ألف ليلة وليلة هو بعنوان "املعامل الرئيسة لفضاء األسواق التجارية يف م  حكاايت ألف 

. ويذكر الباحث أبن األسواق 2020ثاين عشر، يف عام ليلة وليلة"، ونشر هذا البحث يف اجمللد األخري جمللة العاصمة، اجمللد ال

 تتعّدد يف ألف ليلة وليلة، وتلتقي مجيعها يف البيع والشراء والسمسرة واملزايدات العلنّية. وهو يف هذا املقال يركز على أهم املعامل

يونس، ) هبذه األسواق احتفاء كبريا ومهما التجارية يف هذه األسواق منطلقا من بنية حكاايت ألف ليلة وليلة واحتفاء رواة احلكاايت
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ونظرا (  301-294 ،املعامل الرئيسة لفضاء األسواق التجارية يف م  حكاايت ألف ليلة وليلة ( 2020) حممد عبد الرمحن.

ظرًا ألهّنا ُتشّكل صورة ألّن حكاايت ألف ليلة وليلة هي حكاايت املدينة العربّية اإلسالمّية، وغريها من املدن الواقعّية واملتخيّلة، ون

عن حياة الناس وطموحهم، يف حّلهم وترحاهلم، فقد احتاجت إىل فضاءات مكانّية تتسع من خالهلا مادهتا احلكائّية، فال وجود 

للحكي إاّل من خالل املكان الذي ينمو من خالله هذا احلكي. وكانت األسواق التجاريّة واألزقّة والدكاكني يف ألف ليلة وليلة 

 ضاءات مهّمة يرحتل السرد منها وإليها، وتتشّكل البنية احلكائّية العاّمة من خالهلا. ف

 ب. البحوث املنشورة حول احملاور العامة

 جلمال بوطيب أمنوذجا "سوق النساء": رواية الرتكيب الفين والسردي واخللفيات املعرفية يف الرواية املغربية املعاصرة  .1
(" هي رواية مغربية 26.  ورواية "سوق النساء أو )ص. ب. 2019اجمللد احلادي من اجمللة يف عام هذه مقالة علمية نشرت يف 

من أتليف الناقد والشاعر والباحث الدكتور مجال بوطيب، األستاذ يف جامعة فاس ابملغرب. وتعّد هذه الرواية من أهّم الرواايت 

ومغايرة يف املنجز الروائي العريب املعاصر، كوهنا اعتمدت تقنيات فنّية وسرديّة  العربية واملغاربية املعاصرة، اليت جتّسد جتربة جديدة

) خاّصة هبا. ويتناول الباحث هذه الرواية وفق احملورين: التكيب الفين والسردي يف الرواية، والتناص واخللفيات املرجعية يف الرواية

واخللفيات املعرفية يف الرواية املغربية املعاصرة: رواية "سوق النساء" التكيب الفين والسردي  ( ،2019) يونس، حممد عبد الرمحن.

قول الباحث :))هذه الرواية تكسر ترتيب الرواية السردي النمطي، إهّنا تؤسس سردا حديثا، ي ( .30-25جلمال بوطيب أمنوذجا 

رأ الرواية يف أي فصل يشاء من فصوهلا، إذ ميكن إبداعيا، ينأى عن كل أشكال السرد املباشر التقريري. ومن هنا ميكن للقارئ أن يق

وهكذا. إن رواية سوق النساء على قدر كبري من الفنّية  أن يقرأها ابتداء من فصلها األخري العاشر مث يعود إىل األول، مث إىل التاسع،

املنولوج الداخلي واخلارجي، وتقنيات اجلمالية والشكلية، على مستوى السرد واحلوار والتداعي والنهل من الذكرايت، واستخدام 

القطع والوصل، وتقنيات السينما، وتوظيف اللغة الثرّة الغنّية((. وحياول يونس أن يشري إىل بعض من اخلصائص اليت يتميز هبا 

والقراءات الفكرية اخلطاب الروائي عند مجال بوطيب، ومن أمهها اللغة السردية املوغلة يف القراءات اإلبداعية الكثرية شعرا ونثرا، 

 املتعددة يف الفلسفة والتاريخ والتاث واألمثال الشعبية، واألدب األجنيب احلديث واملعاصر.

 

 قراءة يف القصة السورية املعاصرة: جمموعة "تراتيل حمزنة يف دير مهجور" للقاص السوري املعاصر حممد أمحد سوسو .2
. وحياول يف حبثه أن يقدم دراسة 2018قدي يف اجمللد العاشر للمجلة يف عام نشر األستاذ حممد عبد الرمحن يونس هذا البحث الن

نقدية حول اجملموعة القصصية املوسومة بـــ: "تراتيل حمزنة يف دير مهجور للقاص السوري املعاصر حممد أمحد سوسو". هذه اجملموعة 
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عية املعرفية العديدة، فهي رمزية وأسطورية وواقعية، اليت كتبت بتقنيات حديثة جدا، وتداخلت فيها اخللفيات واخلطاابت املرج

وإيديولوجية، ورومانسية شفيفة، وهي تعزف على أوجاع املواطن السوري عزفا آسيا، انقلة خبااي روحه املنكسرة واحلزينة.  ويرى 

قات رموزها بسهولة الباحث يونس أّن فضاءات اخلطاب القصصي عند حممد سوسو ال متنح بعدها السيميائي وال تفّك استغال

ملتلقي اخلطاب القصصي، ومن هنا فنحن مطالبون أبن نقرأ النص غري مرّة حىت ميكن أن نفهم البعد اإلشاري للرموز املتداخلة الذي 

-.4تراتيل حمزنة يف دير مهجور: قراءة يف القصة السورية املعاصرة  ( ، 2018) يونس، حممد عبد الرمحن. .) يستفيد منها القاص

44  ) 

إّن فضــــاءات مدن القاص حممد أمحد ســــوســــو فضــــاءات للضــــياع واملوت واملســــتنقعات واخلواء اإلنســــاين، وهو ال يتواىن، يف جممل 

عن إدانة هذه الفضــــــــاءات جبرأة الذعة حيّملها حبموالت إيديولوجية معرفّية، تنمو مع منو مكّوانت اخلطاب القصــــــــصــــــــي.  أعماله،

ب اإليديولوجي، فُتشَحن العبارة القصصية ببعد إشاري دال هدفه تعرية هذه الفضاءات والتكيز ويتزامن خطاب السخرية مع اخلطا

على قتامتها، وابلتايل تعميق إحساس املتلقي بعمق الفاجع واملأساة. ويف اجملموعة القصصية "تراتيل حمزنة يف دير مهجور"، تتشكل 

، إذ ســــــــــينزاح خطاب الواقع واإليديولوجيا بدرجات كبرية واضــــــــــحة ليتك فضــــــــــاءات جديدة، أكثر بعدا وعمقا يف حقوهلا املرجعّية

خلطاب الفلســـفة واألســـطورة والرمز فســـحات أكثر اتســـاعا ينفذ منها احللم والتخّيل، وتتحول الكتابة إىل نوع من التجريب اجلمايل 

 عن طريق املزج بني ما هو واقعي وما هو متخّيل، وأسطوري ومرّمز يف آن.

 احلنني والشوق واألنثى واألحزان يف القصة العراقية املعاصرة: قراءة نقدية يف جمموعة قصصية  سيمفونية  .3
( قراءة نقدية حول اجملموعة القصصية "اخلبز حرب الكالم" 2017تعرض هذه املقالة اليت نشرت يف اجمللد التاسع جمللة العاصمة )

ويقول الباحث يف دراسته: "تُعّد القصة القصرية العراقية اجلديدة واملعاصرة، للشاعر والقاص والروائي والناقد العراقي جعفر كمال. 

من أهم تيارات القصة العربية، رؤية وفكرة ومضموان، وتشكيال مجاليا، على مستوى السرد واحلوار، والتنوّع يف استخدام األزمنة 

اليت يعيش فيها أدابء العراق، بعد أن غادروا بلداهنم، نتيجة  واألمكنة، ابتداء من العراق إىل أورواب حىت مجيع دول املهجر األخرى،

فهناك  احلروب، واألزمات السياسية واالقتصادية، والطائفية اليت حتّكمت يف بنية العراق منذ ثالثني سنة سابقة، وحىت الوقت الراهن.

من تقنيات السرد يف القصة األجنبية املعاصرة، كون  تعددية واضحة يف استخدام األمكنة واألزمنة، وتقنيات السرد املعاصرة املستفيدة

أدابء العراق يف ترحال دائم، وعلى إطالع دائم على ثقافة األخر وفكره. وهناك أيضا تعددية يف استخدام مستوايت اخلطاب 

 ياسية. اإليديولوجي، وأطروحاته السياسية والفكرية اليت حتّكمت يف بينة اجملتمع العراقي، سّكاان، وثقافة، وس
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ومن أهّم مضـامني اخلطاب القصـصـي يف القصـة القصـرية العراقية املعاصـرة، واليت وظّفها قاصـو العراق، سـواء أكانوا داخل العراق أم 

خارجه: التحال والغربة واحلنني، واألحزان، واإلحســــــــــــاس ابلفاجع احلاد، وأبهّنم فقدوا وطنهم العراق الذي مّزقته احلروب واملذاهب 

وابإلضــــــافة إىل ذلك  من جهة، وألهّنم فقدوا حريتهم وكرامتهم يف ظّل األنظمة الســــــياســــــية اليت حكمهم، من جهة أخرى. الطائفية

أتخذ املرأة األنثى، فضاء واسعا يف هذا اخلطاب، كوهنا تشّكل معادال موضوعيا حلاالت االستالب والفقد اليت يعيشها أدابء العراق 

األجنبّية اليت يرحتلون إليها، واليت هي ابلنســــبة هلم، ليســــت إال منايف يعانون فيها االغتاب والتمييز داخل الوطن العراق، ويف الدول 

ليدرس أهم هذه املضامني آنفة الذكر، يف اجملموعة القصصية "اخلبز حرب الكالم" ألستاذ يونس العنصري ضدهم. وأييت هذا املقال ل

. سيمفونية احلنني والشوق واألنثى واألحزان يف القصة العراقية ( 2017)  الرمحنيونس، حممد عبد ) للشاعر العراقي جعفر كمال

 ( 17-10املعاصرة: قراءة نقدية يف جمموعة قصصية. 

 فضاء  النص األسطوري وامليثولوجي يف فضاء  النص  الشعري العريب املعاصر: مفاهيم نظرية  .4

فضــاء النص األســطوري وامليثولوجي  يف فضــاء النص الشــعري ، يتحدث عن 2016هذا البحث املنشــور يف اجمللد الثامن يف عام 

توظيف األســـطورة يف النص الشـــعري العريب املعاصـــر مســـألة يف غاية األمهية، فما العريب املعاصـــر. ويقول الباحث يف هذا البحث:  

واستخدم األسطورة يف أعماله، وهناك حاالت استثنائية وطفيفة ال يقاس عليها. وإّن استخدام من شاعر عريب معاصر معروف إال 

األســــطورة والرمز والتاريخ يف اخلطاب الشــــعري العريب املعاصــــر نوع من التجريب اجلمايل، قبل أن يكون عودة إىل التاث، والتأكيد 

غي أن يؤكد مكانة اإلنســان، ودوره احلضــاري، ويســتحضــر أعمق مشــاعره على حضــوره. وهذا التجريب اجلمايل يف بنيته العميقة ينب

اإلنســــانية وأدّقها. إن األســــطورة تشــــّكل نظاما خاصــــا يف بنية اخلطاب الشــــعري العريب املعاصــــر، وقد يبدو هذا النظام عصــــيّا على 

راد طرحها يف النص الشــــعري، ولكثافة األســــط
ُ
ورة نفســــها غموضــــا وتداخال مع حقول الضــــبط والتحديد، وذلك لضــــبابية الرؤية امل

معرفّية أخرى. فعندما نســتحضــر األســطورة فإننا نســتحضــر التاريخ متداخال مع امليثولوجيا واخلرافة، واحلكاية الشــعبية، وهنا يصــعب 

ها مع هذه احلقول املعرفّية األخرى اء  النص فضـــــ ( 2016) يونس، حممد عبد الرمحن.) علينا معرفة أوجهها كاملة، وذلك لتناصـــــّ

  ( . 28-22األسطوري وامليثولوجي يف فضاء  النص  الشعري العريب املعاصر: مفاهيم نظرية. 

إّن اللجوء إىل األسطورة يف الفكر العريب املعاصر هو استحضار للبطولة الغائبة، وحنني هلا، وتوق لزمن نظيف، واتريخ غري ملّوث 

تعين هيمنة الرؤية التاثية على الرؤية املعاصرة. ولقد استطاع الشاعر العريب املعاصر أن  ابلطغاة والظَلمة. وإّن العودة إىل التاث ال

ىل ينطلق من البنية التاثية نفسها، ليبدع بديال منها، ويتجاوزها، وصارت احلكاية األسطورية واخلرافية عند األدابء املعاصرين تـَُرّد إ
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تواصل مع العناصر التقليدية. صار التاث األسطوري يف القصيدة العربية املعاصرة عناصرها وكثريا ما تضاف إليها عناصر جديدة ت

جزءا من رؤية مجالّية، بعد أن تعامل معه الشعراء املعاصرون وفقا ملنظور إنساين وحضاري، إذ أن كثريا من الرموز التاثية قادرة على 

 االستمرار يف نسق الواقع املعاصر

 األسطورة وأهم االجتاهات الفكرية يف تفسريهامقارابت نظرية يف مفهوم  .5

. يصف الباحث األسطورة قائال: "إن األسطورة بنية 2011هذه مقالة علمية ظهرت يف صفحات جملة العاصمة، اجمللد الثالث، 

مصادر  ثقافية مرّكبة ووعي مجعي صاغته عشرات املعارف واخلربات والتواريخ واحلكاايت، ويبدو للباحث أّن الذي يبحث يف

األسطورة وأبعادها ال يستطيع فصلها عن التاريخ والدين والطقوس واملعتقدات. وقبل أن تكون األسطورة حكاية أبحداث وشخوص 

يتجاورون، ويتفاعلون ويتعاركون، فإهنا منهج فكري اعتمد عليه اإلنسان القدمي ليفّسر به نشوء الكون ونظامه، وبدء اخلليقة، ومن 

وتناقضاهتا، وانسجامها وليتصّور أشكاال ومواقف وسلوكات لطبيعة اآلهلة اليت خلقت هذا الكون، واليت ظّنها هذا  مثّ ليفهم ظواهره

اإلنسان أهنا متعددة، منها ما هو للبحار، وللسماء ولألرض والكواكب، ومنها ما هو لعامل اجلحيم واملوت واحلياة، واجلمال واحلكمة، 

عفوي والتأملي اإلبداعي معتقدا أّن هلؤالء اآلهلة صورا مشاهبة لبين البشر من حيث كوهنم يعشقون وليجمح هذا اإلنسان خبياله ال

لك والسطوة والنساء، ومن هنا فإّن األسطورة عند هذا اإلنسان تعبري عن خياالت 
ُ
ويتزوجون ويتعاركون، ويتباغضون يف سبيل امل

عقلي، لكنها سجٌل خلربات اإلنسان ومعارفه وحكمته ورؤيته لثنائية الصراع  وأوهام وأفكار أتّملية، قبل أن تكون تعبريا عن منهج

األبدي بني اخلري والّشر، وتغليبه فكرة انتصار اخلري، من دون أن ينهزم الّشر أو ينتهي، وابلتايل دميومة احلياة ومناؤها، إىل جانب 

سطورة يف الفكر اإلنساين فقد خضع تفسريها الجتاهات فكرية متعددة استمرار الّشر وظواهر الفناء. نظرا إىل األمهية اليت حتتلها األ

) سواء كانت نفسية أو دينية، أو شعبية أو عقالنية، أو إيديولوجية يغلب عليها خطاب األطروحة ويتحكم يف مسار توجهها العام

 ( .18 -8 ، لفكرية يف تفسريهامقارابت نظرية يف مفهوم األسطورة وأهم االجتاهات ا( 2011) يونس، حممد عبد الرمحن. 

إّن التباينات داخل االجتاهات الفكرية اليت حاولت تفسري أساطري األمم واحلضارات السابقة، قّدمت للمهتمني ابلبحث امليثولوجي 

 ع اخلرافةخدمات ُجّلة رغم تباينها. ويبدو أّن املنهج الواحد بعينه قاصٌر عن استيعاب طاقات األسطورة، وتداخالهتا الشديدة م

واحلكاية والرموز الشعبية. إّن الباحث يف هذا احلقل حيتاج إىل أكثر من اجتاه لفهم الرؤية األسطورية العميقة وبواعثها ومكّوانهتا، 

وطاملا أّن مصطلحها نفسه يكتنفه الغموض وعدم الثبات، إذ ليس من السهل تثبيت دعائم هذا املصطلح، فهو يشري اليوم إىل حقل 

ل املعاين. فنحن نسمع عن رسامني وشعراء يبحثون عن نواٍح أسطورية، ونسمع عن أسطورة التقدم أو الدميقراطية، كما أننا من حقو 
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نسمع عن عودة األسطورة يف األدب العاملي. ومع ذلك نسمع أّن ليس بوسع املرء أن يبدع أسطورة أو خيتار االعتقاد هبا أو يرغب 

صطلح غامض، فإّن االجتاهات واملدارس الفكرية اليت فّسرت هذا املصطلح ودرست عالقته مع العلوم يف إجياد أحدها. وطاملا أن امل

 األخرى ليست هنائية، بل قابلة ملزيد من البحث والتجريب املعرفيني.

 بعض إشكاليات البحث العلمي يف اجلامعات العربية املعاصرة  .6

م.  ويشري الباحث يف مقالته إىل  بعض اإلشكاليات اليت  2015هذه املقالة التبوية قد نشرت يف اجمللد السابع جمللة العاصمة يف 

تقف يف وجه موهبة الباحث العريب ورغبته يف حتصيل املعرفة، ومتنعهما من التوثب واالنطالق حنو آفاق البحث الرحبة. يقول الباحث 

ن اجلامعات العربية، ذات الرؤية أحادية اجلانب، غري قادرة على قراءة النصوص إالّ قراءة واحدة، ووفقا لرؤية نقدية إّن عددا كبريا م

واحدة، وذلك نظرا لسطوة املناهج الدراسية املعمول هبا، ذات الطرق التقليدية احملافظة، هذه الطرق اليت تبدو واضحة يف كيفية 

م إعداد األحباث، ونظام االمتحاانت، هذا النظام الذي يسهم بشكل أساسي يف جعل الطالب صورة التعليم وإلقاء احملاضرات ونظا

تقليدية اتبعة ألستاذة، إذ تتعّطل طاقاته النقديّة الفاحصة، وأدواته املعرفية الكاشفة، لتتحول إىل ذاكرة جتهد نفسها يف حفظ 

ألبعادها املعرفية ودالالهتا الرمزيّة، ودورها الفاعل يف البناء العلمي والتشكيل  النصوص اليت ُقدمت له أثناء احملاضرات، من دون متثُّل

املعريف، وإذا حاول الطالب أن خيرج عن املعلومات اليت فُرِضت عليه، أو يُعِمل فيها منهاج شّكه، أو حياكمها مبوضوعية وعلمّية، 

لباحث أّن البحث املنهجي يف اجلامعات العربية املعاصرة لن يستطيع ويبدو لفإن مصريه الفشل يف االمتحاانت الشفوية والكتابية. 

التخّلص مستقبال من كثري من الصعوابت اليت تعتض الباحث يف عمله، إاّل ابعتماده وسائل التقنية اجلديدة اليت ظهرت مع تقّدم 

-8ي يف اجلامعات العربية املعاصرة. بعض إشكاليات البحث العلم ( 2015) يونس، حممد عبد الرمحن.   ) علوم الكومبيوتر

12 .) 

حممد عبد الرمحن يونس، هو ابحث متعدد يف قراءاته واجتاهات هذه القراءات، ويف األستاذ الدكتور  وأخريا ميكن القول: إن الباحث

ابإلضافة إىل دراساته املتعددة  حبوثه النقدية األكادميية اليت تتناول خمتلف األجناس األدبية: شعرا ورواية وقصة قصرية ومسرحا معاصرا،

يف التاث العريب واإلسالمي، وهو من أكثر الباحثني العرب نشرا يف جملتنا، جملة العاصمة األكادميية احملكمة اليت تصدر يف والية 

 .كرياال ابهلند
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حىت إهنا أضحت روحية ووجدانية، حفزته  ،ال شك أن العالقة بني اإلنسان و املعلومة هي عالقة قدمية قدم تواجده يف هذا الكون

على التفنن يف اختاع حواملها و صورها وأساليبها، سعيا منه إىل حفظ منتوجه الفكري ) الشفوي واملكتوب(، ومرياثه الثقايف 

قات الزمانية واملكانية. من االنداثر والتالشي وجعله مريااث تتناقله األجيال و متحصه ابلقراءة والتفسري وربط األنواع ابلسيا يواملعيش

وال جدال أيضا أن املعلومة املكتوبة قطعت أشواطا يف الظهور والتطور من أجل حفظ ذاكرة األشخاص واألمم وخرباهتم وجتارهبم، 

والنصب  فقبل التاريخ املدون كانت احملاوالت األوىل عرب األوعية البدائية كالرسوم والرموز اليت امتألت هبا الكهوف وجدران املعابد

التذكارية،أو سجلت على " عظام احليواانت وجلودها أو على األلواح الطينية وجرائد النخل وورق الربدي، دون إغفال  احلجارة 

ت  واألشجار وشواهد القبور كما هو الشأن يف الكتابة املسمارية اليت انتشرت يف بالد الرافدين واهلريوغليفية املعروفة مبصر، واليت احتو 

صويف )  من األخبار عن أحداث اترخيية وشرائع وعادات وطقوس لشخصيات وازنة خاصة منها امللكية  قبل املوت وبعده "الكثري

واليت تطورت إىل مقاطع من أجبدايت اختعها الفينيقيون وكان هلم الفضل يف وصوهلا إىل اليوانن واإلغريق. هذا (43ص، 1988

أثناء كتابة العقود واملواثيق والرسائل، إضافة إىل أستار الكعبة اليت دونت  -شكل اندروإن ب -إىل جانب "العرب الذين عرفوها 

عليها النماذج الشعرية الراقية املكتوبة مباء الذهب، ابلرغم من أهنا مل تكن مألوفة كثريا يف حميطهم وخاصة يف بواديهم بسبب عوامل 

 (.38، ص 1992فروخ ،  ) التحال واالشتغال ابلتجارة"

واحلديث عن الكتابة ال ينفصل عن قطبني متصلني هبا مها اخلط وصناعة الكتاب، فهما أساس وعماد احلضارة اإلنسانية، إذ يف 

صدر اإلسالم اختذت الكتابة دورا مهما يف تدبري األمور السياسية والدينية والثقافية وكذا االقتصادية وتطورت بعد ذلك مع اخلالفات 

ستدعي توفر عناصر ومهارات اإلتقان والتفنن اإلبداعي من خالل الزخارف اإلسالمية اليت ابتعدت ابلتدريج احلاكمة لتصبح حرفة ت

عن الرسوم احليوانية والبشرية لدرجة أهنما )الكتابة واخلط( أصبحا علمني يدرسان يف جمموعة من املدارس املهتمة كاملدرسة العراقية 

ابن خلدون إىل دورمها الكبري حيث قال: " اخلط هو اثين رتبة من الداللة اللغوية إذ إن الكتابة  واملصرية والتكية والفارسية. وقد نبه

من خواص اإلنسان فهي تطلع على ما يف الضمائر وتتأدى هبا األغراض إىل البالد البعيدة فتقضى احلاجات ويطلع هبا على العلوم 

 (201 ص، 8200ابن خلدون ،) م"واملعارف وصحف األولني وما كتبوه من علومهم وأخباره

ومع انتشار صناعة الورق ببغداد و ظهور حرفة الوراقة والوراقني الذين انكبوا على نسخ املخطوطات يدواي وبيعها، ظهرت أنواع من 

وجدان الكتب ما كالكتب واحلرف املتصلة هبا حيث وجدان على سبيل املثال: العمال املشرفني واحلراس واملناولني واملتمجني والعلماء،  

املتصلة ابجلانب الديين واليت توفرت بغزارة من خالل عمليات الوقف والنسخ ابملساجد الكربى كجامع األزهر مبصر واألقصى 
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ابلقدس والقرويني بفاس واملسجد األعظم بتطوان ويوسف بن اتشفني مبراكش، " وأخرى تعليمية توفرت ابملدينة  الظاهرية بدمشق 

 )غداد واثلثة طبية  كانت اتبعة للبيمارستاانت كما هو احلال ببيمارستان النوري بدمشق واملنصوري وقالوون مبصر" واملستنصرية بب

ونوع آخر عام حضر بقوة يف كل "من مكتبة بيت احلكمة ببغداد ودار العلم مبصر ومكتبة (112، ص1998وبديع ،  ،جرجس 

 (.96،ص2005عبايدة ، ) قرطبة ابألندلس."

م، ظهر الكتاب مبواصفاته اآلنية 18ا إىل عصر النهضة حيث ظهرت اآللة الطابعة على يد األملاين غوتنبورغ خالل القرن وبوصولن

اليت مشلت فهرسا أبهم احملاور واألبواب والفصول إضافة إىل الكشاف واإليضاحات، وهذا ما جعل لصناعة الكتاب ومهنه وظائف 

دماهتا الساعية إىل حتقيق اجلودة والرضى عن املنتوج شكال ومضموان، عن طريق االرتقاء جديدة هتتم بطرق تنظيم احملتوايت وخ

 : ابملهارات الفنية والتقنية املتخصصة وحتقيق جمموعة من الوظائف اليت ميكن اختزاهلا يف النقاط التالية

o .اكتساب اخلربة العملية يف صناعة الكتاب ونشره 

o مطبوعة تيسريا لقراءهتا وحتقيقها. حتويل املخطوطات اليدوية إىل كتب 

o .تشجيع حركة التمجة وتعميم التوزيع والفائدة املعرفية 

o  .حتقيق االتصال املباشر مع فئات القراء وضمان تفاعلهم مع املقروء 

o  . تسويق األفكار بطريقة سهلة وسريعة 

o قها ابلصور والرسومات و اجلداول .اإغناء املعلومة لرف 

o  وحفظها مث إاتحتها للقراء.ختزين املعلومات 

هكذا استطاع الكتاب املطبوع أن يربز قدرته على احتواء الكون والبشرية واحلضارات واألفكار واملعتقدات يف كل أبعادها الزمانية 

ستقال قد يكون واملكانية والتواصلية خارج القيود الفنية والتأليفية اليت ميزت املخطوطات اليدوية قدميا، " إذ اعترب كياان ماداي م

إخراجه ضمن جملد واحد أو أكثر سواء أكان ترقيم الصفحات متصال أم منفصال،  وميكنه أن يتناول موضوعا واحدا أو عدة 

هذا رغم طول مدة إجنازه وإخراجه  (بتصرف 68، ، ص1993السامرائي ، ، )مواضيع متجانسة أو جتمعها خاصية واحدة أو أكثر"

 له بني يدي القارئ. يف صورته النهائية مث وصو 

 وتبعا لتطور صناعة الكتاب ظهرت أنواع أخرى من الكتب إما جديدة أو معدلة للسابق مثل :
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o  الكتاب املتخصص وهو أحادي املوضوع إذ ينصب اهتمامه على جمال علمي أو فكري أو نقدي و أيضا أديب واحد، وقد

 يكون من أتليف ابحث واحد أو عدة ابحثني. 

o  النوع التبوي وهو الذي يندرج ضمن املقررات والربامج التعليمية حسب تنوع موادها وأسالكها ويكون غنيا ابحلموالت املهارية

 والقيمية واملفاهيمية. 

o  النوع املركب "وهو الكتاب احلصيلة الذي يغطي عموم األحداث السنوية واألخبار واإلجنازات، وغالبا مايكون مصحواب

 .(69، ص 2005صادق ، ) التوضيحية والصور والقوائم املرجعية" ابإلحصائيات

o  .النوع العام وهو الذي يشمل املعاجم واملراجع والسري، وكذلك األطالس والكشافات واألطروحات اجلامعية 

 النقلة النوعية للكتاب ومهنه: 2

مع تزايد اإلنتاج الثقايف وتضخم عدد الكتب وحجم املعلومات اليت أصبحت متاحة، غدا من الصعب مبكان التحكم والسيطرة على 

النسب اهلائلة يف مصادرها ومعاجلتها وختزينها مث استجاعها، وهذا ما دفع املهتمني بصناعة الكتاب ومهنه إىل التفكري يف حل سريع، 

ذا الكم الزاخر، من خالل اختاع مامسي ابلكتاب اإللكتوين، وهو شكل حديث مهمته إنتاج ونقل سهل، وفعال الحتواء ه

املعلومات واملعرفة املكتوبة وختزينها بواسطة احلواسيب ووسائل االتصال البعيدة املدى من طرف املؤلفني أو الناشرين إىل املستفيدين 

لى وسائط ممغنطة أو مليزرة، ضمن ملفات قواعد بياانت متاحة عن طريق مباشرة " أو من خالل شبكة اتصاالت عاملية أو ع

واليت سامهت يف تراجع كلفة القيمة اإلنتاجية للكتاب  (73ص ، 2002ل ، بالوردي وجم) االتصال املباشر أو األقراص املتاصة" 

 اسطة بنوك املعلومات اإللكتونية. الورقي، وضمنت مرونة يف التفاعل واإلفادة والتلقي وأيضا يف التسويق والدعاية بو 

فالثورة التقنية واملعلوماتية اليت نعيشها اآلن حولت الكتاب من الوعاء الورقي إىل وعاء تقين أضاف الكثري من اإلمكاانت الكتابية 

 standard generalised) اليت مل تكن متاحة يف شكلها التقليدي، وكمثال على ذلك حتديد النص األصلي بلغة

markuplan JSGML) وهي تقنية تسمح بتجديد املسودات املكتوبة وتعرف العناوين الكربى والفرعية، إضافة إىل الفقرات"،

وهذا ما جعلنا أمام أنواع (115 ص ،2009 ،فرج )  واحلواشي مع تطوير قدرة اإلنتاج إىل مئات النسخ بطريقة أتوماتيكية "،

(، وكتب dedicated readers( وكتب الطباعة املخصصة ) books dounloadحديثة من الكتب منها كتب اإلنزال )

 web-accessible )(، والكتب املتاحة عرب شبكة الويب books printingon demandالطباعة حسب الطلب )



 

90 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

book)لوماتية واالتصالية، ه منطق جماراة العوملة واحلداثة التقنية و املعفرض، وهذا الشكل اجلديد ما هو إال نتيجة حتمية ملا أصبح ي

واليت سعت بكل إبداعاهتا يف صناعة نوع جديد من الكتب إىل أتمني السيطرة على هذا الكم اهلائل من املعلومات وإعدادها للقراء 

ص الدكتور ابلسرعة والشمولية والدقة اليت استوجبتها الثورة الرقمية يف كل اجملاالت، مبا فيها أوعية التأليف واإلنتاج والتلقي. وقد خل

سعيد اهلجرسي مراحل تطور مصادر املعلومات وصناعة الكتب يف قوله: " إن مصادر املعلومات هي الذاكرة اخلارجية لإلنسان، 

وهي امتداد لذاكرته الداخلية. ولكنها تتميز بكوهنا امتدادا ماداي حمسوسا يعتمد على الوسائط اخلارجية، وعرب العمر الزمين ألوعية 

ارجية. ولقد مرت هذه الوسائط بثالث مراحل أساسية، أوهلا املرحلة قبل التقليدية اليت متثلت يف احلجارة والطني والعظام الذاكرة اخل

املرحلة واجللود والربدي، مث املرحلة الثانية التقليدية وشبه التقليدية واليت متثلت يف الورق وتطوراته الصناعية قبل وبعد الطباعة، وأخريا 

 (.73، ص1980جرسي ، اهل) دية اليت تشمل األوعية احملوسبة واملليزرة على اختالف أنواعها. "غري التقلي

 الكتاب اإللكرتوين بني اجلودة اخلدماتية ورضى القارئ : 3

 

جاء هذا العنوان للتعبري عن قلق فكري ميكن ترمجته إىل سؤالني منطقيني مها: هل قارئ اليوم ال زال يبدي نفس الرضى عن خدمات 

الكتاب كما كانت ابألمس يف ظل التغيريات التقنية احلديثة اليت مهت صناعته ومهنه ووظائفه؟ وما هي املعايري التجديدية اليت 

 صاحبت تطوره؟ 

ك فيه أن اجلودة اخلدماتية للكتاب هي فلسفة ورؤية صناعية ومهنية تضمن له االستمرارية واحلفاظ على الصدارة ضمن مما ال ش

حاجات واهتمامات إنتاجية غري متوازنة بني ما هو ورقي وما هو رقمي، أي يف ظل املنافسة الشرسة حول عمليات التسويق والنشر، 

 املواقع اإللكتونية احلديثة. والتجويد اخلدمايت ليس أمرا كماليا أو اثنواي وإمنا هو مطلب أساسي، سواء عرب دور النشر التقليدية أو عرب

 وضرورة فرضتها الزايدة اهلائلة يف أعداد املستفيدين ويف حجم العروض اخلاصة ابملنتوج الفكري وظهور احلاجة إىل األداء العايل. 

ينها " لتؤدي يف النهاية دورا متكامال يشمل الصفات اليت يتميز هبا املنتج واخلدمة اليت وقد وردت تعريفات كثرية للمصطلح تتقاطع ب

 هبدف حتقيق "املالءمة(26ص ، 2009، التتوري) تبىن على قدرة هذا األخري على توفري حاجات املستهلك"،

فبدال من البحث اليدوي الذي كان .(13، ص2011ملحم ، ) واملطابقة والوفاء لتلك احلاجات والقابلية للتحسني ابستمرار"

 يشمل خمتلف التصنيفات والفهرسة والتميز، أصبحنا نالحظ أدوارا متصلة ابجملال التقين من بينها :
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o  .تنظيم وتدبري األوعية الكتبية اإللكتونية وحتيينها رقميا 

o   .مراجعة اخلصاص املعرب عنه من طرف القراء حسب اهتماماهتم الفكرية والبحثية السريعة واآلنية 

o  .التقييم السريع لألداء اخلدمايت للكتاب ولالختصاصني يف مهنه ابعتماد قياسات األداء املتطورة و توحيد معايريها دوليا 

o  شخصي إىل مكان تواجد الكتاب دون احلاجة للذهاب بشكل"التواصل اآليل بني القارئ وأخصائيي اخلدمات املرجعية" 

 .(78جرجس، مرجع سابق، ص )

ومن البدهي أن األدوار اجلديدة ستؤدي إىل ظهور مصطلحات ومفاهيم حديثة كالفهرسة اآللية، قوائم وقواعد املعلومات الرقمية، 

ة، التسويق اإللكتوين، التحميل اإللكتوين، املهارات الربجمية، اجلودة الدليل الرقمي، اخلدامات املرجعية الرقمية التزامنية وغري التزامني

الرقمية لإلفادة من الكتب، املعاجلة اللغوية املزدوجة لبياانت الكتب، اختصاصيي تصميم وحتليل النظم، التأهيل الرقمي، اإلاتحة 

ءمة حلاجيات القارئ من خالل التخطيط لألهداف الرقمية لذوي االحتياجات اخلاصة. كل هذا من أجل الوصول إىل درجة املال

 واملتغريات ودراسة االهتمامات املعلنة وغري املعلنة مث تبين هنج جتويدي مناسب.

لقد مكن االكتساح املهول للكتاب اإللكتوين والوصول بكل سهولة إىل مصادر املعلومات، من حتقيق التغذية الراجعة الفورية بفضل 

والالمشروط للقراء، واالستئثار ابلنصيب األوفر من النشر الذي كان حمصورا يف السابق يف الكتاب الورقي. وهذا االطالع الالحمدود 

 ما جعل العالقة واملشهد الثقافيني يتحوالن من االجتاه األحادي

 أو الفردي إىل اجتاه تناويب، تتبادل فيه األدوار بني املؤلف والقارئ.

 : تيةظائف اجلديدة للكتاب التفاعلي يف املزااي اآلوعلى العموم ميكن إمجال الو 

o ".توفري الوقت واجلهد والتكلفة املادية يف عمليات الطبع والنشر والتوزيع بدال من التباطؤ يف اإلخراج النهائي للكتاب " 

 .(بتصرف 174/175، ص 2002اهلوش ، )

o  ذاكرة احلاسوب من قراءة الكلمةالتقومي الذايت واآلين لألخطاء الناجتة عن السرعة أو عدم متكن 

 و ضبطها إمالئيا. 

o  أصبح الكاتب هو املتحكم يف كل عمليات الكتابة اإللكتونية اليت كانت يف السابق من مهام مساعدي الناشر، فهو

 املنظم واملخزن واملستجع ملنتوجه مىت شاء وأينما رغب، بل ولمكانه حتديث معلوماته
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 واستبداهلا أبخرى. 

o  عمليات االقتناء إلكتونيا.تيسري 

o .لمكان القارئ اعتماد القصاصات ونسخها وإلصاقها يف املواضع املرغوبة 

o 1985حشمت ، )ت املتعددة إلاتحتها وتقامسها"" تغيري النظرة االحتكارية للمعرفة وملصادر املعلومات إىل االمكانيا  ،

 (.74ص 

o .توفري الدعاية الالزمة للكتاب وملؤلفه 

o  سيط اإللكتوين بديال عن دار النشر، فهو األداة األساسية يف اإلبداع والنشر والتوزيع.أصبح الو 

o .إلغاء احلدود الزمانية واملكانية يف الوصول إىل املعلومات 

لكن اجلميل ال يكتمل مجاله أمام بعض اإلكراهات اليت قد تقف حاجزا أمام إمتام متعة الكتابة والقراءة إما بسبب 

صري والتعرض لالنعكاسات الضوئية املضرة ابلعني، أو بسبب انقطاع الكهرابء، أو إفساد املنتوج أثناء اإلجهاد الب

اقتحام بعض الفريوسات للمعطيات وحموها، دون أن نغفل " ضياع حقوق امللكية الفكرية والتصرف الالمشروع يف إنتاج 

 .(81،  ص2004أسامة ، ) اآلخرين ونقله مث إضافته إىل منتوج فكري آخر" 

 

 

 املسار الرؤيوي للكتاب ومصوغات التعددية :  4

اذا كان الكتاب الورقي قد قدم للنقاد مفاهيم حمددة حول األوعية احلاملة وحول مفهوم الكتابة ومقاصد الكاتب وأيضا أبعاد التلقي، 

واجز واخلندقة الثقافية وكذا آفاق االنتظارات البحثية إضافة إىل حدود الزمان واملكان والكلمة واملعىن، فإن الكتاب اإللكتوين هدم احل

 والنقدية، ليقدم مفاهيم جديدة الزالت قيد السؤال والدراسة، منها :

 العالمة ضمن نسقية اللغة والفنون التجنيسية:  -أ

 النمط الرقمي، حيث يصبح جاء يف كالم الدكتور سعيد يقطني أن الكتابة عرب الوسيط اإللكتوين " تتحول من النمط التناظري إىل

النص والصورة الثابتة أو املتحركة والصوت أو امللف مشفرا إىل أرقام، ألن هذا التحويل هو الذي يسمح هلا أن تصري قابلة لالستقبال 
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و هبذا الشكل احلديث تتجاوز الكتابة منطيتها اخلطية ،(141، ص2008يقطني ، )واالستعمال بواسطة األجهزة املعلوماتية"، 

التتابعية والسكونية اليت تستلزم من الكاتب أن يكون ملما آبليات وضوابط اإلمالء وابملنهجية التنظيمية يف عرض أفكاره وتلقيها، 

يستهلك ويقرأ، فميزت ابلتايل بني لتصبح فوق املفاهيم النقدية اليت كانت يف السابق تفصل بني من ينتج وكيف وملاذا، وبني من 

القارئ الواقعي والضمين، وبني اآلفاق املتعددة للتلقي اجليد واإلنتاج اهلادف، هلذا كنا أمام صنفني من الكتب: األول الكتب املنظرة 

نشر، وحىت قدماؤان مل والثاين الكتب الناقدة ذات اجلودة العالية، وكانت لدينا أعراف تسمح ابلتمييز بني ما يصلح وماال يصلح لل

 يكونوا حيددون الكتابة ابملنرب واملقام فحسب، بل وأيضا ابملادة وابلوعاء الذي حيملها. 

ومما الشك فيه أن القلق الذي ساور أفالطون يف زمنه عندما دون حوارات سقراط الشفهية وأصر على أن االنتقال من احليز املنطوق 

إال صورة مشوهة متنع املكتوب من الدفاع عن نفسه أو اإلجابة عن األسئلة، هو نفسه القلق الذي  واجملادل إىل احليز التوثيقي ما هو

ساور املؤلف واملبدع واملتلقي مع استخدام الوسيط اإللكتوين، حيث أاتح هذا األخري مساحة جمانية لتفريغ الطاقات واآلراء وأصبح 

ني عن حضور الوعي والتفكري الرقميني وكذا الرؤية الفلسفية الرقمية يعكس طريقة تفكري "وأسلوب حياة وعمل جديدين انجت

 .(92)نفس املرجع، ص  لألشياء."

وقد أدت هذه النقلة من النص األحادي العالمة إىل النص املتقاطع إىل ظهور شكل جديد من العالمات ذات األبعاد التعديدية 

ية وتفاعلية بفضل إذابة الفواصل بني خمتلف األجناس الكتابية واألشكال الفنية، مما والتوافقية احملركة للنص، واجلاعلة إايه أكثر دينام

جعل الكتابة منفتحة على اإلحاالت التناصية : من الكلمة إىل الرسوم والصور واملوسيقى واأللوان والصوت واملسرح والروابط، حيث 

تاج املعىن ذي النسق واملعمار السيميائيني املنفتحني واملوجهني للقراءة، كل واحد منها جزءا مسامها يف بناء الكتابة والداللة وإن  دّ يع

من خالل اإلحياء ابحملتمل الداليل للخطاب وإمكانية إبداع نصوص ال متناهية. وما كنا نعتربه يف السابق نصا منغلقا ومكتمال غدا 

ا كما اندى بذالك ميخائيل ابختني، وحرايت تداوهلا كما اليوم عبارة عن شذرات ومقاطع وروابط تتعدد عواملها االفتاضية وأصواهت

قال ميشيل فوكو، وشبكياهتا النصية كما صرح بذلك روالن ابرت، مع إلغاء بنائها اهلرمي اخلطي كما جاء يف كتاابت جان فرانسوا 

 ليوانرد. 

 انزايحية الكتابة والتلقي واملفاهيم النقدية:  -ب 
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أصبح فضاء لإلنتاج والتلقي والتواصل خارج املعايري التقليدية اليت كان يتسم هبا الكتاب الورقي، فإن مبا أن الكتاب اإللكتوين 

العالقة التواصلية بني املؤلف والقارئ اختذت منحى جديدا خارج االحتواء الفكري والفين )التاث، اإلبداع، األساليب، الضوابط 

تاك يف ثقافة جديدة هي الثقافة الرقمية و" التالعبات االفتاضية الزمنية واملكانية ، وهو منحى يتميز ابالش…(النحوية واإلمالئية

 واللغوية، وهذا ما أدى إىل جتلي أزمنة متشعبة، منها: زمن التذكر وزمن اإلنتاج والكتابة مث زمن القراءة والتلقي وأخريا زمن التفاعل

، ونفس الشيء فيما يتعلق ابألمكنة، فهناك املكان اخلاص ابلكاتب وما ينتجه قبل عملية (66، ص2005 ،اخلرينج ) واالستجابة"

نفتح اإلرسال مث املكان املنفتح على الذاكرة اإللكتونية املستقلة اليت ختزن وحتفظ املعلومات من النسيان والضياع، إضافة إىل املكان امل

رة ألهنا تدخل يف سلسلة غري متناهية من االستنساخ والتعديل، دون إغفال الدور على املواقع الناشرة املنفلتة من التحكم والسيط

األساسي للمتلقي املتالعب بدوره ابلعالمات واأليقوانت اللغوية وغري اللغوية بفضل السيولة املعلقة واملضادة للتعليقات اليت أصبحت 

وضمن احلرية الالحمدودة اليت  جعلت منه مبدعا ومنتجا ومرسال  تشكل أحياان رصيدا نقداي أضخم من النص األصلي، وخارج الرقابة

 موازاي للكاتب والكتاب األصليني. 

ومما ال شك فيه أن الكتاب اإللكتوين قد انفتح على صيغة أخرى من التعددية تتعلق ابلبداايت والنهاايت التفاعلية بني فئات من 

. وهكذا أصبحنا أمام كتاب قيد التشكيل والبناء تلتقي فيه وعربه أراء وأفكار منسجمة املتلقني واملرسلني الذين يتشاركون فعل الكتابة

وداعمة أو معارضة ومضادة، قادرة على تشكيل مجاليات التأثري والتناظر واإلمتاع واإلقناع وجتديد الوعي ابلكتابة والنقد، بعيدا عن 

ن بعض اإلكراهات املصاحبة هلذه العملية، كممارسة فعل الكتابة والنقد اجلاهزية واالستهالك السلبيني، وإن كان األمر ال خيلو م

عرب أمساء مستعارة أو جمهولة اهلوية، وضرورة التفكري يف مناهج نقدية جديدة قادرة على تقدمي أدوات حتليلية وتفسريية تستطيع 

ية، والقضااي الفكرية واإلبداعية يف سياقات أتويلية رقمية، إذ احتواء كل األنساق واألبعاد اإليديولوجية، والفنية اجلمالية، والقيم املعرف

ال ميكن اعتبار كل ما يكتب نقدا بناء وتوجيهيا، السيما أن الوسيط اإللكتوين أصبح لمكانه أن يقدم مفهوما جديدا لالستحقاق 

ومصادقة، وأحياان تعديالت،  راءة وحتكيموالشهرة خمتلفا عما كان دارجا يف املاضي، حيث كان الكتاب الورقي حيتاج إىل جلنة ق

لتكون كل هذه العمليات شاهدا على جودة املنتوج. والواقع خيربان يوما بعد يوم أبن النشر والشهرة يقدمان جمانيا ملن يستحق ومن 

 ضني للمنتوج اإللكتوين. ال يستحق ألهنما حتوال إىل جتارة رحبية مرتبطة مبدى سعة مساحة األصدقاء واملعارف و املؤيدين أو املعار 

إن الكتاب يف مفهومه العام اعترب ثقافة وعاملا شاسعا من الفنية والشغف الذايت بصناعة عوامل واقعية ومتخيلة تصل إىل حد التالحم 

اداته القرائية والذوابن، وهو أيضا حياة ودرجات من التفكري الذي يروم إحداث التغيري الدينامي واملستمر يف ذهنية القارئ وسلوكه وع
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والرؤيوية. ويف ثقافتنا التقليدية مجعتنا ابلكتاب الورقي عالقة احلميمية والقرب عن طريق اإلحساس احلقيقي بوجوده املادي، وكانت 

الكتابة اخلطية مقرونة مبدى جتويد اخلط، وكان لمكاننا أن نستبدل النسخة أبخرى أو نبيعها أو نعلم صفاحاهتا أبشياء رمزية قد 

يكون هلا اتصال روحي بوجداننا وابآلخر، واليوم أصبحنا يف حرية ذاتية إزاء املفاضلة بني الكتاب الورقي أو اإللكتوين وبني الوسيط 

 جتاه أواملادي أو التقين، وكذالك بني املتعة املباشرة أو االفتاضية، وبني القراءة املتوية أو السريعة، وبني التلقي اهلادف واألحادي اال

 … التلقي املنفلت والزئبقي الناتج عن سرعة االستهالك، وبني الكتابة الرصينة واجلادة أو املتساهلة، والقائمة طويلة بني وبني

 

 تام القول :خ

 

قدميا قال اجلاحظ عن الكتاب أبنه "هو الذي ان نظرت إليه أطال امتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك، وجوَّد بيانك وفخَّم 

صدرك وحباك تعظيم األقوام ومنحك صداقة امللوك، يطيعك يف الليل طاعته ابلنهار ويف السفر طاعته يف احلضر،  ألفاظك وعظّم

 ، اجلاحظ)وهو املعلم الذي إن افتقرت إليه مل حيتقرك، وإن قطعت عنه املادة مل يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت مل يدع طاعتك" 

إال أنه ومع الثورة الرقمية انقلبت لدينا معايري التواصل واإلنتاج، وفرضت لغة العصر اجلديدة وسيطا جديدا  ،(120ص، 1998

 غرّي املداخيل املفاهيمية للكتاب وملهنه وصناعته، وهذا واقع طبيعي استدعاه تطور الفكر البشري يف رؤيته اإلدراكية للعامل ولألشياء،

 احلاجيات والوسائل، والذي أدى بدوره إىل تطور يف 

أي من قلم وورقة ودار نشر، وقانون ملكية فكرية حامية إىل جمموعة من األجهزة التقنية اليت عوضت الطواقم البشرية واملهنية، 

 ومسحت ابلتدفق الكتايب يف غياب الرقيب الذايت  والقانوين واألمانة العلمية واملتعة اهلادفة. 

وين رغم أنه فرض نفسه كبديل قوي عن الكتاب الورقي غري أنه يظل مفتقدا لرونقه اجلمايل، والنتيجة هي أن الكتاب اإللكت 

والحتافيته املوضوعاتية بسبب هيمنة السطحية املعرفية والضحالة الفنية، بدال من الساعات واألايم اليت كان يقضيها الكاتب يف 

ه سوى قراءة خاطفة لبعض التعقيبات والتعليقات املقتضبة والسريعة التخطيط ملوضوع كتابه وحملاوره، وحيث أصبح األمر ال يكلف

 اليت قد توحي له ابلفكرة وتلهمه الكتابة.
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 أثر نظرية التحليل التباديل يف التقليل من إشكالية التواصل بني األفراد 

اسكندراين . أماين أمحدد  

 . ، سوراي جامعة دمشق، كلية الرتبية ، علم نفس النمو اهر دكتو 
 
 

نه جوهر إ وحيتل التواصل االجتماعي مكانة هامة يف اجملتمعات، ألنه أساس بناء واستمرار التفاعالت والتبادالت بني األفراد،    

  فلقد كان االتصال وسيظل النشاط األهم يف حياة اإلنسان الذي ، وما ينتج عن سلوكيات، العالقات القائمة داخل اجملتمعات 

شخصيته، ولقد جاءت نظرية التحليل التفاعلي إحدى نظرايت اإلرشاد  ويعرب عن أفكاره وحاجاته ومشاعره و، يتفاعل مع اآلخرين 

 .نفعال النفسي وحتليل شخصية اإلنسانالنفسي اليت اهتمت مبفهوم االستجابة واإل
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ان كل منهما عميق للتفاعل االجتماعي الذي حيصل عندما يلتقي شخصاللفهم ااولة حملالتفاعلي )أو التحليل التباديل( جاء  فالتحليل

وتنطلق نظرية ايريك برين حنو آفاق رحبة يف متّلك الفرد حلرية اإلرادة ومن مثَّ قدرته على التغري، فهي نظرية ، يف حالة نفسية معينة

اً حياً لتمّكني املرضى من وسيلة فّعالة للعالج النفسي واإلرشاد النفسي، عن طريق تزويدهم بقدر من االستبصار تقدم ألول مرة منوذج

والد / طفل" حىت "مبكوانت شخصياهتم الثالثة "والد/ راشد/ طفل" ومساعدهتم على حترير مستوى "الراشد" من كل من املستويني 

 (Chapman,2005,p1) للواقع اخلارجي واحلقائق اخلارجية. ميتلك اإلنسان حقاً إرادة التغيري، طبقاً 

، املوضوعات األخرى يف بيئتنايف تعاملنا مع أنفسنا، ومع اآلخرين ، وكذلك مع  وبناًء على ذلك تلعب حاالت األان الدور األساس

لدى كل منهما، وهذا ال يتم لذا كان من املهم من أجل جناح أي اتصال بني شخصني أن يكون هناك انسجام بني حاالت األان 

دون فهم كل منهما حلاالت األان لديه، ومن هنا تربز أمهية البحث احلايل  كخطوة علمية مبسطة لشرح هذه احلاالت اليت اهتم العامل 

لكل فرد ووصف لقاء الضوء عليها وربطها ابلتواصل بني األفراد وصواًل لفهم البنية النفسية إواحمللل النفسي ايريك برين بدراستها و 

وعليه االتصال حنو األفضل  أشكال العالقات االجتماعية بينهم، ممّا يساعد على فهم الدور الذي تلعبه حاالت األان يف تطوير

 التنبؤ به.  حيدث

التحليل هم واضح لنظرية وعلى هذا األساس يهدف هذا البحث إىل حتليل إشكالية التواصل بني األفراد انطالقاً من تقدمي تصور وف

مكانية دراسة حاالت األان كمتغري نفسي اجتماعي يساعد على حتسني إوانطالقاً ممّا سبق، فإنَّ مشكلة البحث تكمن يف ، التباديل

كل مرحلة عمرية وأشكال التواصل الصحيحة وفقاً هلذه يف  إلقاء الضوء على تطور ومنو حاالت األان عرب عرب التواصل بني األفراد، 

 قاً ملنظور نظرية التحليل النفسي، وبذلك يتكز التساؤل األساس للبحث احلايل يف: احلاالت ووف

 كيف تعمل حاالت األان على حتسني مهارات التواصل بني األفراد ؟

 نظرية التحليل التباديل؟ل اما  حاالت األان وفق.1 ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية:

 كل مرحلة عمرية؟ل ات األان وفقكيف تنمو وتتطور حاال.2

دور يف حتسني التواصل بني الوأي نوع من هذه األشكال والتبادالت هلا ، نظرية برين ل اما  أشكال التواصل الصحيحة وفق. 3

 األفراد؟

 هل ميكن حلاالت األان أن تسهم يف التواصل بني األفراد؟. 4



 

99 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

إىل أنَّ اختيار هذه االستاتيجية  YINإنَّ اختيار استاتيجية البحث ال بدَّ أن تستجيب ألهداف البحث ومشكلته، وقد أشار   

اكتشاف يعرب فر املعلومات لديه، ليصبح البحث هبذا املعىن عبارة عن سريورة تساؤل و اترتبط أساسًا ابألسئلة األولية للباحث وبتو 

وعلى هذا األساس يدرج البحث احلايل ضمن البحوث الوصفية الذي اعتمد على التحليل ، (Yin,1984) عن قلق يراود الباحث

الكيفي للتجارب السابقة وحماولة االستفادة منها، واعتمدت التوضيح والتأسيس النظري كونه استمد معلوماته من املصادر واملراجع 

ت األان والتواصل، واعتمد بذلك املنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل عل حماولة وضع توصيف حمدد حلاال عن طريقالعلمية اهلامة 

 دراسة الظاهرة وحماولة حتديدها.

 ”The Ego States“األول: مفهوم حاالت األان ور احمل

ا يُقصد به وجوداً وتنظيماً سلوكياً لنشاط تركييب حمدد يف املخ الب   شري، إنَّ مفهوم حاالت األان ليس مفهوماً رمزايً أو جتريدايً، وإمنَّ

طبيعة التعامل أو التفاعل الشخصي مع اآلخرين، وتتّكون من أمناط اخلربات واملشاعر اليت يطّورها الشخص  عربهذه احلاالت تتحّدد 

فحاالت األان هي منظومات متماسكة للفكر والعاطفة أوضحتها مناذج مقابلة عليه و ، منوه، وتنعكس على سلوكه الظاهر اء يف أثن

كلُّ حالة منها تُقّدم رسالة منوذجية لتشري إىل   (16،ص2010)برين، من السلوك، هذه احلاالت هي: الوالد، الراشد، الطفل، 

ومُتّثل كل من حالة الوالد وحالة الطفل حماكاة للماضي، يف حني مُتّثل ، يني، الراشدين واألطفالدين الفعلالفروق احلقيقية بني الوال

ردود فعله ونضجها. لو  ةنمو استجابال عليه حيدثحالة الراشد استجابة للحاضر وذلك تزامنًا مع منو الفرد و 

(Holmes,2005,p1)  

أدركها الفرد يف طفولته  على حنو ما ور وأمناط سلوك الوالدين الفعلينيفحالة الوالد هي صورة طبق األصل عن أسلوب تفكري وشع

أدركها هو يف طفولته )وهنا يتجّلى التأثري غري املباشر  على حنو ماأو صورة ملا كان يريد الوالدان أن يستجيب عليه الفرد وذلك أيضاً 

يد يف الشخصية، يف حني حالة الطفل تتجّلى يف استجابة للوالدين/ تصرف كما أقول لك(، وحالة الراشد هي اجلزء املنطقي الوح

 (Hertford,2013,p6) الفرد الصغري )الطفل( لكل ما يراه أو يسمعه من أحداث داخلية )داخله(.

(Kinnes,2002,p2)   

 

 السلوكيات الصوت التعبريات اجلسدية التعبريات اللفظية حاالت األان

 الوالد الناقد
أبداً، كم مرة قلت سأضع حداّ هلذا، ال، 

 لك، افعل هذا، ال أمسح لك.
تقطيب اجلبني، زم الشفتني، التلويح لصبع 

 السبابة، النظرة املرعبة، هز الرأس.
حاد، 
.قاسِ   

التقييم، النقد، األمر، فرض 
 السلطة، التحكم ابآلخرين.
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سح على اآلخر، نظرة اهتمام وحمبةامل أثق بك، سأساعدك، أان معك الوالد احلنون  املساعدة، التفهم، الرعاية داف . 

 الراشد
أتصور، أعتقد، ملاذا؟، وماذا؟، وأين؟، 

.؟ومىت؟، وأبي طريقة؟، وكيف  
يحملل، موضوعي، منطقي، واقع هادئ،  حركات اثبتة منتظمة من الوجه والعينني واليدين.  

 الرفض املستمر، االعتاض. مرتفع. التنفيخ، حركات غري منتظمة لليدين  ال أريد، أعتض، أرفض. الطفل املتمرد
الظهر، رأس منخفض، ارتعاش الشفةاحنناء  حاضر، نعم، موافق. الطفل اخلاضع  مطيع، مؤدب، متقبل ألي أمر متخوف  

 

 الثاين: مراحل منو وتطور حاالت األانور احمل

كاجلوع والعطش،   الوظائف الغرائز واحلاجات األساسمنذ والدة الطفل تكون وظائف املخ بدائية جداً وُمكّرسة متاماً للنمو، ومن تلك 

تُعدُّ  إذلديه،  حالة الطفلوهنا تنطلق كل فعاليات الطفل من ، واألمل والسعادةاملشاعر األساس اهلامة كاحلب واخلوف والغضب و 

ا احلالة األوىل اليت تظهر لدى الفرد وهي منبع الطاقة لديه، وتتميز هذه احلالة ابلتلقائية الشديد فقط يشعر ة، فالطفل ال يفكر وإمنَّ

ويف الوقت نفسه الذي يتمُّ فيه تسجيل املعلومات اليت ُتشكل حالة الطفل ، (158،ص2006غزال،)أبو  .وُيستثار ويرغب وحيتاج

اخلامسة أو  ، وكال التسجيلني يبدآن من امليالد ويستمران حىت السنةحالة الوالدمنذ امليالد، يتمُّ تسجيل املعلومات اليت ُتشكل 

كنتيجة لتلقي التعليمات من السادسة من العمر، ابلرغم من أنَّ حالة الطفل هي األقدم فعلياً يف الظهور من حالة الوالد واليت تظهر  

ح يصبح للوالدين وللحوادث اخلارجية أثراً كبريًا يف معايشة الطفل ملشاعر متنوعة وأفكار خمتلفة تتعلق ابملسمو  إذالبيئة احمليطة، 

ا مُتّثل أساساً يف تشكيل خرباته،  يقوم على اختاذ  عن طريقهاواملمنوع، وهنا تظهر بعض االنتقادات اليت تقّيد حرية الصغري، إاّل أهنَّ

ويف الشهر العاشر من ، (4،ص2014)موريس، ية إرضاء حاجاته عن طريق والديهعدد من القرارات اليت تنبع من إحساسه بكيف

العمر، يبدأ شيء ملحوظ حيدث للصغري، حيُث تنمو لديه القدرة على اختيار استجاابته أو التحكم فيما حييط به، وهذا ما مل يكن 

ذايت، وعند بلوغه الشهر العاشر، يبدأ يف التوجه الدون من تفكري و الدون من موجودًا سابقًا حينما كان الصغري عاجزًا ويستجيب 

ارسة قوة احلركة، ويستطيع التحكم يف األشياء، ويبدأ بفحص ألعابه واستثمارها، ومن مثَّ تنمو لدى الصغري القدرة على احلركة مم

هذه السنوات املبكرة يكون الراشد هشًا وعرضة إلخضاعه ألوامر حالة الوالد وخوف  عرب، و حالة الراشدالتلقائية اليت يتوّلد عنها 

وحينما يكرب ، لذات، الذي يُعدُّ بداية الراشدففي هذا العمر يظهر لدى الصغري اإلحساس اب، (8-6-5،ص2015جرب،) الطفل

الطفل تتطور حالة الراشد لديه كنتيجة لنمو حب املعرفة لدى الصغري، فيعمد على طرح العديد من األسئلة للمحيطني به، لكي 

ن من حتقيقها سابقاً، ويف هذه املرحلة تتبّلور حالة الراشد لدى الطفل وذلك جيمع ما يكفي من املعلومات وحيقق رغباته اليت ملْ يتمك

من  12حينما يصل إىل السادسة من عمره تقريباً، إال أهنا ال أتخذ شكلها النهائي وال تبلغ غاية تطورها إال حينما يصل الفرد لسن

 ( 263،ص1994)كمال، . يتمكن الفرد من التفكري اجملردالعمر وذلك حني
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ابلرغم من أنَّ كلتا حاليت الوالد والطفل تتوقفان عن النمو إال أهنما تتعدالن ابستمرار مع بلوغ الفرد مرحلة عمرية جديدة، ففي 

املراهقة تتغري نظرة الفرد وقد تتذبذب آراءه واجتاهاته وأفكاره، كما تتذبذب مشاعره، وهذا  ما يؤثر على حالة الراشد لديه ونظرته 

وجودة يف كلتا حاليت الوالد والطفل، وهنا تصبح استجاابت حالة الراشد لدى املراهق معتمدة أكثر على التسجيالت للتسجيالت امل

يكون سلوكه مسرَيًا حبالة الطفل لديه، فيدافع املراهق عن خياالت "الطفل لديه بوصفها واقعية  إذاملوجودة يف حالة الطفل لديه، 

يف حني ببلوغ الفرد مرحلة الرشد املبكر، حيدث تلويث مزدوج ملرحلة الرشد، ، واجس وخماوفاآلخرون ه وصادقة يف حني يعتربها

حيث تتداخل كل من حاليت الوالد والطفل مع الراشد، فهنا يصيغ الفرد قناعاته من "الوالد" لديه ويستجيب انفعالياً من "الطفل" 

دون إفساح اجملال أمام من ت صياغتها دون التأكد من صحتها و ويتعامل مع معطيات املوقف احلالية على أهنا حقيقة واقعة متّ 

وابنتقال الفرد إىل أواخر مرحلة ، (Palmer,2002,p20) ن أمثله ذلك: "كل الناس مصلحجية""الراشد" للتأكد منها، وم

الرشد املبكر وأوائل مرحلة الرشد األوسط، يصبح أكثر نضجاً وأكثر خربة وفقاً ملا مر به من جتارب وخربات تنعكس ابلضرورة على 

م ابلتعديل استجابة حالة الراشد لديه وحتليلها املنطقي لكل األحداث والتسجيالت املوجودة يف كلتا حاليت الوالد والطفل، فتقو 

ومن مثَّ يف مرحلة الشيخوخة يصبح الفرد أكثر اضطرااًب وقلقًا نظرًا لكونه يتقدم يف ، مبا يتناسب مع البيئة ومع املوقفوالتصحيح 

أنَّ الضعف اجلسدي الذي يبدأ يشعر فيه مع  والعمر ويقتب بذلك من مفارقة احلياة بكل ما حتتويه من ملذات ورغبات وعوائل، 

وهر احلياة لديه من خالل مفارقة األبناء له ومغادرهتم للمنزل، جيعله أكثر شعوراً ابلعجز وفقدان املكانة االجتماعية اليت اختالف ج

كان يشعر هبا سابقاً، وهذا  ما يدفعه إمَّا حملاولة إعادة السيطرة على األمور وجمرايت حياته بكل ما حتتويه مستخدمًا حالة الوالد 

يرفض ما وصل إليه ويرفض فكرة تقدمه يف العمر وينكر ذلك متمرداً على كل الظروف اجلديدة اليت قد أثرت يف حياته  الناقد، أو أنَّه

ومستخدمًا بذلك حالة الطفل املتمرد بشكلها السليب من إنكار لآلخرين ورفضهم والرغبة يف إزعاجهم ومضايقتهم فقط لتأكيد 

تمرد بشكلها اإلجيايب فتظهر بصورة نقم على األحداث والظروف الراهنة احلالية.  وجودهم، أو أنَّه يستخدم حالة الطفل امل

(Grimes,1988,p55) 

 الثالث: أنواع االتصاالت بناًء على حاالت األان لدى الفرد وراحمل

بني  Strokeاملالطفة وتقوم النظرية على أساس التفاعل، الذي مُيّثل وحدة العملية االجتماعية، ويقوم على أساس تبادل الطاقة أو 

وميكن ، يم وقته واحلصول على حب اآلخرينشخصني، ويرى برين أنَّ تفاعل الفرد مع اآلخرين يعطيه الفرصة إلشباع حاجاته وتنظ

يرى برين أنَّ هذا النمط من التفاعل هو الوضع األمثل الذي : تفاعل تكاملي )متمم(. 1ثالثة أمناط رئيسة،  علىتقسيم التفاعل 
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أن يسود التفاعالت بني الناس، وهو تفاعل مستمر ومتناسق وهادئ، يتمُّ بني احلالة لدى فرد ما ونظريهتا لدى الفرد املقابل جيب 

وهكذا،  طفل، أو حالة والد مقابل والد )أي أتيت االستجابة من نفس حالة االان اليت وجهت هلا الرسالة(، مثاّل حالة طفل مقابل

عل االتصال بناًء ومرحياً قق الشعور ابملودة والرضا لدى الطرفني اللذين يقومان ابالتصال، كما أنَّه جيوهذا النوع من التفاعل حي

و يُعدُّ التفاعل تكاملي حني يكون التنبيه من حالة ما لدى الفرد واالستجابة تكون من حالة تساعدها وتتم عملها )متوقعة( ، للنفس

ى الفرد املقابل، كتفاعل بني حالة طفل )التنبيه( وحالة والد )االستجابة()فالصغري احملموم يطلب وإْن مل تكن مماثلة هلا أو نظريهتا لد

أنَّه راشد )كشخص واقع حتت أتثري ضغط  كوابً من املاء، فتستجيب أمه العطوفة وحُتضر له املاء(، أو تفاعل بني حالة طفل وحالة

. الة الراشد الفّعالة اليت لديه(ص آخر ميده ابلثقة نظرًا حللن ينجح يف القيام بعمٍل ما فيطلب املساعدة من شخ

ُيسبب هذا النوع من التفاعل املتاعب لألفراد وللتواصل فيما بينهم،  :(. تفاعل متقطع )متقاطع2 (100،ص2009عربيات،)

اخلصومة واالنتقام ويدفعه إىل عمل ما يُغضبه ويُثريه، و يُثري فيه مشاعر العداوة ، الطرفني على اآلخر سيئاً حيُث يكون أتثري كل من 

وقف وتويكون التفاعل متقطعًا عندما أتيت االستجابة من حالة أان غري املتوقعة، حيُث يؤدي إىل سوء العالقة بني الطرفني 

أحد الطرفني أو  وُيسمى تفاعل ثنائي )مركب(، ويتمُّ حينما يقوم :(. تفاعل خفي )مفخخ3( 92، ص1992.)هاريس،االتصال

كليهما معًا بتفاعل يف الظاهر )حيُث تكون الرسالة على املستوى االجتماعي(، ولكن من وراءه يعنون أو يقصدون رسالة أخرى 

خفية )حتمل معىًن خمتلفًا عن الرسالة الظاهرة / وهنا تكون الرسالة على املستوى النفسي(، وهو أكثر األمناط تعقيداً، ويتضمن 

كثر من حالتني من احلاالت الشعورية، ويدلُّ هذا النوع من التفاعل على وجود سوء تكيف عند أحد الطرفني املتفاعلني. استخدام أ

((Newton,2004,p4   

فإنَّ فهم طبيعة التفاعل يُعدُّ مهماً لفهم نوعية االتصال احلادث بني الطرفني، فأنواع التفاعالت التبادلية تعطي صورة واضحة  عليهو 

ا تُفسر كيف حيدث التالقي بنيعن  فالتفاعل ، األفراد وكيف حيدث النفور بينهم التفاعل اإلجيايب والتفاعل السليب بني األفراد، كما أهنَّ

لكلمات واألفعال اليت لالتكاملي ميكن أن يتحول إىل تفاعل متقاطع، والتفاعل املتقاطع ميكن أن يتحول إىل تفاعل تكاملي، تبعاً 

يستخدمها املرسل واملستقبل معاً، حيُث جُيّنب التفاعل التكاملي الفرد الوقوع يف املشكالت، وجيعله أكثر قبواًل عند اآلخرين، يف 

احلب أو  حني التفاعل املتقاطع يؤدي إىل توتر العالقات ويُعدُّ مصدرًا ملعظم املشكالت االجتماعية بني البشر سواًء يف الزواج أو

الصداقة أو العمل، بينما خيتلف أتثري التفاعل اخلفي تبعاً للغاية منه; حيُث مُيكن االستفادة منه لرسال رسائل لآلخرين غري مباشرة 

 .الغالب ال يرغب الناس يف مساعهالتجنب صيغ األمر أو النقد أو النصيحة اليت يف 
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تكاملية، ولمكان كل فرد احلصول على هذا النوع من التفاعل عندما يُدرك حالة إاّل أنَّ أفضل أنواع التفاعالت هي التفاعالت ال

، ابإلضافة احركاته ونربة صوته وكلماته اليت يستخدمه عن طريقاألان النشطة لدى الشخص اآلخر الذي يقوم معه ابالتصال، ذلك 

من هذا وذاك هو طبيعة املوقف الذي حيدث فيه  إىل معلوماته الشخصية عن هذا الفرد إْن كان على معرفة مسبقة به، واألهم

  .االتصال

 الرابع: دور حاالت األان يف التواصل بني األفراد وراحمل

تسهم حاالت األان يف حتسني  إذبناًء على التحليالت السابقة، نتوصل إىل وجود عالقة بني حاالت األان والتواصل بني األفراد، 

 :ا أييتمهارات التواصل بني األفراد وإزالة معيقات التواصل، وذلك وفقاً مل

ينطلق األفراد سواءً يف احلديث واحلوار  إذكلما كانت حاالت األان متوافقة بني األفراد كلما سار االتصال بشكل سلس وفّعال،  .1

لدى كل منهما، فإنَّ هذا من شأنه أن يسهل التواصل بني األفراد ويكون إجيابياً  احلالة نفسهاأو يف لغة اجلسد واالشارات من 

 فإن كانت حالة والد جيب ليتم التواصل الفّعال أن يستجيب املتلقي للرسالة من حالة الوالد و..... هكذا.وفّعااًل، 

تني خمتلفتني، فعلى البالغني حني تعاملهم مع أن يراعى خصائص املرحلة العمرية حني يتم التواصل بني فردين من مرحلتني عمري .2

املراهقني أن يستخدموا حالة الطفل وأن تكون معظم ردود أفعاهلم منطلقة من حالة الطفل، فوفقاً لبرين فإنَّ الفرد ببلوغه سن 

تواصل يكون مع املراهق ، لذا أفضل كما ذكر سابقاً البلوغ ومرحلة املراهقة تتغري نظرته وقد تتذبذب آراءه واجتاهاته وأفكاره،  

يف حني على األفراد يف أثناء تعاملهما ، الصغري هو االنطالق من حالة طفل يف التعامل معه وذلك يف معظم أوقات التواصل

مع فرد يف مرحلة الشيخوخة وأثناء تواصلهم معه أن يستخدموا إّما حالة طفل أو حالة والد انقد أو حنون، وذلك ليصبح 

 ا قيمة ونتيجة، وفقاً خلصائص كل مرحلة عمرية كما متَّ ذكره سابقاً.التواصل سلساً ذ

 نفسه.باعدته على اختيار القرار الصحيح أن يستخدم الوالدين يف ضبط مراهقهما وتوجيهه حالة الراشد مؤازرة حبالة الطفل ملس .3

وخصائص الشخص الذي يتم التواصل  على األفراد التنويع يف استخدام حاالت األان وفقًا للموقف والسياق وظروف البيئة .4

معه، وبذلك على الفرد أالَّ يكتفي ابستخدام حالة واحدة فقط حبيث جيعلها حالة مسيطرة عليه متنع ابقي حاالت األان من 

الظهور، فهنا الفرد يعاين ممّا يسمى التلوث واالضطراب يف حاالت األان يفقد معها قدرته على التواصل الصحيح مع اآلخرين، 

فمثاًل الشخص الذي تسيطر عليه حالة الوالد الناقد، يصبح مدققاً جداً وكثري النقد وكثري النصح وكثري التوجيه، مثاًل: " اعمل 

 هذا، ال متشي هبذه الطريقة، ملاذا أتكل هكذا، عليك أال ....."إخل، ال يناقش أحداً ويظن نفسه دائماً على صواب.
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ت الفّعالة يف حتسني التواصل ملا هلا من دور يف خلق اتصال مريح يساعد على حتقيق التوازن التفاعالت املتكاملة هي التفاعال .5

 تبادالت مشبعة الحتياجات خمتلف األطراف.ّد واالستقرار يف التعامل الشخصي بني األفراد، هلذا تع

ى الفرد اآلخر، إاّل أنَّ حالة الراشد هي من أمهية اختيار حالة األان كما ذكر سابقًا وفقًا للموقف وحلالة األان لد على الرغم .6

احلالة األفضل يف حتسني التواصل، كوهنا متثل اجلزء العقالين واملوضوعي يف الشخصية، وهي ختضع ملبدأ العقالنية والوضوح، ممّا 

 جيعلها فّعالة يف اختاذ القرار وحل املشكالت واملرونة يف التعامل مع خمتلف األفراد.

حتليل إشكالية التواصل بني األفراد انطالقًا من نظرية التحليل التفاعلي اليت تؤكد على أمهية فهم كل فرد  قالا املحاولنا يف هذ    

حلاالت األان لديه وفهم العالقة بني هذه احلاالت والتكيز على حالة الراشد وجعلها املدير الذي يوجه ابقي احلاالت يف أي موقف 

أنَّ حالة الراشد حينما تسيطر على الشخصية  حدّ ذي يتم التواصل معه ووفقاً حلالة األان اليت لديه، على يواجه الفرد ووفقاً للطرف ال

متَّ حتليل أنواع وأشكال  وكثر مرونة يف التعامل مع األفراد وفقًا لطبائعهم وشخصياهتم وحاالت األان اليت لديهم ، األجتعل الفرد 

االتصال بني األفراد والتأكيد على التفاعل والتبادل املتكامل الذي يتضمن التشابه بني حالة األان لدى كل من املرسل واملستقبل، أو 

 استخدام حالة لدى املرسل وحالة تكملها لدى املستقبل كحالة والد حنون وحالة طفل ... وهكذا.

 مجلة من التوصيات هي اآلتية:وقد متَّ التوصل إىل 

 ضرورة االهتمام بدراسة حاالت األان بشكل موسع وعالقتها مبهارات التواصل لدى عينات خمتلفة من أعمار زمنية خمتلفة. -

 ناء.ضرورة التوسع بنظرية التحليل النفسي واعتمادها كأساس يف الكثري من البحوث وخاصة فيما يتعلق ابلتواصل بني الوالدين واألب -

 االهتمام لعداد برامج إرشادية وفق نظرية التحليل التفاعلي لتحسني وعالج إشكالية التواصل األسري وخاصة مع األبناء املراهقني. -
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 19اجملتمعات العربية بعد كوفيد اسرتاتيجيات التعليم عن بعد يف  
   حممد الطيب د.بقلم : 

 .، املغرب  أكادميية فاس مكناس للرتبية والتكوين،  اللسانيات التطبيقية وتكنولوجيا املعلومات والتواصل
 
 

كثريا ما نردد املثل القائل " رب ضارة انفعة " يف جمموعة من املواقف والسياقات الذاتية واملوضوعية، احمللية والدولية، ولو 

حافزا لتغيري كل جماالت احلياة يف العامل بشكل عام والعريب على وجه  سنعّدهايف هذا السياق،  19وضعنا أزمة كوفيد 

من هذا التغيري، بل ينبغي أن يشكل منطلق أي أتسيس جديد لعامل ما بعد كروان، وهو اخلصوص، ولن يسلم جمال التعليم 

   19ما حفزين للمشاركة هبذه املداخلة يف املؤمتر العاملي الدويل األول حنو رؤية مستقبلية للعامل ما بعد كوفيد 

إليها من زوااي خمتلفة، نقتنص منها الزاوية اإلجيابية اليت مل يسلم منها العامل أبسره، يدفعنا للنظر  19إن احلديث عن أزمة كوفيد 

اليت تتيح لنا أن نعتربها حافزا قواي إلعادة النظر يف آليات التفاعل مع احلياة تفاعال إجيابيا يساير منطق اللحظة ويستجيب 

 حلاجيات اإلنسان املثقف وغري املثقف، العريب وغري العريب، املنتج واملستهلك بلغة االقتصاد.
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 لدن تزال تواجه اليوم العديد من التحدايت من ما لقد أاتحت لنا هذه األزمة فرصة االعتاف أبن األنظمة التعليمية يف العامل 

املساواة يف وصول كل األفراد إىل التعليم، خاصة منهم الذين يعيشون ضمن الفئات املهمشة يف اجملتمعات، رغم ما نسجله 

 يف هذا اجملال من تفاواتت بني دول العامل عامة والعامل العريب على التخصيص. 

رب يف أغلبه مدنيا وتتبىن الدول إاتحته للجميع يف ولذلك ينبغي إعادة النظر يف العالقة القائمة بني التعليم احلضوري الذي يعت

الدول دفعًا دون سابق إنذار، فوجدت نفسها بني  كل املناطق التابعة هلا، وبني التعليم عن بعد الذي ُدفعت إليه أغلب

 .خياري ترسيمه وجعله جتريبيا، يف ظروف أقل ما ميكن القول عنها أهنا ظروف ال تقبل اجملازفة حبياة اإلنسان

وهي املرحلة اليت نقّدر أن يوفر فيها جمال التعليم عن بعد فرصة اإلقالع احلقيقي  19فكان البد من التفكري يف ما بعد كوفيد 

الستثمار تكنولوجيا املعلومات والتواصل، مبا نعترب أنه سيحسن مهارات املدرسني بشكل عام، وحيسن كذلك من منط مشاعرهم 

ذلك من دعم مادي ومعنوي، يبدأ من توفري العتاد والربجميات حىت تكون يف متناول املدرسني والطالب جتاه طالهبم، مع ما يتطلبه 

 .فهم ودراسة اخللفية االجتماعية واحلضارية للطلبة ولتجارهبم وخرباهتم من استاتيجيات التعليم عن بعدعلى حد سواء، بل ويتطلب 

سيختلف كثريا عن املا قبل، ملا سيحتاجه من زايدة وتقوية املهارات  19ولن جنادل يف كون التعليم عن بعد ما بعد كوفيد

اليت من املفروض أن ميتلكها كل مدرس خترج من املراكز اخلاصة، وكذا العمل على تطوير قدراته املعرفية املتعلقة مبواد التخصص، 

 واملتعلقة بعتاد االشتغال حىت يضمن تدريسا فاعال وفعاال. 

  

 مدخل

" يف جمموعة من املواقف والسياقات الذاتية واملوضوعية، احمللية والدولية، ولو وضعنا رب ضارة انفعةكثريا ما نردد قولة " 

يف هذا السياق، سنعتربها حافزا لتغيري كل جماالت احلياة يف العامل بشكل عام والعريب على وجه اخلصوص، ولن  19أزمة كوفيد 

لتغيري، بل ينبغي أن يشكل منطلق أي أتسيس جديد لعامل ما بعد كروان، من خالل التفكري اجلاد يف يسلم جمال التعليم من هذا ا

التعليم عن بعد وإعادة النظر يف آليات توفري ومواكبة حاجيات املتعلمني واملدرسني لالستفادة من معدات تكنولوجيا املعلومات 

 ل يف  ظل األزمة وبعد انفراجها. والتواص
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 جلاد يف التعليم عن بعد يولد من رحم األزمةالتفكري ا

اليت مل يسلم منها العامل أبسره، يدفعنا للنظر إليها من زوااي خمتلفة، نقتنص منها الزاوية  19إن احلديث عن أزمة كوفيد 

يساير منطق اللحظة ويستجيب  اإلجيابية اليت تتيح لنا أن نعتربها حافزا قواي إلعادة النظر يف آليات التفاعل مع احلياة تفاعال إجيابيا

 حلاجيات اإلنسان املثقف وغري املثقف، العريب وغري العريب، املنتج واملستهلك بلغة االقتصاد.

لقد أاتحت لنا هذه األزمة، رغم ما تنطوي عليه من خماطر وهتديدات حلياة اإلنسان، فرصة االعتاف أبن األنظمة التعليمية 

م العديد من التحدايت من حيث املساواة يف وصول كل األفراد إىل التعليم، خاصة منهم الذين يعيشون يف العامل ال تزال تواجه اليو 

ضمن الفئات املهمشة يف اجملتمعات، رغم ما نسجله يف هذا اجملال من تفاواتت بني دول العامل عامة والعلم العريب على التخصيص، 

ليت اخنرطت فيها املؤسسات الرمسية يف خمتلف بلدان العامل، وهي تفاواتت قد األمر الذي كشف جبالء مع جتربة التعليم عن بعد ا

ني ختتفي مع التسانة اهلائلة من التقنيات التعليمية اليت ميكن توظيفها بفاعلية كبرية يف العملية التعليمية من أجل تسهيل التعلم وحتس

 .(15 ،ص.2018 )رحبي،األداء 

يف أغلبه مدنيا وتتبىن الدول رمسيا إاتحته للجميع  دّ العالقة القائمة بني التعليم احلضوري الذي يُعولذلك ينبغي إعادة النظر يف 

يف كل املناطق التابعة هلا، وبني التعليم عن بعد الذي ُدفعت إليه أغلب الدول دفعاً دون سابق إنذار، فوجدت نفسها بني خياري 

 .لقول عنها أهنا ظروف ال تقبل اجملازفة حبياة اإلنسانترسيمه وجعله جتريبيا، يف ظروف أقل ما ميكن ا

املرحلة اليت نقدِّر أن يوفر فيها جمال التعليم عن بعد فرصة اإلقالع عده ب 19فكان البد من التفكري  يف ما بعد كوفيد 

ام، وحيسن كذلك من منط احلقيقي يف استثمار تكنولوجيا املعلومات والتواصل، مبا سيحسن، يف نظران، مهارات املدرسني بشكل ع

مع استحضار ظروف حياة اليوم والتعقيدات اليت تنطوي عليها، واليت غدا معها التفكري يف احللول  السيمامشاعرهم جتاه طالهبم، 

دم والبدائل أمرا ضروراي حىت نوفر على أنفسنا بعض املال و بعض الوقت، ونضمن استمرارية االرتباط بني املتمدرسني وتعلماهتم، وع

 توقف املرافق احليوية اليت تبين حضارة اإلنسان.

ومل يعد بقاء األمم واحلضارات مرتبطًا بقوهتا فقط، وإمنا أيضا مبدى استجابتها للتغيري حسب متطلبات احلال واملستقبل، 

(، بل ومعيارا ملواجهة 9 ، ص.2010 رمزي،وأصبح فيها التعليم أداة لصناعة التقدم والنهضة، يف جمال املعرفة والتكنولوجيا )
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األزمات اليت تسبب فيها اإلنسان نفسه، واليت بقي أمامها عاجزا عن إجياد خمرج منها إىل حلظة كتابة هذا املقال، وخنص ابلذكر 

من اليت أنمل أن تلد يف أحشائها أفقا جديدا يف جمال البحث العلمي الطيب والتبوي واملعريف واالجتماعي وغريها  19أزمة كوفيد 

األحبات اليت اعتقد اإلنسان أنه أوصلها إىل نقطة التباهي لوال عجزه البنيِّ أمام فريوس جمهري يعيدان إىل سؤال؛ مىت تنهض كل األمم 

  مبجال البحث العلمي، وتوسع دائرة االشتغال على التجديد يف كل جماالت احلياة؟ 

 19الغاية من التدريس عن ب عد بَعد كوفيد   -1

تعليم عن بعد، منذ ظهوره بفعل األحباث التبوية، تغريات كربى يف األسلوب التنظيمي لعملية التعليم، بشكل ال لقد أفرز ال

أتثري املناهج والتدريس املدعوم ابلتكنولوجيا جمااًل ذا أمهية متزايدة لدى املعلمني ومقدمي اخلدمات  وأصبح ميكن جتاهله

. ومل يعد معه حضور املتعلمني داخل فصوهلم، وإىل جانب املدرس (Newmen, & Others, 2007, P. 1)واملمولني

اليت عصفت ابلعامل ودفعته دفعاً إىل هذا النوع  19شرطا أساسيا لالستفادة من تعلماهتم. األمر الذي أصبح إلزاميا مع أزمة كوفيد 

 من التعليم.

ت أساسا لتمكني الطلبة من الوصول إىل أساتذة قد وقفنا على املدارس االفتاضية اليت أنشئ 19وكنا قبل أزمة كوفيد 

ومن شأن هذه املدارس أن حتذف من  (85 ، ص.2007 )بيتس،متخصصني يف مادهتم العلمية من داخل أوخارج جمتمعاهتم 

صة إذا قاموس التعليم كلمات من قبيل "األرايف" و"التهميش" و"اإلقصاء" و"واملناطق النائية" وكل ما يصب يف حقلها الداليل، خا

 توفر صبيب االنتنيت يف مجيع مناطق العامل دون استثناء.

توفري فرصة التعلم أمام الطالب، يف الوقت  19ومن الغاايت الكربى اليت ستخدمها استاتيجيات التعليم عن بعد بـَْعَد كوفيد 

إىل تواجده وجها لوجه أمام  ، دون احلاجةجييد استثمار تكنولوجيا املعلومات والتواصلواملكان املناسبني لكل طالب 

وبشكل خيفي أغلب العقبات؛ حيث إن التتيبات الدقيقة املطلوبة للتعليم عن بعد، حتسن  ،(Bates, 2005, P. 6)املدرس

، بل وخيدم (151 ، ص.2014 رائي،)الساممن املهارات التدريسية لدى املدرسني بشكل عام، ومن منط مشاعرهم حنو طالهبم

لكل من املدرس واملتعلم وكل املتدخلني يف العملية التعليمية التعلمية بعد التطورات اخلطرية اليت عرفها مسار كوفيد السالمة الصحية 

 ، ابلعاملني املتقدم والنامي، القروي واحلضري، وعرب كل املستوايت الدراسية، بدءاً من االبتدائي وانتهاًء إىل العايل.19
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نظام التعليم عن بعد تقابلها الفرص اليت يوفرها للجميع حىت يلج خدماته اليت تتسع  وهكذا فإن التحدايت اليت يفرضها 

، خاصة مع اإلسهام الفعال لتكنولوجيا املعلومات والتواصل يف حتديث وزايدة فعالية التعليم عامة ابتساع الوعي لدى كل مستفيد

، على أساس التدقيق يف املفاهيم وتوظيفاهتا (32 ، ص.2010 )رمزي،لتحقيق أهداف التنمية البشرية والتنمية الشاملة املستدامة 

تفاداي ألي لَْبٍس أو حتوير للعملية خدمًة ألغراض أخرى قد يغيب عنها البعد التبوي، فالبد، مثال، من التفرق بني استخدام شبكة 

فسهم أو بينهم وبني املدرس أو بينهم وبني الربامج احلاسوب لتوزيع املواد على املتعلمني واستخدامها لتسهيل احلوار بني الطالب أن

 .  (Bernadette & Colin, 2004, P. 18)اجلحاسوبية التفاعلية

، على رأسها منجزات تكنولوجيا املعلومات 19وتواجه التعليم عن بعد جمموعة من التحدايت اليت تضاعفت مع كوفيد 

التعليمي، ومن شأن هذا النوع من التعليم، أن يساعد املدرس على إجياد الوقت والتواصل، واحلاجة امللحة إىل استخدامها يف احلقل 

لتطوير دوره وقدراته يف توظيف التكنولوجيا واستثمار خدماهتا، كما سيساعده يف إرشاد طالبه وتوجيه كفاءاهتم لتحقيق أقصى 

ساس أن ختصص الدول دورات تكوينية ، على أ(262 ، ص.2012 )الكسجي،استفادة ممكنة وتعويدهم على حتمل املسؤولية

تؤهل املدرسني هلذا النوع ممن التعليم الذي دفعت إليه دفعاً أغلب الدول اليت اختارت استمرار التعلمات ومل تكن براجمها قد استوعبت 

   ليم. آليات التفعيل ميدانيا، وكانت متددة يف إدماج تكنولوجيا املعلومات والتواصل يف التدريس بكل أسالك التع

 أوجه االختالف بني التدريس عن بعد والتدريس احلضوري -2

لن جنادل تربواي يف كون عملية التعليم عن بعد ذات التخطيط االستاتيجي اجليد ختتلف جذراي عن تلك اليت فرضتها حالة 

والتعلم مع احلفاظ على سالمة الطوارئ اليت يعيشها العامل بسبب فريوس كوروان، بعدما اقتنعت الدول بضرورة مواصلة التدريس 

ورغم أن بعض املؤسسات اخنرطت يف هذا النوع من التعليم يف ظروف . املعلمني والطالب وأعضاء هيئة التدريس يف بكل األسالك

رات إجيابية، خاضعة للتخطيط القبلي، فلن جنادل كذلك يف كون التحول املفاج  من التعليم التقليدي إىل التعليم عن بعد سيجد تعث

 تقنية وتربوية واجتماعية الختالفه، متاما، عن التعليم التقليدي الذي أصبح مألوفا يف كل الدول.

فاملدرسون داخل الفصول الدراسية التقليدية يستعينون بردود األفعال التلقائية لدعم إيصال التعلمات؛ فمن خالل نظرة 

دونون والذين يواجهون صعوبة يف فهم مسألة معينة وبني من يرغبون يف فاحصة سريعة ميكن لكل مدرس أن مييز بني الطلبة الذين ي
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. وميكن للمدرسني الذين تلقوا تكوينا تربواي موسعا أن يتتبعوا احلاالت (151 ، ص.2014 السامرائي،)التعليق أو االستفسار

صة، وغريها من احلاالت اليت ترتبط مبيزاج كل النفسية لطالهبم املتعلقة أساسا ابنزعاجهم من مسألة معينة أو تعبهم أو مللهم من احل

 طالب. 

إهنا وضعيات تواصلية يتلقاها املدرس يف التعليم احلضوري حباالهتا وإشاراهتا املالحظة سواء بعقله الواعي أو الالواعي ليقوم 

اعتبار هذا النوع من التعليم تعليما  ليصال املعلومة ابلطريقة واألسلوب املناسبني حلاجات املتعلمني ومقاماهتم التواصلية. وميكن

مباشرا صمم خصيصا لتنمية التعلمات، معرفيا وإجرائيا، بل ويبسط فيه املدرس مادته وينقلها من بعدها األكادميي إىل بعدها 

 ، ص.1999 جابر،)التعليمي يف املستوايت األوىل أساسا، وبشكل تفاعلي مباشر تبدو فيه املعرفة لدى املتعلم تقريرية واضحة

 جيتهد فيها املدرس مبا يتيح مرونة يف التدريس والتعلم من أي مكان ويف أي وقت كما سبقت اإلشارة إىل ذلك. (15

أما املدرس عن بعد فال تتوفر لديه أية إشارات مبنية على املالحظة املباشرة احلضورية، وهو ما ميكن أن توفره تكنولوجيا 

قد حتول دون  19يديو التفاعلي أو غريه من التقنيات، إال أن ظروف تنزيله اآلن أو بعد كوفيد املعلومات والتواصل عرب تقنية الف

بسبب املسافة التفاعل التلقائي إقامة حوار بناء بني مدرس قد يكسر أفق االنتظار عنده يف أيه حلظة وصفه البعيد عنه عند تشويه 

 والتعقيدات التقنية.

تكنولوجيا املعلومات والتواصل السمعية البصرية، أن يتلقلى املعلومات عن طريق ويصعب على املدرس، بغياب وسائل 

املالحظة، إْذ إنه لن يتمكن من التمييز بني النائمني من طالبه والذين يتحدثون إىل بعضهم البعض، أو حىت بني احلاضرين والغائبني 

تعليمنا التقليدي، وقد أتيحت لنا فرصة التدريس عرب خمتلف  عن الغرفة اليت أصبحت بديال رقميا للفصل الدراسي كما ألفناه يف

املنصات منذ بداية احلجر الصحي إىل اآلن وتبينا أن غياب التفاعل ابلصوت والصورة يدخلك أحياان يف الشك يف حضور بعض 

خمتلفة، كلًّ من املدرس والطالب من  املتعلمني. وحترم اإلقامة يف جمتمعات متباينة أو مواقع جغرافية خمتلفة، أو حىت يف دول ووالايت

 (.151 ، ص.2014 )السامرائي،الرابط االجتماعي املشتك
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 حاجيات الطالب لالستفادة من التعليم عن بعد -3

العامل كله أمام مسؤوليات جسيمة البد أن يتحملها، ويشجع كل املهتمني والسائرين يف طريق  19كوفيد لقد وضعت أزمة 

االبتكار والتفكري فيما ميكن القيام به بشكل أفضل. وأعتقد أنه مل يعد ممكنا أن ينوب البعض عن البعض يف هذه العملية، فالكل 

بوادر انفراجها يف األفق، وعلى الكل أن خيدم جمتمعه من زاويته ويفكر يف  يعاين من اآلاثر اجلانبية هلذه اجلائحة اليت مل تلح بعد

احتياجاته اليوم، األمر الذي وضع الكثري من أنظمة التعليم يف مرحلة دقيقة، وأجربها على التفكري يف كيفية التعامل مع مقتضيات 

االهتمام ابلعليم وجتويده وتطويره وربطه ابلتقنيات احلديثة وعلى أساس أن أنخذ بعني االعتبار تسارع وثرية   هذه الظرفية احلساسة،

 . (23 ، ص.2019 )األتريب،اليت تربطه حباجيات اجملتمع يف العديد من الدول قبل هذه اجلائحة

ويتطلب العمل بفاعلية ووفق استاتيجيات الفريق أن نوجه بعض الطاقة لتوليد الشعور ابلراحة لدى الطالب جتاه طبيعة  

ومالءمة حاجياهتم   التعليم عن بعد الذي فرض عليهم، وحتفيزهم مبختلف الوسائل إىل أمهيته يف التحصيل املعريف والتعلم الذايت،

ال تشعرهم ابلنفور بقدر ما تنمي الرغبة يف االرتباط به، ونذكر من هذه االستاتيجيات اليت  على أفضل وجه وفق استاتيجيات

 :تساعد على تلبية حاجيات الطلبة

 يف بلداننا  19على إجياد أرضية مشتكة بني كل املتدخلني يف عملية التعليم عن بعد بـَْعَد كوفيد  أن نعمل

ت، بعيدا عن قطبية القرارات ومركزيتها، وللتغلب على املقاومة اليت العربية، وكسب الدعم للتعلم عرب االنتني

قد تصدر من بعض اجلهات، خاصة مع الضغط النفسي الذي تعيشه األسر يف هذه 

 .(Semonson, & Schlosser, 2015, P. 20)الظرفية

 لى بعض العقبات كل الطالب على االرتياح لتكنولوجيا املعلومات والتواصل وأتهيلهم للتغلب ع  نساعد أن

التقنية اليت قد تواجههم، وخنص ابلذكر أولئك الذين رماهم القدر على هامش دوهلم بعيدا أدىن شروط 

 اإلحساس ابلتقدم التكنولوجي.

 الوعي واالرتياح لدى الطالب خبصوص التقنيات واألنظمة والربامج واملنصات وكل الوسائل املتاحة  أن نعزز

 هلذا الغرض. 
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 ستمرار اختالف الطالب يف قدراهتم اللغوية ودرجة استيعاهبم للتعلمات، والتنويع يف الوسائل اب أن نستحضر

 ما خيدم هذه االختالفات املوضوعية.

 فهم ودراسة اخللفية االجتماعية للطلبة ولتجارهبم وخرباهتم من استاتيجيات التعليم  ابستمرار يف  أن جنتهد

 .عن بعد

 رس الطلبة دوراً فاعالَ يف احللقة الدراسية اليت تصلهم عن بعد؛ وذلك أبخذ زمام دوما ضرورة أن ميا أن نتذكر

 املسؤولية خبصوص تعّلمهم بصورة استقاللية. 

 وعيا كافيا حلاجيات الطالب من حيث التوافق مع التواقيت املتعارف عليها املؤسسات التعليمية،  أن نعي

 .األنتنيت بعني االعتباربكل األسالك، وأخذ فوارق التفاعل وسرعة صبيب 

 على تدوير املعلومات ابستمرار، وهو ما توفره تكنولوجيا املعلومات والتواصل دون أدىن شك، من  أن نعمل

حيث نشر املعرفة وتقامسها، وإثراء العمل وتعزيز اإلنتاجية لدى الفاعلني التبويني، واحلصول على رضى 

 .(99 ، ص.2017 )ثروت،م وطبقاهتم االجتماعيةاملستفيدين من الطالب على اختالف مستوايهت

 املهارات التشاركية للمدرسني والطالب على حد سواء، ونعمل على تفعيلها وتنميتها ابستمرار؛  أن نكسب

( 2006نيفجي فراتن ونيمي )فقد أكدت الدراسات على أمهية هذا النوع من املهارات، ومنها دراسة 

Nevgi, Virtane & Niemi  اليت اهتمت بتوضيح كيفية التشارك من خالل شبكة االنتنيت

، ورغم أن الدراسة ركزت أساسا على املستوى (102 ، ص.2019 د،)السعيلدعم التعلم مدى احلياة 

اجلامعي، فإننا نرى فعاليتها على صعيد املستوى الثانوي بسلكيه التأهيلي واإلعدادي لدى الطالب 

 املدرسني واملشرفني التبويني ابلدرجة األوىل.ومدرسيهم، واالبتدائي لدى 

 فاعلية Brindley & Blaschke( 2009برنديل وبالشك )وأكدت دراسة أخرى لكل من 

اجملموعات التشاركية الصغرية يف بيئة التعلم االفتاضية، خاصة على مستوى بناء مشاريع الطالب ومشاركتهم 

، مع التأكيد على كون اجملموعات صغرى تفاداي هلدر (102 ، ص.2019 السعيد،)داخل جمموعة العمل 
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الزمن الدراسي يف النقاشات اهلامشي، وسعيا لتيسري عملية التقييم انطالقا من توزيع املهام. وتتعدد املشاريع 

 اليت ميكن أن يكلف هبا الطالب حسب مستوايهتم الدراسية ودرجة فاعليتهم واستيعاهبم للتعلمات. 

 ة القول : خالص -4

ابعتبارها حافزا للتغيري، هو فرصة لالعتاف أبن أنظمة التعليم ابجملتمعات العربية ال تزال  19إن احلديث عن أزمة كوفيد 

اليوم تواجه العديد من التحدايت، من حيث املساواة يف الوصول إىل التعليم بنفس اإلمكانيات، وبغض النظر عن االنتماء اجلغرايف 

 هدفةواالجتماعي للفئات املست

فقد اسغرقنا وقتا طويال وأنفقنا أمواال طائلة، تقليداً، يف عتاد تكنولوجيا املعلومات والتواصل، وإنتاج برجميات مستوردة 

كليا، وهذا أبن التعليم يتعلق يف هناية املطاف ببناء اإلنسان املتكامل واملسؤول، كما نص على ذلك صراحة الكتاب األبيض يف 

من موضع وهو يتحدث عن القيم، وإعداد املواطنني العامليني الذين وإن كانوا مؤهلني للحصول على وظيفة، املغرب مثال يف أكثر 

إال أهنم البّد أن يكونوا على قدر كاٍف من االلتزام ببناء جمتمعاهتم من منظور أوسع مرتبط مبا حيدث يف العامل، ومؤهلني للتعامل مع 

 أكثر مما تتطلب أمواال طائلة وعتادا رقميا متطورا. الطوارئ اليت تتطلب طاقة بشرية واعية

 راجع : امل
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 بني اللغِة وبنيِة الفهم 
 حنو مقاربٍة هرمنيوطيقيٍة جلدل الواحد واملتعّدد من وجهة نظر هانز جورج غادامر

 .د. شفق يوسف جدوع
 .، العراق  الرتبية للبناتكلية ،   جامعة بغداددكتوراه يف اللسانيات ، 

 
 

تقع مساحُة هذا البحث حيُث حتاول اهلرمنيوطيقا احلديثة وحتديدا الفلسفية مقاربة قضااي اللغة مبنهج أنطولوجي بديل عن منهج 
ة والفكر، اللسانيات املوضوعي، هكذا قّدم هانز جورج غادامر مقاربته اليت جتيب عن التساؤل اللساين حول طبيعة العالقة بني اللغ

ومن مث حول إشكالية وحدة العامل وتعّدد اللغات عن طريق إعادة النظر يف طبيعة كلٍّ منهما على أساس اترخيي، كاشفا عن املكانة 
ه يف بتاحملورية اليت حتتّلها اللغة وهي متارس دوَرها بوصفها وسيطا بني كلية العامل وتناهي اإلنسان واترخييته، ومن مث تناهي واترخيية جتر 

العامل، وهو جدل )الكلي واملتناهي( الذي تتوسطه اللغة بوصفها القادرَة يف الوقت نفسه على استيعاب الكلي والتارخيي املتناهي. 
التناهي،  من أجل ذلك أقام اهلرمنيوطيقا على أساس اترخيي هو تناهي الوجود، مث أقام الوجوَد على أساس لغوي بوصف اللغة سجلَ 

 لعامَل ويضم تناهيه، ويؤرخ هذا التناهي وحيتفظ به وحيفظه، مستلهما مفهوم "الفيض" ذا الطابع األنطولوجي. وهي ما يشّكل ا
 نقول 

التنوع اللغوي يف لغات البشر.  مشكلة حقيقة اللغة من منظارِ  د/التنوع يعين تناولَ الوحدة والتعدّ  قضيةِ  حبُث مشكلة اللغة يف إطارِ 

احلقيقة الواحدة والكلية  إزاءَ  ل شيئا ذا ابلٍ فالطون الذي كان يرى أن تنوَع اللغات البشرية ال يشكّ أوهي قضية طُرحت للنقاش منذ 

ية، وهكذا يرتبط ما هو الستخدام القدرة اللغو  عقليةً  د بوصفه تنويعاتٍ اللغة املقارن ابلتنوع والتعدّ  اعتف علمُ قد و  ،للغة البشرية

يف فهم اللغة عند غادامر هو  وما يشوب هذه الطريقةَ  منها معناه. كلية للغة اإلنسانية، يستمدّ   معينة حبقيقةٍ  فردي وخاص بلغةٍ 

 ، لذلك قّدم لنا مقاربةً هرمنيوطيقةً ذاَت طابٍع أنطولوجي عابٍر ملوضوعية املقاربة اللسانية. هاها الذاتية وشكالنيتُ ها العالية ومثاليتُ تُ يجتريد

 

 الطابع اللغوي للفهم

 العالقة اجلوهرية القائمة بني اللغة والفهم

حتليل احلالة اليت يكون  يدّقق يف الفهُم ال يتحقق مبعزل عن اللغة، ومن أجل أن يثبت عمَق العالقة بني الفهم واللغةيقّرر غادامر أن 

أبّن اللغَة عاجزٌة عن التعبري عّما نفّكر فيه أو عن أفكاران، ومن مث يكون لدينا قناعٌة يف أّن التفكري يتجاوز  –أو نشعر فيها  –فيها 

كما   ما تبدو هذه احلالةُ عنها، مثل اللغَة، ويعلو على قدرة اللغة على التعبري عنه، ما يوحي ابالنفصال بينهما، وبوجوٍد للفكر مستقلٍّ 

إزاء  يعلو عليها وال تتمكن هي من استيعابه ومشوله. لو أنّنا نبين عليها نقدًا لغواًي شّخص عجَزها وقصوَرها وحمدوديَتها أمام فكرٍ 
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مداٌر تداويل للمجتمع ه اخلاصة، ذلك أن اللغَة الفرد التعبريية وطاقتِ  اللغة التعبريية ال تقّوم لمكاانتِ  هذا، يؤكد غادامر أن طاقةَ 

واحد، بل تلقاها كلُّ فرد من اتريٍخ استعمايل  فردٍ  ليه الفرد، ونتاٌج للفهم املشَتك هلذا اجملتمع وخصائصه اليت مل تكن نتاجَ إالذي ينتمي 

مكاانِت التعبريية طويل جنحت به اللغُة يف أن تكون نظاماً يتخطى استيعاَب الفرد من جهة، ويسخر من االنتقادات الفردية، وأن اإل

أكرُب بكثرٍي من املعرفة اليت ميلكها فرٌد ما ألهنا ذاُت طابٍع فردي حمدود، فمعرفُته هي نتاُج إمكاانته احملدودة.  –اليت متلكها اللغة  –

اجلماعة، ومالمَح  الفهَم املشَتك الذي يشّكل هويَّة هذه –يف حميط كلِّ مجاعة لغويّة  –هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتتضن اللغةُ 

البيئة االجتماعية اليت تتداول تلك اللغَة وتستعملها، ما يشكل مبجموعه  هذا الفهم وحدوَده املائزة اليت حتمل أو تكشف خصائصَ 

بعد  -)خمططات( مفاهيمية، توّجه الفهَم الفردي يف إطار اجلماعة، مثلما تفرض حدوداً على اللغة يف هيأة خمططات لغوية، فاللغة

نظاٌم قاّر ال ينشؤه الفرُد بل يتلّقاه من حميطه االجتماعي كما هو، بوصفه نتاجاً اجتماعياً من جمموعة من املواضعات اللغوية  -ذا ه

دودة، اليت ختتزن مواصفاٍت معنويٍة قارّة، ومن مث خمططاٍت للفهم، وحني حتاول املعرفُة الفردية جتاوَز تلك احلدود، وجتاوَز إمكاانهتا احمل

كسَر   وحمدِّدات الفهم االجتماعية القارّة يف اللغة، اليت توّجه استعماَل اللغة يف إطارها، تبدو اللغُة عاجزًة عن اإلحاطة ابلفكرة، ألنّ 

خمططاِت الفهم السابقة املعطاة سلفًا عن طريق لغة اجلماعة، حيتاج إىل لغٍة بديلٍة تنجح يف التعبري عنه، وهي ال تكون يف العادة 

ه اللغة عن الفكر وانفصالِ  تَلكًة للمتكلم بفعل انشغال ذاكرته القوية مبواضعات اللغة املعطاة، ومن مثّ ال يشري نقٌد كهذا إىل قصورِ ممُ 

غة، بال لعنها، بل العكس، إنّه يؤكد الصلَة العميقَة بينهما، مثلما أّن النقَد ذاته جيد نفَسه يف اللغة، وال يكون إالّ هبا، وعليه ال فهَم 

)غادامري، ))اللغة هي لغة العقل نفسه(( :بقوله وال لغَة بال فهم، وال فكَر بال لغٍة مثلما أن ال لغَة بال فكر. وهو ما يؤكده غادامر

لكّن هذا ال يفتض أّن للعقل لغٌة واحدٌة ألّن الواقَع يقول بوجوِد لغاٍت بشريٍة متعددٍة وخمتلفة. وإذا كان للعقل  (526، ص2007

مشوليَتها اخلاصة اليت جتاري هبا  –من جانب آخر  –مشوليٌة تتجاوز اختالَف اللغات وحدوَد كلِّ لغة كما يقول غادامر فإن للغة 

هذا يف امتالك القدرة على فهم النصوص املكتوبة بلغاٍت أجنبية غري لغة القاريء األم. ويّتضح أيضاً يف مشوليَة العقل ذاته. يّتضح 

التجربة  فهِم النصوص التاثية القادمة من أزمان غابرة. وما ينجح يف إظهار مشولية كلٍّ من اللغة والعقل على حنٍو يكشف مشوليةَ 

 َد اللغة، ليتشّكل أتملياً ابللغة.التأويلية، فبالتأويل يتجاوز العقُل حدو 

بطريقتها اخلاصة اليت متنح مبوجبها لّلغة، يف حدود اجلماعة الناطقة هبا، قدرهَتا اخلاصة على التعبرِي  تقارب اللسانياُت هذه املشكلةَ 

د طريقَته اخلاصة يف التجلي ل شيء( جيعن كلِّ شيء. وبذلك فإن يف اللغاِت قدراٍت خاصًة على التعبري عن كلِّ شيء، مبعىن أّن )كَّ 

بواسطِة خصوصيات كلِّ لغٍة من اللغات. لكّن املشكلَة اليت تطرحها اهلرمنيوطيقا على اللسانيات هي: من أين أتيت القدرُة على 
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أما ضاً. من وحدة أو مشولية الفكر والكالم أي –ابلتأكيد  –الفهم )فهم كل ما يُكتب( على الرغم من اختالف اللغات؟ إهّنا أتيت 

نطولوجية به )العامَل( فإهنا متلك القدرَة على اإلحاطة بكلِّ ما هو نسيب فيه وبذلك التجربُة اللغوية للعامل، وبسبٍب من منط عالقتها األ

يٍة معينة. فكلُّ ل العاملََ لغواًي من خالل رؤ فهي حميطٌة بكلِّ جتارب اإلنسان يف العامَل، ما دام العامَلُ يتشّكل لغوايً، وأن العقَل يشكّ 

 موضوع ينتمي هلذا العامَل ، وكلُّ شيء مشموٌل هبذه اإلحاطة، ما جيعل اللغَة قادرًة على تقدمي العامَل بوصفه)كال( .

 

 "كلية العامل اللغوية" أو العامَل كما تقدمه اللغة بوصفه)كال(

تفتضه التجربةُ العلمية، وليس "النسيب" الذي تستوجبه موضوعيُة له "وجودا يف ذاته" مثلما ليس العامَل كما تكشفه اللغةُ اليت تشكّ 

 ارجَ التجربة العلمية، ألن اللغَة بتشكيلها إايه متنحه منطاً من الوجود يتخطى املثاليَة واملوضوعية يف اآلن ذاته، فهو ال يقع يف ذاته خ

نظٍر منه حبياٍد اتم. وبسبب من  نتيجَة توافر إمكانية اختاذ زاويةِ  حدود معرفتنا، مثلما ال خيضع هلذه املعرفة حدود جتربتنا فيه، ووراءَ 

نسبياهتا العديدة ال تتمكن التجربُة العلمية من استغراقه ومشوله ومن مث تقدميه بوصفه)كال(، وبذلك تستغرق اللغُة عامَل االنسان 

ل عنه ))ألنه ال توجد لزاوية نظر خارج جتربة العامل يف اللغة ميكنه وجتربَته فيه، وجتربُتها هي الوحيدُة القادرُة على تقدميه بنحٍو ال ينفص

يف الوقت نفسه يشّخص غادامر نقطَة الضعف األهّم يف الدرس اللغوي  (587، ص2007)غادامري،  أن يصبح فيها موضوعا((

املقارن الذي اختذ بنياِت اللغات البشرية موضوعًا الهتمامه وحبثه، إذ إنه يف الوقت الذي ينطلق فيه من مبدأ أن كلَّ لغٍة هي رؤيٌة 

خلاصة، فإن نتائَج مقارنة بنيات اللغات ال ميكن أن يؤدي يف آخر خاصة للعامَل، وأن كلَّ لغٍة بعد هذا تقّدم العامَل من زاويِة رؤيتها ا

مطاف البحث فيه اىل ما ميكن أن نسميه أو نعّده جتميعاً ملالمح العامَل املستمدِة من اللغات املتنوعة بوصفها رؤًى متنوعًة له، ألن 

 نسبيًة لبلوغ العامَل القائم على حنٍو مكتمل خلف مجيع نتيجًة كهذه تستوجب أو تتطلب أن تكون كلُّ رؤيٍة ومن مث كلُّ لغٍة حماولةً 

جمّرٍد  الرؤى. يف الوقت ذاته، التتيح مقارنُة بنيات اللغات لعلم اللغة أن ميتلك معرفًة ابألشياء والعامَل خارج إطار اللغة ذاهتا من موضعٍ 

متنوعة للعامَل( ال ُتظِهر العامَلَ بوصفه )الوجود يف ذاته(. هكذا يتخذه إزاءها، ومن مث ال ُتظِهر مقارانتُه اللغويُة للغات )بوصفها رؤًى 

العلم، ألن تشكيَل اللغة للعامَل حيدث لإلنسان بسبب امتالكه القدرَة على اختاِذ مسافٍة من البيئة  موضوعيةاللغة على  وقائعية  تتفوق 

ألهنا ليست سوى الرؤية اليت يعي مبوجبها هذه البيئَة احمليطَة اليت حييا ضمن شروطها. هذه املسافة اليت يتخذها اإلنساُن هي اللغة، 

ويفهمها، ومبوجبها يشّكل عاَلمه اإلنساين، ومن مث ال تنطلق وقائعيُة اللغة من حتييد الذات وتغييبها وختطي االعتاف بدورها يف 

لعلم اىل حتييد اللغة وجتريدها بتحويلها اىل رموٍز حمددة عملية اإلدراك مثلما تفعل موضوعيُة العلم،  وهو ما جند أثَره ظاهراً يف نزوع ا
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 الدالالت واملعاين، مثلما يف لغة الرايضيات مثال، وهي حماوالُت هيمنٍة متساوقٍة مع حماوالت هيمنة العلم على العامَل واألشياء، وهو

 (.588، ص2007)غادامري،  ما مييز منَط املعرفة العلمي.

  أن ال لغة بال عاملَ  ال عامَل بال لغة، مثلما

 وهذا ال يعين أهنما يتخالقان، أي خيلق أحُدمها اآلخر، فاللغُة هي املسؤولُة عن العامَل الذي متارس فيه وبه وظيفَتها األساسيَة ذاتَ 

كلُّ شيء، ما يعين   األنطولوجية اليت جتمعه ابللغة جتعله حنواً من الفضاء املفتوح الذي ينكشف فيه الطابع األنطولوجي. وهذه العالقةُ 

 غريَ  فضاَء فهم، وهو ما ال يتوافر عليه احليواُن ابمتالكه وسائَل تواصلية خاصة؛ ألهنا الوحيدُة القادرة على إكسابه موضوعيًة خاصةً 

شيئاً من أشيائها، العلمي يف التفكري، بتحريرها إايه من قبضة الذات والذاتية وامتالكها وسيطرهتا اليت جتعله  اليت مينحها إايه املنهجُ 

ا من موضوعاهتا، تؤسس له قيمًة مستمدًة من املسافة )البينذاتية(، ال بوصفها ما يتوسط الذاَت وموضوَعها )عاملها(، بل وموضوعً 

ة بوصفها مساحَة املشَتك الذي يؤسس قاعدَة الفهم العامة، وهو بذلك سابٌق على عامَل التجربة العلمية، وعامَل املقوالت الفلسفي

 واألطر املوضوعية، ألنه ينتمي انتماًء أصياًل خلربة اإلنسان املباشرة يف احلياة وجتربته املعيشة.

يف ظله، فـ ))اخلربة  يف العامل ممكنةً  خربةٍ  الذي تكون كلُّ  األفق  للعامَل فهي  من بني خربات، بل بوصفها خالقةَ  ليست خربةً  إن اللغةَ 
. هكذا ال متثل (345، ص2007)غادامري،  ليست شيئا ما أييت سابقا على اللغة، بل اخلربة نفسها حتدث يف اللغة وخالل اللغة((

 كلِّ ه اخلاصة عن احلقول األخرى، بل هي حقل ُ ا من حقول التجربة اإلنسانية يف العامل ينغلق على ذاته لتمتاز هويتُ اللغُة حقالً خاصً 
ألفة  ولو عدان مع غادامر إىل املرحلة اليت يواكب فيها تعلُم اللغة التعرَف إىل العامل احمليط لوجدان أن امتالَك اللغة هو شرطُ ، احلقول

أن  ا لألمومة أو االنتماء حني ينطق كلمة )ماما(، ولذلك تريد األمُّ من طفلهاه مفهومً يرى أمَّ  الوسط الذي حييا فيه الطفل، فالطفلُ 
تلقائية  بل مصاديقَ   كما يراها العلمُ فهي ليست أصوااتً  ،املفاهيم هلا، وهكذا كلُّ  ينطَق الكلمَة ال ألهنا )الكلمة( رمٌز صويت بل انتماءٌ 

 طريقعن يه املسؤول عن وجود شيء امسه )العامَل( وعن إمكانية جتلّ  توسط املشرَتكمتتلك امتياَز  ألن اللغةَ  ؛نسانحتدث يف كيان اإل
 )الفهم (، ولتحّقق عودٌة كهذه الغايَة منها يكملها غادامر بعودٍة إىل وصف أرسطو لظاهرة تعلم اللغة البشرية اليت ال يعّدها اكتساابً 

 كة اليتعلى اختزال املشَتك والواحد يف الالمتناهي من الظواهر املدَر  الكلية، وللقدرةِ   للمفاهيمِ للكلمات بقدر ما يعّدها اكتساابً 
ختتزهنا الذاكرة، ومن مث ومن خالل مراكمة اخلربات اإلدراكية توّحد جتربُة اإلنسان نفَسها يف هيأة مفاهيم كلية يدرك هبا االنساُن 

من األفراد  ُمدرَكة حتدث تلقائياً، وال ختضع لوعي فردٍ  غريُ  العاملَ واألشياَء، ابنطباق هذه املفاهيم الكلية على مصاديقها، وهي عمليةٌ 
يف  مع غريه من األفراد، ألهنا )عملية تكوين املفاهيم الكلية( تزامن امتالَك اللغة والدخولَ  فردٍ  وال ينتجها جتميع الوعي اخلاص بكلِّ 

يف أثناء  خاص وال تقاس به بوصفه معيارا هلا وال يتنّبه إليها الوعيُ  عاَلمها، لذلك هي مثل عملية )التكلم( ال ختضع لوعي فردٍ 
، وهو تواٍز مينح اإلنساَن القدرَة على الكالم ألنه مينحه القدرَة على إظهار الغائب (115-113، ص2006غادامري، ) حدوثها

 إن قدرةَ ف، ومن مث املشرَتك املفاهيميتستند إمكانيُة حصوله وجدواها إىل  من إدراكه كما لو كان حاضراً، وهو أمرٌ  ليمّكن اآلخرَ 
بشرية واجتماعية خاصة  اللغة تستند إىل امتالكهم مفاهيَم مشتكة يف إطار بنيةٍ  بواسطةعلى التفاهم  األفراد يف جمموعة لغوية معينة

لغوي عن  حدثٍ  منظمة، وال يستنفد امتالُك املفاهيم املشتكة قضااي الوجود اإلنساين، فهو ال يستنفد وجوَد اللغة، إذ ال ينّد أيُّ 
(. 149 ، ص2004عون، ) التعبري عن شواغل الوجود اإلنساين ومشكالته ومهومه وأسئلته إىلاالستناد إىل املشَتك املفاهيمي، مث 
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وهي ذلك البعد اخلفي الذي ميّثل متثياًل جوهراًي بنيَة االجتماع اإلنساين. وإذا كانت كلُّ جتربة لإلنسان يف العامَل ال تنفصل عن 
؛ ألن اللغَة هي الوسيط الوحيد فهم هو اللغةما ميكن أن ي  جيعلها يف الفهم مشروطًة ابللغة فإن  التجربة اللغوية بل تتضمنها على حنوٍ 

مجيع الدالالت) أتويلها( يف  ا، أي مينح كلَّ شيء داللَته اخلاصة، واهلرمنيوطيقا هي القادرة على جتليةِ الذي يتجم كلَّ شيء دالليً 
 أخرى غري موضعة األشياء يف العامَل، تتمثل يف جعلها قابلًة للفهم، أي جتلية حدثِ  الفكر مهمةً  إطارها الثقايف اخلاص، و منحِ 

   تصور. ه السابق على كلِّ كينوهتا ومنطِ 
 الكلي يف التجربة التأويلية اهلرمنيوطيقية 

فعالً ميارسه العقُل على الشيء بوصفه  من النمط االنتمائي الذي يراه غادامر لعالقة الذات ابملوضوع، مل يعد الفهمُ  على أساسٍ 

موضوعاً، كما قلنا، بل صار حداًث وجتربة، يتم فيهما "جتربة الشيء ذاته" بدال من إخضاعه لفعل مُمنَهج. إن للشيء كينونَة اللغة، 

، ذو طبيعة داللية له وجودٌ  ئاشيمبوجبها جمرَد )حاضر( أمامنا، بل  اليت ال يكون الشيءُ و نطلوجية اليت توفر شرَط الفهم، وهي البنية األ

اللغة خارج إطار الكلمات  . وهو ما يوسع حقيقةَ بنية الفهم الكلية هي اللغةون يُفَهم هو فقط املعىن؛ أ. فما ميكن بوصفه معىنأي 

 اللغة.  املنطوقة اليت ال تكون )كلمات( إال لتضمنها حقيقةَ 

 

 وحدة اللغة والفكر

من خالل  – يتبد –أية لغة  –عمقًا حني فّسرت تنوَّع اللغات بتنوّع رؤى العامَل، بوصف اللغة  مهبولدت أكثرَ  كانت مقاربةُ      

 وحدَة اللغة والفكر، مبعىن أّن كلَّ  رؤيَة اجلماعة البشرية الناطقة هبا للعامَل. ومن هذا املنطلق ذاته فّسرت هذه املقاربةُ  –خصوصيتها 

ا خمتلفة للوحدة بني ا وأمناطً ّصة اليت توّحد اللغَة ابلفكر ضمن إطارها اخلاص. ومن مثّ تعين اللغاُت املختلفة صورً لغة متّثل الدائرَة اخلا

آخر  رؤية مهبولدت لغرض البحث عما ميّثل الوحدَة بني اللغة والفكر، ولكنه ميضي اىل طريقٍ  اللغة والفكر، وغادامر يتبىّن عمقَ 

ا ال أمناطا خمتلفة، أما مهبولدت فريى أن تنوَع اللغات يعين تنوَع الرؤى ا واحدً لوحدة شكالً واحدا ومنطً ليصل اىل نتيجة مؤداها: أن ل

 ا خلصوصيات األمم اليت تستعملها ال تنوع رموزها الصوتية وطرائق تعبريها األسلوبية.تبعً 

اللغة أيلف  من العامَل واألشياء اليت يعرفها العقل. وصاحبُ إذا كانت اللغة قريبًة إىل هذا احلّد من العقل، فإهنا بذلك أيضا قريبًة    

تتحّدد ابألشياء. فكما أّن  أخرى على التعبري عن تلك األشياء إالّ هي، وكأّن اللغةَ  لغةٍ  أليةِ  قدرةَ  الجيعله يشعر معه أ ه إىل حدٍّ لغتَ 

منه نقل. هنا يقرر  أكثرَ  عن صياغةٍ  التمجة هو عبارةٌ الدالة عليه كذلك. لذلك ما حيدث عند  الشيَء فريٌد بذاته، تكون الكلمةُ 

 لغته، بدليل قدرته على فهم نصٍّ  اللغة ليس سجنيَ  أتويلية، وأّن صاحبَ  احلميمة بني الكلمة والشيء فضيحةٌ  غادامر أن الوحدةَ 
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 العقل. فالفكرُ  هي سجنُ  الوحدةَ  مكتوب بلغة أجنبية. وهذا يعين: أّن غادامر يقول بوحدة اللغة والعقل، لكن ال يقول أبّن هذه

 .معيّنة تعلو على أيّة لغةٍ  له مشوليةٌ  متوحد ابللغة، لكّنه ليس سجيناً هبا. ويؤكد أّن العقلَ 

 ابلطريقة اآلتية: هذه املشكلةَ  وتشّخص اللسانياتُ 

لغة تقوم  اللسانيات هي: إّن كلَّ  شيء؟ وإجابةُ  أن تتحّدث عن كلِّ  لغةٍ  متنوعة خمتلفة، فكيف ميكن لكلِّ  إذا كانت اللغاتُ     

ش   ة تنجح يف قول كلِّ يف الطرائق التعبريية، واللغُ  ها هو يف حقيقته اختالفٌ اللغات واختالفَ  دَ بذلك بطريقتها اخلاصة. مبعىن أن تعدّ 

ما  فهم كلِّ  ها يف التعبري، تبقى إمكانيةُ قائطر  اللغات واختالفِ  دِ تعدّ من رغم على الغادامر هو:  يف حدود طريقتها اخلاصة. وسؤالُ 

يقول: ))فنحن فاجتاها عكسيا مع ما حتاول اللسانيات حبثه  هنا أنّه حياول االجتاهَ  االفكر ابللغة، مؤكد يكتب متوافرة، ما يشي بوحدةِ 

 مقدمةً  –ابلنسبة لّلسانيات  –كانت   . هذه الوحدةُ (527، ص2007)غادامري، معنيون بنقيض ما حتاول اللسانيات أن تبحثه((

هذا الكيفيَة املنهجية اليت تتعامل هبا  اللغة موضوعا خمتلفا. ويصف الذي جيعل اخّتاذَ  اللغة والفكر هو التجريدُ  منطقية، إن احتادَ 

ن التعامل مع اللغة بوصفها منهجية وجتريدات متّكن م أّن ما خيّص اللغة هو  افتاضاتٌ  مبعىنمع اللغة بوصفها موضوعا،  اللسانياتُ 

 موضوعا ال جتربة.

تقدميها هو أهّنما مل يراي يف اختالف اللغات اختالفا يف طرائق التعبري واإلبالغ، بل اختالفا من اإلضافة اليت متّكن هاردر ومهبولدت 

من الالوعي الذي حيفظها يف مستوى  منتقلةً  موضوعا للوعي، اليت تكون فيها اللغةُ  أّن اللحظةَ  ينيف الطرائق اليت يُرى هبا العامل، مؤكد

حياهتا املرتبطة ابلفهم، تكون قد افتقدت فيه مضموهَنا، وحتولت إىل جتريٍد ينتزعها من داللتها الكلية ليمنحها داللًة رمزية شكلية. 

هما االستكناهي هما اخلاص وعمقُ يقُ ده ليبحث فيه، أما هيدغر و غادامر فلهما طر من موضوع جيرّ  علمٍ  لكلِّ  والبدّ  ،علمٌ  للسانياتُ اف

يبحثون يف الوجود نفسه بوصفه وجودا واقعا ال يف كونه موضوعا، ذلك أن الوجوَد ليس  املتأيت من كوهنما فيلسوفني، والفالسفةُ 

 موضوعا جمردا بل واقعا متحققا.

 

 خالصة القول : 

 وبعُد، فقد متخضت رحلُة البحث عما ميكن إمجالُه يف اآليت:

  ِعلى اللغة.  سابقٌ  قٌ نطولوجي، ال يعود للعامَل مبوجبه وجوٌد متحقّ أ بني العامَل واللغة منطٌ  للعالقة 
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  َوال وجوَد للفهم خارج إطار ا لغوايً إطار اللغة ألن العامَل هو ما تنتجه خربتُنا احلياتية إنتاجً  لعامَل خارجَ  ال وجود ،

  .املَ اللغة، وال وجوَد للغة خارج إطار الفهم والع

  ال مينح التنوُع اللغوي قيمًة معياريًة جتعله دلياًل على مدى اقتاب لغة ما، خبصائصها الفريدة، من متثيل العامَل القائم

، ، واالتساِع هباء ابلرؤية األخرى، على االغتناِ  درةً اتبقى قفال تستنفده، ألهنا بذاته خلفها، هو األقرب لكماله. 

 هلا. االنفتاُح مبوجبه مغادرًة للذات بل اثراءً  على حنٍو ال يكون همااملشتك بين على قائمٍ  تعالقٍ  إقامةِ و 

  ُما  يكون املوضوُع مبوجبها صادقا أو كاذاب،دائرَة احلكم املنطقية اليت بطابعها الشمويل للخربة احلياتية  تتجاوز اللغة

 بنسبية التجربة العلمية. طالق مقارنةً جيعلها تتمتع ابإل

 :  املراجع

، ترمجة: حسن انظم وعلي حاكم، احلقيقة واملنهج اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية ،2007،هانز جورج ، غادامر •
 .اجلماهريية العظمى-، طرابلس1انية: د.جورج كتوره، دار أواي، طملراجعه عن األ

ترمجة: حممد شوقي الزين، ، فلسفة التأويل االصول املبادئ االهداف، م2006 -هـ 1427، هانز جورج ،غادامر •
 ،.2الدار العربية للعلوم منشورات االختالف، املركز الثقايف العريب، ط

 
 دار املشرق، بريوت، الفسارة الفلسفية حبث يف اتريخ علم التفسري الفلسفي الغريب، 2004،مشري ابسيل ،عون ،

 .1ط
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 األزمة الكيانية وإرابك اجملتمع  اللبناين املعاصر 
 د. خليل أرزوين

 ، لبنان  اجلامعة اللبنانية، ستاذ جامعي أ 
 
 

 نقول : 

يف الداخل، ويســــــعى القيمون الســــــياســــــيون  ملعاجلتها  اجملتمعيف مســــــار  يف كل بلدان العامل تتولد أزمات إجتماعية وإقتصــــــادية         

عل من كل أزمة حمطة إرتقاء يف ومنعها من اإلنفجار، ويتبارون يف معاجلة إنعكاســـاهتا الســـلبية على اجملتمع والثقافة واإلقتصـــاد، لدرجة جت

حيث أتيت األزمات على شــــــكل ســــــلســــــلة متواصــــــلة، معظمها  إمسه "لبنان" يف بلد إال ديد الكفاءات واإلمكانيات اإلجتماعية،... جت

 اجملتمع. بني فئاتا يستدعي محل السالح والتقاتل تصبح سبًبا ألزمة اتلية، ومنها مغري جذرية، ف حبلول ُمفحَّخة يُعاجل

عام  ت منذ والدة البلدهي أزمة كيانية نشــــــــــــــأ ومصــــــــــــــدرها أن "أم األزمات" ملرض اللبناين املزمن، تبني يف حماولة لنبش  جذور هذا ا

1920.  

املقصــــود مبصــــطلح "األزمة الكيانية" أزمة عامة هتدد وحدة اجملتمع، وتنعكس ســــلًبا على كيان الدولة يف معظم األصــــعدة، وهي          

البلد  طالتملة، شـــاهامة و ثنية  حول مواقف  مصـــريية أو أو  طائفيةمن تتولد على أثر  خالف حاد بني املكّوانِت الســـكانية اإلجتماعية 

 :عوامل ثالثة  أن األزمة الكيانية هي وليدة  "تزاوج" و، ويبد1975وحرب  1958، كأزمة خرىبني فتة وأ

 على الصعيد اإلقتصادي، السيماولة إصطناع كيان سياسي ال ميلك مقومات الد ــ 1 

    يف بقعة جغرافية مسلوخة عن حميطها األثين والقومي وهي ما زالت تعيش يف  تصارعةناء الطوائف املحشر مجوع من أبــ 2 

  .مرحلة القبلية واإلقطاعية           

ــــــــــــــ 3 أقلها دولة حباجة يف ظروف كل"هزة" كبرية لرعاية خاصــــة، ألهداف  ل أجنيب انشــــط يف تســــعري التوتر بني فعات اجملتمع،تدخ  ـ

 . خارجية ملعاجلتها

 .1920عام  عالن دولة لبنان  بُعيد تنفيذ إتفاقية "سايكس ـ بيكو" يف جتزئة سوراي الكربى وإ َ هذا ما تــمّ 
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 على بعض هبض آاثرمها اخلطرة يف تشـــــــــويه وإرابك م  هذا البحث "وضـــــــــع اإلصـــــــــبع" على جذور هذه األزمة الكيانية و  ســـــــــنحاول يف

 وتفتيت اجملتمع اللبناين حىت كتابة هذه السطور..

 أوال ـــ األزمة الكيانية: وجهان لـ"وطـٍن" واحد.    

 األزمة الكيانية هي أكرب وأخطر من اخلالفات الداخلية.          

على الصــــــــعيد  األحداث اهلامة حول موقفه الرمسي والشــــــعيب إزاءيف حالة لبنان متظهرت األزمة الكيانية يف دوره اإلقليمي، وحتديدا،  

 يااًن الدويل. ومن جذور هذا الدور  خالف اللبنانيني حول هويتهم اإلجتماعية والتارخيية وإنتمائهم احلضاري.احمللي واإلقليمي، وأح

القوى  الســـياســـية واإلجتماعية )والطائفية ضـــمًنا( يف لبنان إختلفت عنيًفا حول العالقة ابإلنتداب الفرنســـي، وحول دور لبنان بعد نيله  

، تقف وجها لوجه أمام قوة إجتماعية خارجهالبلد ومن  داخلتعمل من و لعروبة تتمث ل ابماعية إجت أبرزها قواتن: "قوةاإلســـتقالل. 

حول كل موضـــوع أســـاســـي بشـــأن  يف صـــدام دائم، وكانت القواتن نســـبة خلصـــوصـــيات العرب أخرى تتمثل ابخلصـــوصـــية اللبنانية

للبنانيي القرن العشرين، وجهان يف  الكيانية يف لبنان هو يف أنَّ ألزمة ل األول أن مصدر وهذا يعين  (57، 1979) صلييب ، البلد".

فعنت لكل منها موقف عام أســــــاســــــي إزاء دور لبنان، ينتج عنه ســــــلوك ســــــياســــــي وإجتماعي متناغم مع هذا املوقف، ولكل وجٍه 

 :بني فعاته اإلنشقاقو وإزدايد التباعد يف اجملتمع اللبناين وأجنبية،  تعمل على إذكاء اخلالف   حتالفات خارجية، عربية

 اـــاإلجتاه غـربًـــ الوجه األول:ـــ 1   

ترفض إعتبار لبنان بلًدا عربًيا على األصعدة الثقافية واإلجتماعية والسياسية،  وازنةوجه يف  فئة تشكلت من قوى إجتماعية           

عملية يف الداخل ُمتالئمة مع هذا الرفض، وحتالفات خارجية  وإنشـــــــــطة وشـــــــــعارات خطرة ويســـــــــتتبع ذلك طروحات ومقوالت نظرية

تلك الطروحات واملقوالت الرافضــة  ىرســة الفينيقية اللبنانية. وتلقهبدف اإلحتماء واإلســتقواء هبا. عربَّ عن أراء هذه القوى مؤرخو املد

، فعملت على خالل النصـــف األول للقرن العشـــرين ريةهدافها وســـياســـتها اإلســـتعماألًما  كبريًا من فرنســـا  ملالءمتها  لعروبة لبنان دع

إذكائها وتثبيتها لدى املعتقدين هبا هبدف أتكيد وتعظيم اخلالف  بني اللبنانيني حبيث تبســــــط ســــــيطرها وإنتداهبا بســــــهولة وأبقل قدٍر 

 ممكن من الرفض اللبناين.
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ــــبنِّية، منذ عشرينات الق رن املاضي، من قبل  رجال الدين املسيحيني خاصة الكنيسة أخطر ما يف هذه  املقوالت النظرية أهنا م تـ

مما مسح هلا إختاق وعي ْت كأهنا "طروحات مســــــيحية" تمظهر ف .آنذاك املارونية ورهباهنا، وهي القوة الطائفية األقوى ســــــياســــــًيا

للتماسك الطائفي، واثنيا إلعتبار بلدهم وإدراك جمموعات إجتماعية وازنة عدداًي خاصة من أبناء املسيحيني اللبنانيني، تدفع هبم أوال 

  منفصال إنفصاال اتًما عن حميطه السوري  والعريب. لتوضيح هذه املقوالت النظرية نورد مثلني، سياسي وطائفي:

، خطــب اثلــث رئيس مجهوريــة لبنــاين يف عهــد اإلنتــداب يقول: "حنن 1936مبنــاســـــــــــــبــة إفتتــاح اجلنــاح اللبنــاين يف ابريس عــام       

ت شــــــــــعوب البحر من أحفاد الفينيقيني ومن أرض لبنان حيث تعاقبت احلضــــــــــارات األســــــــــيوية واليواننية والالتينية }مل ينتبه ســــــــــالال

، 1982) حالق، وهو "يرحب لقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني" ( ، 216) شعيب ، "ثقافة غربيةللحضارة العربية... { ستنشأ 

 ه وإنعكاسه على مشاعر مواطينه اآلخرين من اللبنانيني.دون أن يكتث خلطورة تصرحي  ( من 26

تنســخ بكثرة: أبلغ البطريرك املاروين  إنطوان عريضــة عام الطائفي أما املثل              اجلنرال كاترو  1941الكنســي فهو متوفر وُمســْ

األســــــــــاس، أما بقية الطوائف  فضــــــــــيوف  بعد إنتزاع لبنان وســــــــــوراي من أيدي "فيشــــــــــيي فرنســــــــــا"، أن "الطائفة املارونية يف لبنان هي

ضـــــــــــمر حتويل لبنان إىل كيان قومي إجتماعي مســـــــــــيحي منفصـــــــــــل عن حميطه   ( 103، 1993) إمساعيل ، عليها...".
ُ
فقد كان امل

ب، للمناداة علنا أبن يصــــبح لبنان، بعد هناية اإلنتدا 1942العريب، مما شــــجَّع املطران إغناطيوس مبارك، رئيس أســــاقفة بريوت، عام 

وطًنا قومًيا للمسيحيني، كما ستكون فلسطني وطًنا لليهود، ولتبقى سورية وطًنا للمسلمني. وقد ظهرت هذه املواقف يف العام املذكور 

ــــــــــــــــمَّا قريب، و  بعد أن إتضـــح أن اإلنتداب زائال )حســـب العبارة اليت صـــيغت آنذاك  "ا "اخلوف على اإلســـتقالل من اإلســـتقاللمثةعـ

إىل تشكيل جبهة سياسية مسيحية مسيت الكتلة  1942اخلاص( أدى يف العام  ياإلجتماعي السياسي املسيحلتصوير هذا املوقف 

يف مقدمة برانجمها إســـتبدال اإلنتداب "بعالقة تعاقدية خاصـــة مع فرنســـا" خوفا من أن إســـتقالل  ( 103) املصـــدر نفســـه ، الوطنية"

جتاوزت هذه املقوالت حدوًدا ميكن . املســـــيحيني" يف "لبنان خاص هبم" يف حميطه العريب ســـــيؤدي لعدم "إســـــتقالل كدولة عربية  لبنان

، عقدت 1946عام  أاير 30يف احلوار حوهلا إىل حدود خطرة ذات طابع عدائي لعرب فلســــطني، إذ أنه بعد احلرب العاملية الثانية 

( بدعم تطلعات اليهود يف فلسطني وتعرتف ابهلجرة اليهودية 4دية تتعهد فيها )املادة الكنيسة املارونية معاهدة مع الوكالة اليهو 

ويف   (396، 1997) أيزنربغ، إليها وتتعهد بتقدمي كل مســـــــــــاعدة  كنة يف حدود حاجة املهاجرين اليهود إىل املرور عرب لبنان

) النهار ، ًدا تتعلق بشـأن إعتبار لبنان وطًنا قومًيا ملسـيحيي الشـرقبن 14، قدَّم بطريرك املوارنة مذكرة إىل األمم املتحدة من 1947عام 

1974. ) 
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إن تبين مفكري وســـــــاســـــــة الطائفة املارونية لطروحات تدعو جلعل لبنان وطًنا للمســـــــيحيني، دون غريهم، وصـــــــل إىل حد رفض رجال 

ففي مســـــألة مشـــــروع نشـــــر الواثئق الفرنســـــية املتعلقة  اإلكلريوس املاروين أن يكتب اتريخ لبنان مؤرخ أو مفكر لبناين ينتمي لإلســـــالم:

، حيث "أكد اإلكلريوس 1977بلبنان واليت حتولت إىل "معركة" تُروي تفاصــــــــيُلها يف كتاب بعنوان "أزمة الفكر اللبناين" صــــــــدر عام 

ا املشــــروع  بني أيدي تقضــــي أن يبقى هذلألمري )موريس شـــــهاب مدير املتحف الوطين الذي كان معنًيا ابألمر( أن مصـــــلحة لبنان 

لقد إنعكســـــــــت الطروحات والشـــــــــعارات .. ( 63، 1997) إمساعيل ، .األخص" الباحثني واملؤرخني املوارنة، والرهبان منهم على

الداعية إلنفصـــال لبنان إنفصـــاال اتًما عن حميطه العريب على إدراك الناشـــئة والعامة من مؤيديها ومناهضـــيها على حٍد ســـواء؛ فقد درج 

) صـــلييب ، ،منظمات شـــبابية شـــبه عســـكرية اتبعة للفئات الســـياســـية الطائفية، املســـيحية واإلســـالمية، قبيل احلرب العاملية الثانيةتشـــكيل 

وجرت مصـــــــــادمات  يف شـــــــــوارع بريوت مل تكن خطرة يف حينها، لكنها تكشـــــــــف عن إحتماالت مســـــــــتقبلية ســـــــــيئة، إذ بعد  ( 228

كرد على    من بينها  منظمة حزب النجادة العروبية، ومنظمة الغســـــاســـــنة األرثوذكســـــية اإلســـــتقالل إختذت شـــــكال أكثر تنظيًما، كان

ـــــــــــــــــمَّ إســــتخدام هذه املنظمات  ( 130، 1992) أبو خليل ، منظمة الكتائب ذات اللون املاروين املتحفظة على عروبة لبنان. وقد تـ

 .1975، مث يف احلرب األهلية عام 1958يف أحداث  مقاتلة كـميلشيات  الشبابية 

   

ــــرب2  ـــــ ـــــ ــــ  الوجه الثاين: اإلجتاه عـ ــــ  ـ ـــــ نزع عنه ، تتمسك بعروبة لبنان وتأيضا وازنة هي وجه يف  فئة اثنية تشكلت من قوى أخرى  :اـ

ولبنان ضــمًنا، وتســعى لســيادة أفكار ومقتضــيات القومية العربية بني اللبنانيني،  أو إجتاد عربيي دة عربيةحخصــوصــياته  وتدعو لقيام و 

 ختتلف إىل درجة التناقض مع مواقف وحتالفات الفعة األوىل.  ويستتبع ذلك من قبلها مواقف يف الداخل، وحتالفات خارجية عربية

ر القرن التاســع عشــر متأثرة لنتشــار األفكار القومية وســيادهتا يف الكتاابت اليت تناولت القومية العربية، بدأت ابلظهور أواخ          

أورواب. وكانت كتاابت جامعة تســـعى لتحريك وعي العرب لجتاه قوميتهم اليت تعود ألزمان خلْت. ومســـألة عروبة لبنان كانت مســـألة 

ــــــمُّ األساسي  كان يف البداية توجيه إدراك كل العرب، واللبنانيني  ــــــهـ تضياهتا هويتهم وبعثها جمددا والتمسك مبقضمنا، إىل تفصيلية، فالـ

املؤلفات اليت إشـــــــــــــتغلت على إاثرة الوعي القومي   من أوائل ويف طليعتها قيام دولة عربية واحدة أو إحتاد عريب من الدول القائمة.

كتابني "أم ( فقد أصــــــــــدر  1903 -1849يب )العريب لدى العرب ونشــــــــــر األفكار القومية العربية كانت على يد عبد الرمحن الكواك

دعا فيهما إىل أن يتوىل العرب إدارة بالدهم لنفســـــهم،  "1899و"طبائع اإلســـــتبداد ومصـــــارع اإلســـــتعباد"  عام  1898القرى" عام
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وإىل إســتعادة منصــب اخلالفة من األتراك، على أن تقتصــر ســلطة اخلالفة الزمنية على احلجاز فقط، "وهذه أول مرة يتقدم فيها ُمفكر 

وهو  وكان جنيب عازوري،  (23، 1977)موســى، ل فيها الســلطة التنفيذية عن الدين".لم مبشــروع إنشــاء دولة وطنية تُفصــعريب مســ

، 1905مقيم يف ابريس، أكثر جرأة وصراحة )بسبب إقامته بعيدا عن السلطة العثمانية( يف كتابه "يقظة األمة العربية" عام  مسيحي

  ( 23) املصدر نفسه ،العرب عن األتراك وإنشاء دولة عربية تضم شبه اجلزيرة العربية واهلالل اخلصيب.حيث اندى صراحة لنفصال 

 ( 132، 1985) احلصري ، ـ"توحيد الكنائس الكاثوليكية حتت إسم الكنيسة الكاثولكية العربية"ــكما اندى ب

ويف ذات الســــــــياق تشــــــــكلت مجعيات ســــــــرية، حتمل إيديولوجية قومية عروبية تطالب ابإلســــــــتقالل التام عن الدولة التكية  كجمعية  

بية الفتاة" واجلمعية القحطانية ومجعية العهد. كانت تضـــمر اإلنفصـــال عن األتراك وإقامة دولة عربية مســـتقلة تضـــم اجلزيرة وبالد ب"العر 

 .. أما الكتاابت اليت تناولت، مباشـــرة، مســـألة هوية واتريخ لبنان مبوجب دعوات هذه املدرســـة، فقد ظهرت بعدالشـــام، ولبنان ضـــمًنا

جتزئة بالد الشــام إىل كياانت منفصــلة ســياســًيا وخاضــعة يف الوقت ذاته  للنفوذين الفرنســي والربيطاين، وهي كتاابت  جاءت نوًعا من 

 لبالد الشام.باشر على التجزئة اإلستعمارية املالرد 

نشــــــــط أصــــــــحاب هذه الدعوة العروبية من اللبنانيني على خطني: أحدمها ذو طابع  ســــــــياســــــــي واآلخر أترخيي. الطابع               

الســياســي متثل أبنشــطة النخبة الســياســية الرافضــة لإلنتداب الفرنســي ولدولة لبنان الناشــئة عنه، واملطالبة، صــراحة، ابلوحدة مع ســورية 

حدة عربية منشــودة. كان من أبرز هذه النشــاطات قيام "مؤمتر الســاحل واألقضــية األربعة" املفصــولة عن ســورية، وأنشــطة كجزء من و 

قدمة للمندوب الفرنســــي  وما شــــاهبها يف مدن طرابلس وصــــيدا وصــــور، 
ُ
النخب البريوتية يف إطار مجعية املقاصــــد اخلريية واملذكرات امل

مؤمتر وادي احلجري، والقيام بتحرشات قتالية ضد اجليش الفرنسي يف حمافظة اجلنوب من لبنان.  إضافة ملمانعة سكان جبل عامل عرب

"أمحد رضــــــا" للحاكم  يف اجلنوب وهي أنشــــــطة متشــــــابه ، ميكن إجيازها فيما قاله، مواجهًة، أحد وجهاء ومفكري أبناء مدينة النبطية

" نؤيد حكومة الشـام العربية ونعمل هلا، وحنن ال  ، فقد قال:نفوذ احلاكمالعســكري الفرنســي "شــاربنتيه" بصــراحة ودون التأثر بقوة و 

  .( 128) العرفان ، ننكر أننا عرب قبل أي شيء، وأننا سوريون حنب وطننا".

عربًيا غري  على صعيد الكتابة التارخيية، فقد إنتشرت األحباث واملقاالت  والكتب املنادية أبن يبقى لبنان، نظراي وعمليا، بلًدا         

منفصـــل عن الداخل الشـــامي العريب على مجيع األصـــعدة اإلقتصـــادية واإلجتماعية والســـياســـية. كان أبرزها كتاب لتاريخ لبنان أصـــدره 

زكي نقاش وعمر فروخ  )ومها مســـــــــلمان( بعنوان "اتريخ ســـــــــورية ولبنان"، نزعا  فيه عن لبنان أية خصـــــــــوصـــــــــية اترخيية،  1935عام 
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من مفكرْين لبنانينْي مها فؤاد أفرام البســـــــتاين )ماروين( وأســـــــد رســـــــتم )روم  1937ادية أو إدارية. فجاء الرد عام أو إقتصـــــــ  إجتماعية

، حىت )مبا يسلخه عن حميطه العريب( أرثوذكس( لصدار كتاب "موجز اتريخ لبنان" حيث "ابلغا يف أتكيد الطابع اخلاص لتاريخ لبنان

لقد أوجز املؤرخ البريويت، حممد مجيل بيهم، (  253) صـــــــــــــلييب ، ذهبا إىل أبعد بكثري من املعقول"إهنما  أن مســـــــــــــيحيني كثريين رأوا 

طة ا "... إن  :1920املواقف القومية  بقوله بعد إعالن "دولة لبنان" عام ه خللفية العامة اليت تقف وراء هذبعبارات قليلة وُمبســـــــــــــَّ

) ".الصناعي وهو أمر غري متناسق مع س ن ة الطبيعة، فيبقى قلقا حىت ينهارعن الداخل إمنا قام على اإلنتخاب  إنفصال الساحل

 ( ويبدو أهنا أولة اإلشارات   لتشكل "األزمة الكيانية".15، 1977بيهم ، 

كنيســـــــــة المتاًما كما كان تبين   رجال الدين املســـــــــلمنيأن طروحات الفريق الثاين  كانت ُمتبنية من قبل واخلطورة تبدو يف             

بني مسـيحيني ومسـلمني،  وديين لطروحات الفريق األول، فوقع اإللتباس حبيُث بدا  وكأن اخلالف هو خالف طائفي املارونية املسيحية

يرون رأي الفريق  ال يشـكلون األكثرية يرون رأي الفريق األول، ومسـيحيون ُكثر ال يشـكلون أكثرية إسـالمية يف وقت هناك مسـلمون ُكثر

حني إنشـــــــــــــطرت كل طائفة من الطوائف الكربى الثالث املوارنة  2006 أن هذا اإللتباس آخذُّ ابلضـــــــــــــمور بعد حرب متوز الثاين. غري

 .لآلخر قسمني، كل قسم مع فريق مناوئ علىوالسنة والشيعة )إىل حٍد ما( 

 اثنًيا ـــ "الوطن" : خالف خارج املعاجلة

 ــ سياسة مراوغة وإمهال  1        

حول فرض اإلنتداب الفرنســـــــــــــي؛ طرٌف يرحب به أمجل  1920اخلالف بني الطرفني بدأ منذ تركيب الدولة اللبنانية عام             

ترحيب ويعتقد أن اإلنتداب  حيميه من "خطر" التوحد الســــــياســــــي واإلجتماعي مع ســــــوراي، وطرف آخر يرى أن اإلنتداب هو إحتالل 

صل صدامات حت. مل تقبل للبنان دون التوحد مع بيئته اإلجتماعية واإلقتصادية ذات الطابع التارخييبثوب إستعماري جديد، وأن ال مس

  حادة ألن القوة األساسية واحلامسة آنذاك كانت  السلطة الفرنسية احلاكمة.

منهما بدعم خارجي ملواقفه.  ال  تبدلْت  بعد خروج فرنســا ونيل اإلســتقالل الســياســي، فالطرفان يقفان وجًها لوجه، ويســتقوي كلُّ احل 

لذا. يف عهد اإلستقالل، توالت األزمات الكيانية على نوعني: نوع يؤدي إىل أزمة سياسية، ذات توتر منخفض، تؤثر سلباً على الوضع 

ثي على ، والعدوان الثال1955كاملوقف الرمسي اللبناين من حلف بغداد عام   مؤقتة اإلقتصـــــادي واإلجتماعي وتنتهي بتســـــوية ســـــياســـــية

والنوع الثاين، أزمة ســـياســـية ذات توتر مرتفع، يؤدي إىل فتنة داخلية تتحول بني مصـــر وإســـرائيل..  1967وحرب . 1956مصـــر عام 
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 15)ملدة  1975 األهلية عام رباحل)ملدة ســــــتة أشــــــهر(  1958إىل نزاع مســــــلح  تنتهي غالبا بفتنة عامة أو حبرب أهلية  كأزمة عام 

 عاًما(. 

ــــــــــــــــ 1969حول الوجود املســـلح الفلســـطيين )عنيًفا ف وجتدد اخلال ــــــــــــــــ 1976( والســـوري )1982ـ (، ويف كال النوعني تكون 2005ـ

األزمة أو يف حلٍّها بتسوية هشة قابلة لإلنفجار  متظهريف  مة وفاعلة  سواءالتدخالت والضغوطات اخلارجية )العربية واألجنبية( عوامل ها

وهذا ال يعين إعفاء الزعماء اللبنانيني خالل القرن العشـرين وحىت اللحظة من سـؤولية تتابع . "حتت طلب" القوى اإلقليمية والدولية

حقيقية بني األزمات ذات الطابع الكياين، فهم  مل يســـــــعوا إىل إجياد حلِّ للخالف، وعملوا على منع قيام وحدة وطنية وإجتماعية 

الدميقراطية احلقيقية بفعل متسكهم ابلنظام الطائفي اللبناين القابض على وعي ن، إىل تغييب عملو ، وما زالوا يعملوااللبنانيني. وهم 

وإدراك األجيال يف اجملتمع اللبناين، وعدم القيام أبنشــــطة فعلية ومســــتمرة ســــيان يف ســــبيل  إجياد حلول جذرية للمشــــاكل أو حل 

، معظمهم،  ملنع قيام  سبيل بناء دولة عصرية، بل عملاخلالفات األساسية السائدة يف البنية اإلجتماعية والسياسية للبنان، أو يف

وجتنب أؤلئك الســــــــــــاســــــــــــة اللبنانيني معاجلة اخلالف األســــــــــــاســــــــــــي حول هوية لبنان ودوره، وأبقوا وطنهم "عملة ذات وجهني"  الدولة.

 متناقضني، قابلة للصرف يف سوق السياسة احمللية واألقليمية. 

إلستقالل مع لفيٍف من املثقفني امللحقني ابلطوائف والفئات، ومع أدابء وخنب مستفيدة، تعاونوا امدة لقد تعاون الساسة طوال         

خيية أو تراثية: ر ات يف ســبيل تغطية نقاط الضــعف يف اجملتمع، وجهدوا يف إشــاعة ثقافة لبنانية  فارغة ال تســتند إىل أســس علمية أو حقائق

أن اهلجرة إنفتاح، والتقليد إبداع، وخرق قناعات اثبتة غري واقعية، على غرار: بناين  فشـــــــــــــاع بني العامة وبعض اخلاصـــــــــــــة يف اجملتمع الل

القوانني شـــطارة، ولبنان بلد اإلشـــعاع، منه خرج احلرف إىل العامل، فأصـــبحت رســـالته إنســـانية وعاملية،.... وشـــعراء تغنوا أببدية الكيان, 

والطائفية ية، بداع اللبناين يف املهجر، وتقديس املظاهر املدنية دون املظاهر احلضــــــــار و"مبرقد العنزة يف لبنان"، وقوة لبنان يف ضــــــــعفه، واإل

 آخره من شـــــــــعارات فارغة لدى األجيال الصـــــــــاعدة يف اجملتمع ، شـــــــــعارات  تؤخر وال والتفاوت الطبقي ســـــــــنة احلياة...إىل قدر لبنان،

يف القيم اإلجتماعية فبات كل عمل أو شــعار حيتمل الصــواب واخلطأ يف  وتناقض تبلبل  ومهيةهة والعن هذه الثقافة املشــوَّ  . نتجتقدم ..

 لدى اللبنانيني تُفسر يف أكثر من إجتاه، بل يف إجتاهات متناقضة.  الواحدة  آٍن مَعا، واحلقيقة
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عرب أســــعلتها غري  ســــتمرارتطل األزمة الكيانية إب قيم متناقضـــــة،ما دامت أنشـــــطة الزعماء كما أشـــــران، واجملتمع ُمبتٍل بِ                 

: فهل لبنان بلد عريب اهلوية؟ أم فينيقي فريد التكوين التارخيي يف حميطه؟ أم متوســــطي يســــري يف ركاب الغرب األورويب؟ أم أنه احملســـومة 

 املصطنعة سرعان ما ختتلف وتتقاتل؟. الطائفية سوري اهلوى و شامي اهلوية؟ أو هو "بلد ـ مزرعة" حتكمه جمموعة من الدويالت 

ة واملفارقة أنه يف مطلع هذا القرن، احلادي والعشــرين،  حني أبدى الفريق الرافض لعروبة لبنان مرونة )مشــكوك جبديتها( إجتاه هذه العروب

أم عروبة املقاومة واإلمتناع مع العدو اإلســـــرائيلي  عروبة املهادنة وعقد ســـــالم ما وقع اخلالف حول نوعية العروبة الواجب إتباعها: 

 واملقاومة  ( أم يف حمور ســورية...وبعبارة أوضــح: هل هو يف احملور املهادن للعدو اإلســرائيلي )الســعودية ومصــرعن عقد أي سـالم معه؟ 

لكيان ااإلجتماعي حول نوع العروبة فاعال يف اوإســتمر اخلالف  ؟ واملعروف أنه لكال احملورين إمتدادات خارج "الوطن العريب".املســلحة

والســـياســـي للبناين، وســـيبقى فاعال ومنفعال يف املســـتقبل املنظور ما دام ال خيضـــع لعالجات علمية من قبل الســـلطة الطائفية احلاكمة يف 

 ... لبنان.

 ..رمبا..هل هناك من عالج؟ــ  2

الذات تفصل نفسها عن حميطها العريب، وتتجه يف  ـ"لبنانية متطرفة" ذات تقوقع حولـــمل يعد ممكًنا أن يتمسك البعض ب            

 وحبسب ما تنادي به املدرسة اللبنانية الفينيقية.  الفعة األوىل أنصار اجملال السياسي واإلجتماعي حنو الغرب حبسب ما يعتقد

ــــ"عروبة  متطرفة"  ال أتخذ بعني ــــــــودعاة املدرسة القومية والعروبية  التمسك بأنصار الفعة الثانية يرى   على حنو ما   ومل يعد جائًزا

ال بد، إذا أردان اإلعتبار خماوف قســم كبري من اللبنانيني من ذوابنه وفقدان خصــوصــياته اإلجتماعية والدينية يف حميط عريب واســع. 

ظام الطائفي حتجيم األزمة الكيانية ومنع خماطرها، من تســــوية جادة ما بني طروحات الفريقني الفعتني، شــــرطها األول جتاوز الن

القائم وإقامة نظام حكم علماين يتناســــب مع اخلطوط العريضــــة للضــــرورايت اإلجتماعية والدينية للســــكان، وشــــرطها  الثاين  

إجياد رؤية مشـــــــرتكة علمية وواضـــــــحة لتاريخ لبنان كما هو، حبســـــــناته وســـــــيعاته، أي مبا فيه من أحداث قد تدعو إىل  الفخر 

ريق اللبناين أوذاك،  أو تدعو للخجل واإلمشعزاز من محاقة أســـــــــالف هذا الفريق اللبناين أو واإلعتزاز لدى أســـــــــالف هذا الف

 ذاك، واإلنطالق لكتابة جديدة وحقيقية لتاريخ لبنان. 
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وض مهمة إعادة خل ذوي اخلربة  املؤرخني اللبنانيني عاتق على ، خاصـــــــــــة،،ابحثمثقٍف و على كل  تلك هي "واجب عيين" 

 .... على أسس علمية وحقيقية. كتابة اتريخ لبنان

   وَمْن لديه حلٌّ آخر فليتقدم به....                                    

                                                                                         

 املراجع : 

   كرافان، نيويورك ــ بريوت  .  منشورات  1(  منطلق اتريخ لبنان، طبعة1979صلييب، كمال)   -

 املقاصد.شعيب ، علي ، يف مداخلته يف إطار مناقشات ندوة "كتابة اتريخ لبنان إىل أين"، إصدار مجعية      -

        . (  "مؤمتر الساحل واألقضية األربعة"، الطبعة األوىل،   الدار اجلامعية،  بريوت1982حالق، حسان، )  -

(  التكوين الســــــكاين واإلجتماعي، حبث مشــــــارك يف ندوة  "كتابة اتريخ لبنان إىل أين"،   إصــــــدار مجعية 1993إمساعيل ، منري، )  -

 .  متخرجي املقاصد، بريوت  

 املصدر نفسه . -

ــــــــــــــ 1900(  عدو عدوي: لبنان يف التصورات الصهيونية  1997ص املعاهدة منشورة يف: أيزنربغ، لورا، )ن  - بعة األوىل   ، الط1948ـ

 .   ترمجة فادي محود،   دار رايض الريس، بريوت

   .30/9/1947يف  3700نص املذكرة وارد يف جريدة النهار عدد     -

 (  أزمة الفكر اللبناين الطبعة األوىل  ، دار النشر للسياسة، بريوت .1997إمساعيل، عادل، )    -

 .  صلييب، كمال "بيت مبنازل كثرية"     -

(  احلركة 1977ـــــــــــــــــ موســـى، ســـليمان ).  (   لبنان إىل أين؟ الطبعة األوىل   شـــركة املطبوعات، بريوت1992جوزيف )أبو خليل،  -

  . الطبعة الثانية   دار النهار للنشر  1920ـ 1908العربية 

 .  املرجع السابق ، ذات الصفحة  -

 .  ثانية   مركز دراسات الوحدة العربية،  بريوت(،   حماضرات يف نشوء الفكرة القومية الطبعة ال1985احلصري، أبو خلدون ) -

 128، ص8، العدد 73جملة العرفان، اجمللد    -
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 ـ  .  صلييب، كمال، بيت مبنازل كثرية -

،         جامعة بريوت العربية، 1945 -1918(   النزاعات الســـــياســـــية بلبنان يف عهد اإلنتداب واإلحتالل 1977بيهم، حممد ) -

 بريوت.
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 حبث يف نظرية التلقي،  التلوينات القراءة وأنطولوجيا النص
 ،د. عبد هللا حداديبقلم : 

 .جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، املغربدكتوراه يف األدب احلديث ،  
  
  

 :  نقول 

اشتغال  رأن حيول طريقة التفكري يف األدب، ويفس قراءةتبئري النقدي على فعل اللل استيضاح األسباب اليت هيأت قالة ه املروم هذت
 مؤجال بني كتاب ما وقراء النص من خالل الدور الذي يلعبه املرسل إليه يف تكونه، وكذا يف فهمه وأتويله؛ ألن األدب يشيد تواصال

شكلت وشاجة العالقة بني لقد  .عينهمعاصرين لبعضهم البعض، وال حاضرين مجيعهم يف املكان لضرورة واللزوم، ، على جهة اليسوا
، أمناط القراءةو  األس احلافز، لدوائر النقد األديب، على إنسال تفريعات على قدر كبري من التنوع، بصدد صنوف القراءالنص والقراءة 

مجلة اآلليات اإلدراكية ضمن نظرية التلقي، بوصفها منظومة من االستاتيجيات الذهنية و  لط عليها الضوء،هذه األخرية اليت سُ 
وأيًـّا ما كان من أمر استفادة  .موازاي لبناء النص ومتحاورا معه ، ومتتلك بناء ينتصبوالنفسية والثقافية اليت حتصل عند مواجهة نص ما
األوكـد أهنا استطاعت أن تشيد لنفسها موقعا مائـزا على جغرافية النظرية النقدية  نظرية التلقي من غريها من املناهج والنظرايت، فإن

فإهنا متنوعة،  اعتمدت مصادر إمداد نظريةو  أصوهلا من منابع فكرية خمتلفة هنلتوإن األملانية املعاصرة، ذلك أن مدرسة كونستانس 
ختلق مسافتها قمينة أبن فرضيات جعلتها  صوغليت وجدت قبلها، و مع ذلك ستكون هلا ميزهتا اخلاصة يف تطوير كثري من املفاهيم ا

إبـداال حقيقيا أسهم يف انبثاق زوااي نظر جديدة ميمت شطر املتلقي/القارئ،  وصفهاالنظرية والفنية اخلاصة، لتعلن عن نفسها ب
ر تصور أمشـل للظاهرة األدبية يؤدي إىل فهم هلا مهل ضمن أاثيف الفاعلية األدبية، مما وعـد بتحقق سانـحة تبلو ابعتباره عنصرا طاملا أُ 

 أعمـق.
 

 مقدمة
أسفرت نظرية التلقي عن نفسها بوصفها منعطفا حامسا يف اتريخ النقد األديب، ابلتفاهتا إىل عنصر عملت البداهة على إقصائه 

لقد مرت حقبة مت فيها االهتمام ابملؤلف وتصرمت حقب أخرى تضخمت  .من دائرة االهتمام الفاعل ضمن أقطاب التواصل األديب
مجاعة رضية املاهدة هلا، واملتمثلة يف فيها حظوة النص، لتدق يف النهاية ساعة القارئ. هكذا، جاءت نظرية التلقي ضمن األ

، أو تلك اليت ميمت شطر (املؤلف)كونستانس، مسكونة هباجس جماوزة القصور الذي اعتور نظرايت النقد املتجهة إىل مصدر النص
 النص، يف ذاته ولذاته.
التعديل األساسي الذي طـرأ على نظرية األدب بعد  ، بوصفهوغ أدبية النصأتكيد دور القارئ يف ص ستعلنضمن هذا األفق، ي
ديب قد اختزلوا والعمل األ على الكاتب تنبهت نظرية التلقي إىل أن النقاد بتبئريهم البحث األديب، بعد أن منتصف القرن العشرين

ر، فتلك إذ جيب على هذا النسق أن أيخذ متلقي الرسالة األدبية )اجلمهور القارئ( بعني االعتبا .دون موجب لذلكالنسق العالئقي 
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إال  ملموسة األدب والفن ال يصريان صريورة اترخييةوألن إال ابلقراءة تحقق أنطولوجيا النص ال يذلك أن  ضرورة ال حميد عنها؛
  القارئ. بواسطة جتربة

، لكن السؤال امللحاح الذي مجالية التلقيفعل القراءة من منظور أس هو  التفاعل بني النص والقارئ ال جرم أن: مشكلة الدراسة
ة هما القول إن عملي؟ فإذا كان مُ تعينةموضوعا لدراسة منهجية موجعله هذا التفاعل  تعقل السبيل إىليطرح نفسه هنا هو: كيف 

لفعل القراءة وملاهيته. دسي القراءة هي ما يضمن حتقق النص، فإنه من املهم أيضا أن يكون يف الوسع جتاوز مستوى التوصيف احل
أثناء حتققه الفعلي، مث، ضمن مستوى اثٍن، كيف ميكن تعرف ته دراسضبط فعل القراءة نظراي و ل هذا التجاوزلكن، كيف يتأتى لنا 

 ؟تتصل به ومبمارسيهما يفرزه هذا الفعل من أمناط 
كوهنا تروم رفع اللبس عن مفهوم القراءة وحموري قيمته يف حتقق النص ضمن النظرية   إىلأمهية هذه الدراسة تؤول  :أمهية الدراسة

رية التلقي على جهة التخصيص، وكذا تقصي أمناط الفعل القرائي وأنواع الذوات الناهضة به النقدية احلديثة عموما، وعرب اجتهاد نظ
 واملتمجة إلوالياته.
 :تيةاألهداف اآل بلوغ الدراسةهذه  نشدت: أهداف الدراسة

 ؛جتلية قيمة نشاط القراءة يف حتقق النص ووجوده -
 ؛واملعاصرةدور القارئ وفاعليته ضمن الدوائر النقدية احلديثة أتكيد  -
 ربط العناية ابلقارئ وأدواره وقيمة نشاطه، ضمن منوذج تفسريي واضح ومتماسك، بنظرية التلقي. -

يف سبيل رصد قيمة القراءة، بوصفها فعال منتجا املنهج الوصفي والتحليلي، ارتضى الباحث االعتماد على  :منهجية الدراسة
 الوعي هبذه القيمة والتنظري هلا.خالقا، يف حتقق النص أنطولوجيا، واقتفاء سريورة 

 لغة واصطالحاً  قراءةمفهوم ال
ومعىن )…( قرأت الشيء قرآان: مجعته وضممت بعضه إىل بعض »الدالالت اآلتية:  يف مادة ]قرأ[ لسـان العربيورد معجم 

واقتأ، مبعىن، مبنزلة عال قرنه قرأ )...( و وأقرأ الصحابة أي أتقن للقرآن وأحفظ. )…( قرأت القرآن: لفظت به جمموعا أي ألقيته 
-129-128: بدون اتريخ)ابن منظور،  «وقال بعضهم: قرأت تفقهت)…( وتقرأ: تفقه )…( وقارأه: َدارسه . )…(واستعاله 
130.) 

أنه مل يتحدد هلذه اللفظة سياق نظري م( 1999معاين لفظة قراءة ضمن الثقافة العربية، يسجل حممد الدغمومي ) وابستحضار
إذ بقيت، وما تزال إىل يومنا هذا، حاملة ملدلول عام يرتبط بكل فعل ينقل النظر من »)...( خيصصها بوصفها فعال معرفيا نوعيا 

، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، وهو األمر الذي نلمس تبعاته يف التعريف الذي يقتحه (.273ص. ) «احلرف إىل الفهم
 (.100)علوش، بدون اتريخ:  «رب املكتوب، وأتويل نص أديب ماالقراءة( هي فك كود اخل»)حيث 

غري أن احلاصل اليوم، هو أن مفهوم القراءة قد جتاوز اإلحالة على الفعل املسلط على ما هو مكتوب حصًرا، ذلك أنه قد أصبح 
)بنحدو، « حة واملدينة واجلسد...(لفعل "قـرأ" املتعدي، يف النقد املعاصر، استعماالت كثرية ومتنوعة )قرأت النص واللو »)...( 
ليست له أداوت واضحة وال مرجعية قارة وال موضوع  هذا األمر هو ما جعل من مفهوم القراءة مفهوما فَلـواتً  . ولعل(19م: 1988

 (.273م: 1999)الدغمومي،  خمتلف كل مرة ضمن احتمال مفهومييف  خاص، وميكن أن يظهر 
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 :جتيء موصولة ابلدالالت اآلتية الدراسات املعاصرة، القراءة إذا أطلقت يففإن وعموما، 
 التلقي اإلجيايب للنصوص، ال االستسالم هلا والوقوع يف أسرها.»

 معرفة الطريقة اليت كتب هبا النص، أي كيفية تشكله.
سر خلوده واالهتمام القراءة بناء حياور النص من أجل التوصل إىل ما يشكل تفرده ومتيزه عن سواه من النصوص؛ ومن مث معرفة 

 به على مر العصور.
 القراءة عملية غري حمايدة، تقتضي تدخل القارئ مبعارفه املسبقة وذخريته املكتسبة من خالل قراءاته السابقة لنصوص مماثلة.

 (.18 :م2004)املتقن،  «القراءة تـأويـل
؛ وليست هي أيضا الساذج املتصل مبسح النص بصراي ذلك الفعل البسيط ليست القراءة، إذن، عند النقاد والباحثني املعاصرين

ثور ابلقراءة التقبلية اليت نكتفي فيها، عادة، بتلقي اخلطاب تلقيا سلبيا اعتقادا منا أن معىن النص قد صيغ هنائيا وحدد فلم يبق إال الع
الواد، ) الرموز ويضم العالمة إىل العالمةفعل خالق يقرب الرمز إىل ابألوىل  إهنا  عليه كما هو، أو كما كان نية يف ذهن الكاتب.

 (.72 م:1988
 نظرية التلقي: حنو براديغم جديد للقراءة

كانت نظرية التلقي مبثابة تغري حقيقي يف النموذج النظري لدرجة أن الشعرية خالل العقود األخرية ميكن أن توصف حبق أبهنا 
 ابالهـتمام واألكثر استحواذا أصبحت قـراءة النص هي األكـثر استئثارا، بعد أن (119 م:1992)إيفانكوس، "شعرية القراءة" 

ازدايد كبري  وافتاضاهتا، حيث اكتسبت أمهية كبرية مل حتظ مبثلها عرب اتريخ النقد كله، كما صاحب ذلك على أسئلة النظرية األدبية
جه وتشكيله وتصنيعه، فعد التلقي يف أحد أهـم مظاهره يف عملية فهم النص واكتشافه وإنتا يف تقدير فاعلية دور القراءة والتلقي

وأخطرها مبثابة إعادة إنتاج وتصنيع للنص من جديد، وذلك بعد أن مت اجنازه بصورة أولية مفـتوحة من قبل مؤلفه. من هنا، لـيس 
هو النص هو أن تعرف كيف قرئ،  ابإلمكـان تصور النص يف وجوده املتعـني إال من خالل حتقـقه يف التلـقي والقراءة، فأن تعرف ما

وكيف مت تـلقيه يف سلـسلة القراءات والتلـقيات املتعاقبة واملتداخلة، حيث النص ال يعيش إال من خالل الـقارئ ومن خالل اتريخ 
ي ، وبدا التحويل املنهج(12 م:2003)كاظم، اشتغال املتلقي به، بل ال معىن لنص حىت يقرأه شخص ما ومينحه داللة معينة 

الذي طرأ على حتليل النص ابالستناد إىل نظرية التلقي، ينم عن إدراج )فعل الفهم( يف القراءة، وجعل نتائجه بنية من بنيات النص، 
 م:2001)موسى صاحل، ومتظهر الفهم بوصفه القسيم املعريف للذات. وما ينتج عنه من تباين االستـنتاجات لتباين الذوات املعرفية 

وجتاوز  وظيفـته التواصلية اليت حجبتها البنيوية النصيةب األدبوصلها بوائر النقدية الد مركز الثقل يفرية التلقي ، إذ حولت نظ(53
غري منفصلة عن "قول شيء ما لشخص ما". ولذلك سننهي النظر إىل الكتابة بوصفها فعال الزما، حيث أمست هذه األخرية 

ستوعب كيف استطاع التبئري النقدي على فعل القراءة أن حيول طريقة التفكري يف مسريتنا عرب حقول النقد األديب حماولني أن ن
األدب، ويفسر من اآلن فصاعدا اشتغال النص من خالل الدور الذي يلعبه املرسل إليه يف تكونه، وكذا يف فهمه وأتويله؛ ألن 

لبعضهم البعض، وال حاضرين مجيعهم يف املكان األدب يشيد تواصال مؤجال بني كتاب ما وقراء ليسوا ابلضرورة كلهم معاصرين 
 . (100 م:2005)موريل، نفسه 

من منظور مجالية التلقي، ال ينفصل النص الذي يقرأ عن اتريخ تلقيه، فتاريخ التلقيات والقراءات اخلاص بنص ما، هو الذي 
ذاهتما ليمتدا خارج يتجاوز فيها كل من النص واملتلقي  ساحنةميكننا من فهمه بعد أن أجنز وصار ماضيا. إن التلقي هبذا املدلول، 
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أتسيسا على  النص ال يتحقق إال من خالل القارئ، والقارئ ال حيقق شرط وجوده إال من خالل فعل القراءة.ذلك أن حدودمها، 
أن نص لل يتاحة نشطة هبا بصورة اتمة ومنتهية، بل هو فاعلي انجز سلفاال يعد التلقي توصيفا حلالة استقبال سليب لنص ، اآلنف
كان شكال منتهيا ومغلقا ومنظما يف غاية الكمال، ومضبوطا بدقة، فإنه مع ذلك يبقى   إنحىت و نص األديب ويتجسد. فاليتحقق 

إن النص، من هذا املنظور، وجود حيث ، (16 م:2000)اإلدريسي، خمتلفة  صور"مفتوحا"، على األقل لكونه قابال للتأويل ب
السمة املشتكة بني مبا هو  النقصتبعا لذلك، ينجلي له مشروع وجود ال يقتنص من إمكانيات النص إال بعضها. انقص، أو لع
 .وارهتانه أنطولوجيا به ، ويف هذا النقص، حتديدا، يكمن سر احتياج كل منهما إىل اآلخرعلى حد سواء النص والقارئ
على اجلانب  تبئريإمنا هو والنتائج املتتبة عن هذه الصلة، ابلنص،  صلتهمانظرية التلقي ابلقارئ والقراءة، و  حتفاءاال مراء أن 

 (Michael Riffaterreيؤكد )ميكائيل ريفاتري( )، مثلما الظاهرة األدبية نظرا لكونوذلك ، التواصلي يف نظرية األدب
 «بل هي يف جدلية بني النص والقارئ ليست يف املؤلف، كما ظن النقاد زمنا طويال، وال يف النص املعزول،)...( »م(، 1997)

 .(7)ص. 
لقد تضامنت نظرية التلقي مع اجتاهات ما بعد البنيوية يف نبذ الشكل الواحد للمعىن، وتقويض مبدإ اإلميان ابمللفوظ اللساين 

أشد إيغاال يف تشييد  دليال وحيدا، أو وسيطا وحيدا لبناء مجالية للنص وحماورة بنيته. وخطا منهج القراءة ونظرية التلقي خطوات
مجالية من نوع خاص، استقت أصوهلا من الفلسفة الظاهراتية اليت جتعل من الذات مصدرا أوال للفهم. فصارت الذات املتلقية، ضمن 
ئية هذا األفق، قادرة على إعادة إنتاج النص بواسطة فعل الفهم واإلدراك، ومتمكنة بذلك من إفسال تعددية املعىن وتشقيق وجوه الهنا

، (52 م:2001)موسى صاحل،  من بنيته، مما جيعله قادرا على الدميومة واخللود بفعل احلوارية املستمرة بني بنية النص وبنية املتلقي
إىل اعتبار أن نظرية التلقي تنزع إىل حتليل النص ضمن ما أمساه بـ "اإلبستيمولوجية  م(1993)ولعل هذا ما دفع حممد مفتاح 

 .(45ص. )« ال شيء معطى، وإمنا كل شيء مبين»التشييدية"، اليت شعارها: 
يف ذاته ولذاته،  هذا األخريلنص، واملعنية بتحليل ك الذي شيدته املقارابت املشدودة إىل ال، مع ذجوهراي يتعارض هذا الطرح

 األديبعلى النظر إىل النص  التأكيد دائما انصبكما هو الشأن عند الشكالنيني الروس والنقد اجلديد والبنيوية وغريها، حيث 
وجودا مستقال عن أي أشكال االرتباط، سواء ابلقارئ أم ابجملتمع أم ابملؤلف. فقد كان النص،  حيوزموضوعيا،  معطىبوصفه 

هذا التصور ويؤول إىل  أي معطى انجزا ومكتفيا بذاته. ؛"الستعارات، عبارة عن "جرة حسنة الصنع" أو "أيقونة لفظيةحبسب أشهر ا
يف توجيه النقد احلديث إىل االهتمام ابلنص يف ذاته ولذاته، والوقوف، ضمن أشراط التحليل  حاسماأليقوين الشائع عن النص، دور 

وات والتاكيب واملقاطع... من مث، فإن اقتضاء دراسة النص، بوصفه معطى موضوعيا، يفتض احملايث، عند مستوى الكلمات واألص
اتم دومنا تدخل من ذات القارئ أو املؤول، حيث ال يتم هذا الوفاء التام للنص إال على حساب  وفاء، وبـــحمايثةوصفه بصورة 

حمذور "املغالطة التأثريية"  اقتاف، على جهة الضرورة واللزوم، يورثإحماء حضور القارئ وحمق وجوده. فأي هتاون يف الوفاء للنص إمنا 
affective fallacy)  أي اخللط  ؛(25-24 م:2003)كاظم،  التأويلو خطأ يف التقومي كونه   ىعلالنقاد اجلدد  شددالذي

اليت طاملا أكدت نظرية التلقي تعذر فهم النص مببعد  ذاهتابني ما هو للنص، وما هو من نتائجه وأتثرياته يف القارئ، وهي التأثريات 
 عنها.

وبطبيعة احلال، ال تشكل االجتاهات املختلفة اليت تنضوي حتت إطار نظرية التلقي نقدا موحدا من الناحية املفهومية، بل متثل 
فـنظرية التلقي ليست نظرية واحدة، وإمنا هي »، (41 م:2001)موسى صاحل، جمموعة متباينة من املنطلقات واملناهج واألدوات 

م( 1998)( Raman Selden، ولعله األمر الذي دفع )رمان سلدن( )(124 م:1992وس، يفانكإ))...(« نظرايت كثرية 
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، حتت تسمية: "النظرايت املتجهة إىل القارئ: نظرايت النظرية األدبية املعاصرةإىل أن يؤطر احلديث عن نظرية التلقي، ضمن كتابه 
ت رؤى وأدوات، فإهنا تتفق فيما بينها، على األقل، يف أمرين، القارئ"، بصيغة اجلمع ال اإلفراد. غري أن هذه النظرايت، وإن اختلف

 ، مها:(12م: 2004)حسبما يالحظ حممد املتقن 
 نبذ الدور التقليدي للقارئ، ومنحه دورا حامسا يف حتديد املعىن.

 ه بشكول املعىن.كون النص، يف تصور هذه النظرايت، ال حيمل معىن جاهزا، فالقارئ هو من ميأل فراغات النص ويشغل بياضات
قراءة، فإن هذه األخرية تنتصب فاعلية تنقل النص، أي نص، من الوجود ابلقوة إىل الوجود ال نشاطال نص يوجد بغري  ومبا أن

نصية النص  تفصح. هبذا، (19 م:2004)املتقن، ابلفعل، فهي اليت حتيل النص إىل معىن، وجتعله قوال معلنا عرب فاعليتها اخلالقة 
خذروف عجيب )...( ألجل استعراضه أمام العني البد من عملية حسية  النص»ذلك أن ، وفاعليتهفعل القراءة بفضل  هاحتقق عن

، إن (43 :)سارتر، د.ت« تسمى: القراءة. وهو يدوم مادامت القراءة، وفيما عدا هذا ال يوجد سوى عالمات سود على الورق
هي، على وجه التحديد، ما يظهر عليه  (Jean-Paul Sartreارتر( )هذه العالمات السود اليت يتحدث عنها )جان بول س

"مظاهر خطاطية"  النص قبل أن يطوله فعل القراءة. فالنص قبل القراءة، أي قبل تعلق الوعي به، جمرد هيكل فارغ ال يقدم إال
، (22 م:2004 ،)إيكو قراء ابملعىننـزهة يقوم فيها املؤلف بوضع الكلمات ليأيت ال بوصفه النصعلى هذا النحو، يتجسم  جوفاء.

. إن النص )...( ثه يتكهن أبهنا )فرجات( سوف متألإذا، فالنص إن هو إال نسيج فضاءات بيضاء، وفرجات ينبغي ملؤها، ومن يب»
 .(64-63 م:1996)إيكو، « غالبا ما يتطلب إعانة أحدهم لكي يتحقق عمله

التأويل األوىل، اليت ُتسهم يف بنائه، وتُتيح له املعطيات األولية اجملمعة من النص  تنتصب القراءة يف الفعل النقدي، ابعتبارها عتبة
 إلنتاج ذاته، هذا التأويل الذي ال يتحقق إال ابلتصرف يف تلك املعطيات )حمصلة القراءة( واالشتغال هبا وعليها.

اإلرث البنيوي التكويين، قلنا إن مفهوم القراءة ألصق وإذا جاز لنا أن جنازف ابستعارة مقوليت )الفهم( و)التفسري( اآليلتني إىل 
 مبرحلة الفهم، يف حني يعترب التأويل مبرحلة التفسري أحلق.

إن أتويل نص يبدأ حني الشروع يف قراءته، ذلك أن هذه  إن دفاعنا عن هذه التاتبية )متقدم/ متأخر( ال مينع من أن نقول
ويال بني العمليتيـن، حبيث ميكن أن تتم العمليات يف شبه تواقـت، لكن مرحلة القراءة تبقى، زمنيا ط التاتبـية ال تفرض ضرورة فاصال

 اخلطوة األوىل إلنتاج التأويل.ة و األوىل يف العملية النقديعتبة فالقراءة، هي ال، مع ذلك، األسبق أنطـولوجيا بل ومنطقيا أيضا
 أمناط القـراءة

ل من تعيني أمناط القراءة، ليندهش إزاء العدد اهلائل لتفريعاهتا، وال أبس يف هذا السياق من لعل املتأمل يف النتاج النظري املتحص
 التأشري على بعض أمناط القراءة مبا يقرب وضعية التنوع تلك.

شكالن مرحلتني خمتلفتني يف االقتاب من ت ضربني من القراءة، مثال، (Michael Riffaterreيقتح )ميكائيل ريفاتري( )
 الكون النصي للعمل األديب، ولكنهما تتكامالن حبيث متهد أوالمها للثانية؛

 ، وفيها يتم االحتكاك األويل ابلنص وخالهلا جيري التفسري األول لـه.القراءة االستكشافية
ة فهم النص وأتويلـه ، وهي قراءة أتويلية يعمد خالهلا القارئ إىل "استجاع" ما قرأه واستحضاره أثناء حماولالقراءة االستجاعية

 .(21 م:2004)املتقن، 
 ( فنلفي حتديدات ألمناط أخرى للقراءة، ميكن تعرفها كاآليت: Roland Barthesأما عند )روالن ابرت( )
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 نصي يـوازي ويناظـر خطاب النص األديب.-تتلذذ لنتاج خطاب ميتا قراءة مهووسة
 يف التباساته. تندفع منجذبة إىل كون النص واالنغمار قراءة عصابية
 )ابرونية( تنتج نصا استيهاميا على هامش النص األديب. قراءة انفصامية

 .(271-270 م:1999 )الدغمومي، سس مناطق من جسد النص وتتلذذ هباتتح قراءة ملتذة أو فيتيشية
يف خطاب النقد العريب احلديث يورد كل من فاضل اثمر ورشيد بنحدو مصطلحات قرائية عديدة، حبيث جند عند األول و 

 القراءة العارفة، أما الثاين فيورد مصطلح (94 م:1988القراءة االستنساخية )اثمر، و القراءة األفقية و  القراءة العموديةمصطلح 
، وهي أتويالت متعددة لنص عرب القراءة اجلمعية، وجند عند سعيد علوش مصطلح (22 م:2004القراءة املستهلكة )املتقن، و 

يف ، (10 م:2000، القراءة التفاعلية )بلمليح، وعند إدريس بلمليح نلفي مصطلح (100 :د.ت)علوش، مستوايت جمازية غالبا 
حمكومة بشرطها املعريف )...( »بثق: ناليت ت تلك القراءة قاصدا، القراءة العارفةمصطلح  (م2005)صالح بوسريف حني يقتح 

. القراءة العارفة، هبذا املعىن، ختدم املعرفة، وتساهم )...( الذي تتخذه وسيلة عمل، وبه، أو من خالله تربر ما تصل إليه من نتائج
 .(7)ص.  «املمكنة اليت يكون النص مالذها يف بناء التصورات واملفاهيم، كما تقتح أفق التحوالت

سيسا على ما تقدم، يغدو من البدهي اإلقرار أبن التعدد الواسم ملفهوم القراءة وأنوعها، سيطول، ابلتبعية، أمناط الذوات أت
يف رسم قسمات القراءة والنص على حد سواء، فبدونه ال حتقق القراءة حضورها  القارئاملمارسة هلا، تعدد ال يين يؤكد دور 

 األنطولوجي، مثلما ال يتاح للنص العبور من الوجود ابلقوة إىل الوجود ابلفعل. 
 أنواع القــراء

ليا من فهم خمتلف أفعاهلا. اجتهدت النظرية النقدية املعاصرة اجتهادات ثرة ابجتاه حماولة حتديد هذه الذات القارئة، حىت تتمكن ات
دور  إىل كثري من التفريع فيما يتعلق ابلقارئ، وقد كان لعامل التمجة املضاعفةاءة وأمناطها االهتمام املتزايد ابلقر »)...( فقد أدى 

نجلي األمر، لنجد زاء مفاهيم متعددة، ولكن عند التمعن، يف يف ترمجة املصطلح يوهم أبننا إكبري يف تعدد أنواع القراء. فاالختال
 (.23 م:2004)املتقن،  «أنفسنا أمام مصطلح واحد بتسميات خمتلفة

املفسر هلذا  -حسب تعبري املتقن -غري أن التمجة سواء أكانت بسيطة أم مضاعفة، ليست السبب الرئيس "ذي الدور الكبري" 
اته، وتعدد مستوايته وأبعاده، ينتصب السبب األهم املولد التفريع الشديد يف أمناط القراء، ذلك أن يف داخل تعقد فعل القراءة يف ذ

 هلذا القدر من التفريع يف أمناط القراء.
فقول حممد املتقن اآلنف وإن أّشر إىل جانب من جتليات الظاهرة، فإنه مع ذلك مل يوفق إىل حتديد أصلها. ويكفي تدليال على  

مناط القراء ال حصر هلا، مما سينعكس بداهة على ترمجتها إىل اللغة/اللغات ذلك أننا نلفي، حىت يف ظل اللغة املصدر، تفريعات أل
 اهلدف.

وإذا كان احلال على ما قدمنا، فإن االستسال يف استقصاء مجيع أنواع القراء مطلب ليس هاهنا مقامه. وعليه، سوف يتم 
شيوعا، كما أفرزهتا اجتهادات النظرية النقدية املعاصرة، أنواع أهم أنواع القراء وأكثرها من ء، ابملقابل، ابلوقوف عند بعض االكتفا

 جُنمل احلديث عنها يف أربعة أساسية.
 القارئ النموذجي -أ
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القارئ الذي نرجع إليه يف الغالب، والذي يصعب جدا حتديد » (م1987) (Wolwgang Iser)فولفغانع إيزر( ) إنه عند
. وهو عند (29)ص. « جوهره، بل إننا نستطيع أن نذهب إىل حد اعتبار الناقد األديب أو فقيه اللغة مبنزلة جوهر هلذا التجريد

النص، وابلتايل يؤسسون وجود "واقع جمموعة من املخربين الذين يلتقون دائما عند النقط احملورية يف م( 1993) )ميكائيل ريفاتري(
أسلويب" عرب ردود أفعاهلم املشتكة، والقارئ النموذجي مثل أداة استطالع ملنبهات النص والكتشاف كثافة املعىن الكامن املسنن فيه 

ستند إىل املؤشر األسلويب ت قيق قراءة موضوعيةفضال عن كونه معيارا يساهم يف إقصاء الذاتية من ردود أفعال القراء مما جيعله أداة لتح
 .(54)ص.  يف خلق التفاعل بني النص والقارئابعتباره حافزا نصيا وعنصرا هاما 
 القارئال حيضر بصفته فإنه  عنه م( احلديث1996) (Umberto Eco))أمربتو إيكو( يبسط أمـا القـارئ النموذجي الذي 
يف سبيل توضيح م( 2005) فحسب، بل إنه يولد إىل حد كبري من النص نفسه. يقول )إيكو( الذي يشارك ويتفاعل مع النص 
إنه قارئ نوعي يتوقعه النص ابعتباره حمفال للتعاون. فإذا استهل نص ما بـ"حدث ذات )...( » ما يعنيه مبفهوم القارئ النموذجي:

جي الذي سيكون ابلضرورة طفال أو شخصا مستعدا لقبول قصة ال يوم..." فإنه يرسم عالمة تقود إىل انتقاء مباشر لقارئه النموذ
 (.28)ص. « تكثرت للحس املشتك

 القارئ اخلبري أو املؤهل -ب 
يسعى ابستمرار إىل إخصاب مضامني النصوص وتوسيع »)...( م( 2000)إدريس بلمليح  فإن هذا القارئ، حسب توصي

 دائرة املعلومات اليت تنطوي عليها، هادفا إىل اعتبار النص وثيقة لألفكار واألحاسيس اليت تنقلها اللغة، ومتررها عرب مسالكها الوعرة
 José Maria Pozueloانكوس( )يفإانقدا مثل )خوسيه ماراي بوثويلو ، وهو األمر الذي دفع (8)ص. « ومسارهبا الضيقة

Yvancos )(1992) (141ص. )موصول مبعىن القراءة املتخصصة أو القراءة النقدية  ىل اإلملاع إىل أن القارئ املؤهلإ. 
 القارئ املقصـود -ج

الذات اجلماعية اليت عاشت األوضاع التارخيية للمبدع، فتوجه إليها النص حني ظهوره املبدئي، مث »حييل هذا املفهـوم على تـلك 
الذات القادرة على أن تعيد تصورات املقصد املباشرة هلذا النص، يف إطار نوع من التكامل بينها وبني املقصد، أي أهنا استمرار له، 

فالقارئ املقصود ابعتباره قاطنا ختيـيليا يف النص ال ميكن أن جيسد، »)...( . هكذا، (8 م:2000، )بلمليح« هوتقـمص جديد لفعل
 :)إيزر، د.ت« فحسب، مفاهـيم وتقاليد اجلمهور املعاصر، بل أيضا رغبة املؤلف سواء يف االرتباط هبذه املفاهـيم أو االشتغال عليها

27-28) . 
 القارئ الضمين -د

« بنية نصية تتوقع حضور متلق دون أن حتدده ابلضرورة» إىلإىل أن مفهوم "القارئ الضمين" حييل ( 1994)يـزر( يذهب )إ
، يجتريدمنوذج هو ابلضرورة  ، بل إن القارئ املقصود، إن األمر ال ميكن أن يتعلق بقارئ ملموس، اترخيي أو معاصر(30)ص. 

 (1994). على هذا النحو، يبني )إيـزر( (13 :بشإ) حقيقيعياين وحادث عارض تبىن خصائصه قبليا ابستقالل عن كل وجود 
هكذا عندما يتعلق األمر ابلقارئ يف الفصول التالية من هذا »: كما أييت،  فعـل القـراءةكتاب داخل  ، مفهومه للقارئ الضمين

ارئ الضمين القائمة داخل النصوص )...( فالقارئ الضمين ال ميلك وجودا حقيقيا ألنه جيسد الكتاب، فإنه جيب أن نفهم بنية الق
جمموع التوجهات األولية اليت يقتحها نص ختييلي على قرائه املمكنني واليت هي شروط تلقيه. نتيجة لذلك فإن القارئ الضمين ليس 

 .(60)ص. « سهامنغرسا يف جوهر جترييب، بل هو متجذر داخل بنية النصوص نف
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يوصله نشـاطه التعـاوين إىل أن يستخرج من النص مـا ال »)...(  قارئفالقـارئ الضمنـي هو  (م1996)أما عند )أمربتو إيكو( 
يقولـه، وإمنـا يفتضه، ويعدنـا به، ينطوي عليه أو يتضمنه، وكذا إىل ملء الفضاءات الفارغة، وربط ما يوجد يف النص بغريه مما يتناص 

 .(87)ص. « معه، حيث يتولد من هذا التناص ويذوب فيه

 تام القول خ
مهما يكن من أمر تعدد توصيفات اجلهد القرائي ومسميات فعل القراءة، وأمناط الذوات  يه بعد كل ما تقدم، إىل أنهجيمل التنو 

القائمة به، فإن هذا الفعل، ضمن األفق النظري الذي رمسته مجالية التلقي خاصة، صار ينأى بنفسه عن الوصفية الساذجة، ليستعلن، 
 .النص أنطولوجيا ويسهم يف حتققهق يف مقابل ذلك، جهدا خمصبا خيل

 التوصيات
العناية ابلقراءة وأدوارها احلامسة يف مقاربة النص األديب وتعرف حدوده، ووجوب النظر إليها بوصفها نشاطا خالقا وفعال بنائيا ال * 

 .يتحقق النص أنطولوجيا مببعد عنه
 :  املراجع 

 .1: دار صادر. طبريوت. 1ج العرب.(. لسان بدون اتريخ) ابن منظور، حممد بن مكرم
 .1. طالثقايف العريباملغرب: املركز  -لبنان/ الدار البيضاء -. النص، السلطة، احلقيقة. بريوتم(1997أبو زيد، نصر حامد )
 .1ط رس.. سيمياء التأويل: احلريري بني العبارة واإلشارة. الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع املدام(2000اإلدريسي، رشيد )
. فعل القراءة: نظرية مجالية التجاوب يف األدب. تر. محيد حلميداين واجلاليل الكدية. فاس: منشورات م(1994إيزر، فولفجانج )
 .1ط مكتبة املناهل.

 .1ط . نظرية اللغة األدبية. تر. حامد أبو أمحد. القاهرة: دار غريب.م(1992إيفانكوس، خوسيه ماراي بوثويلو )
املغرب/  -. القارئ يف احلكاية: التعاضد التأويلي يف النصوص احلكائية. تر. أنطوان أبو زيد. الدار البيضاءم(1996أمربتو )إيكو، 
 .1ط لبنان: املركز الثقايف العريب. -بريوت

 -املغرب/ بريوت -الدار البيضاء سعيد بنكراد.: يكية. ترمجة وتقدمي. التأويل: بني السيميائيات والتفكم(2004إيكو، أمربتو )
 .2ط لبنان: املركز الثقايف العريب.

لبنان: املركز -املغرب/بريوت-سعيد بنكراد. الدار البيضاء: هات يف غابة السرد. ترمجة وتقدمي. ست نز م(2005إيكو، أمربتو )
 .1ط الثقايف العريب.

 .1ط الدار البيضاء: دار توبقال للنشر.. القراءة التفاعلية: دراسات لنصوص شعرية حديثة. م(2000بلمليح، إدريس )
. نظرية التلقي والنقد األديب العريب احلديث. ضمن مؤلف مشتك: نظرية التلقي: إشكاالت وتطبيقات. م(1993بوحسن، أمحد )

 .1ط الرابط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 .2ط . الدار البيضاء: دار توبقال للنشر.بن سالمة تر. شكري املبخوت ورجاء. الشعرية. م(1990تودوروف، تزفيطان )
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 .1ط وتنظري النقد العريب املعاصر. الرابط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. . نقد النقدم(1999الدغمومي، حممد )
 ورات دراسات سال.محيد حلميداين. فاس: منش :. معايري حتليل األسلوب. ترمجة وتقدمي وتعليقاتم(1993ريفاتري، ميكائيل )

 .1ط
 حممد معتصم. الرابط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. :. دالئليات الشعر. ترمجة ودراسةم(1997ريفاتري، ميكائيل )

 .1ط
 .1ط حممد غنيمي هالل. بريوت: دار العودة. :. ما األدب؟. ترمجة وتقدمي وتعليقم(1984سارتر، جان بول )

. نـحو مجالية للتلقي. ضمن مؤلف مشتك: نظرية األدب يف القرن عشرين. ترمجة وإعداد حممد م(2004ستوبنسكي، جان )
 .2ط العمري. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق.

 .1ط م(. النظرية األدبية املعاصرة. تر. جابر عصفور. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.1988سلدن، رامان )
. املقامات والتلقي: حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين يف النقد العريب احلديث. بريوت: املؤسسة العربية م(2003كاظم، اندر )

 .1ط للدراسة والنشر.
. الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون 33. اجمللد 2. يف مفهومي القراءة والتأويل. جملة عامل الفكر. ع. م(2004املتقن، حممد )

 .47-7 واآلداب.
. من أجل تلق نسقي. ضمن مؤلف مشتك: نظرية التلقي إشكاالت وتطبيقات. الرابط: منشورات كلية م(1993مفتاح، حممد )

 .1ط اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 لبنان: املركز الثقايف العريب. -بريوت /املغرب -. نظرية التلقي: أصول وتطبيقات. الدار البيضاءم(2001موسى صاحل، بشرى )

 .1ط
لبنان: املركز  -املغرب/ بريوت -. مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم. الدار البيضاءم(1994انظم، حسن )
 .1ط الثقايف العريب.

 .1ط . النص الشعري ومشكالت التفسري. القاهرة: دار نوابر للطباعة.م(1996نصر، عاطف جودة )
 .4ط .مطبعة النجاح اجلديدة: الدار البيضاء .دبيةمناهج الدراسات األ م(.1988) حسني، الواد
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 "ذكرايت ومواجع ضفاف على عدن  " التلوينات السردية يف اجملموعة القصصية 
 الدكتورة أمل عباسي بقلم : 

املغرب، انقدة، قاصة، شاعرة   
 

ومواجع ضفاف على عدن للدكتور حممد عبد الرمحن يونس، وهي بني أقواس احللم واحلقيقة تتمركز اجملموعة القصصية : ذكرايت 
إبداع سردي حيمل صدق اإلحساس ابألشياء احمليطة وعمق الرؤاي األدبية املعروضة يف قالب إبداعي شيق ينضح مبعارف الناقد ـ 

 السلس البليغ . القاص املتمرس الذي جييد اختيار وتقدمي األشياء ويتتبع أمداء الواقع املتحلية برداء اإلبداع

) ذكرايت ومواجع ضفاف على عدن ( تعبري فصيح عن سيولة فكر صاحبها وتدرج معارفه ومعارجه، حتت كل قصة قصرية منها 
 كاعب، تشرك متلقيها يف عواملها وشخصياهتا، ما يؤنسه فيها حضور 

 ) التوبوس الذي ليس كمثله شيء( 

كان بكل مجاله وقبحه، رحابته وضيقه، وضوحه وغموضه، وكأن القاص يعيد ( أو جتليات امل26( ،1997) خليل ،إبراهيم ،) 
صناعة أاثث ذاكرة متلقيه الذي أضاع املاضي بنزوعه حنو النسيان..نسيان املاضي العريب بثقله وعظمته، تلك خاصية أحالت اجملموعة 

وجتليات احلاضر، سوداوية الواقع وبرزخية احللم، إهنا القصصية بوتقة انصهرت فيها : وقائع املادي وحيثيات املعنوي، ظالل املاضي 
ثنائيات شكلت أعمدة وركائز مضمرة، أابنت عنها املعاجم السردية اليت طغت على اجملموعة القصصية فأعطت للمكتوب رونقه 

 ومجاله وللسرد بعده وخصوصيته، منها :

ت الشمس تعانق ضوء البحر بتلذذ وكسل فاترين ...(، ) ـ املعجم البصري : ) مدت عينيها صوب األفق ..كانت ساحرة، وأخذ
 ن األرضـــاء، والدوالب يشع ملتصقا ببطـــا ال تزال تعانق الفضــ... وكانت العص

 عاراي (. 

ـ املعجم السمعي : )أخذت تغين مقطعا من أغنية وهرانية (، )ولعبوا، وصرخوا، وتشاجروا(، ) فانفلتوا أحصنة وحشية وقططا متوء 
لبة حالال وحراما ...(، )وأاته صوت والده حزينا عميقا : " إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان طا

 فاجتنبوه لعلكم تفلحون " .

ـ املعجم النفسي : ) ما أصعب أن ينتظر الفرد امرأة يعشقها حلما وخياال خلمس سنوات(، ) كأن شوقي ملعب جياد فقدت 
حزم حقائبه ودع أمه..هبطت األحزان على قلبه الصغري ..حزينا راقب املوان  واملطارات(، )أطياف سوداء كابوسية  أسرجتها(، )

 هجمت عليه، سجون وجدران وفجائع، فانقبض قلبه(.

املوشحات، ـ الالزمة : وظف القاص كلمة تكررت ـ تقريبا ـ يف كل قصص اجملموعة، وهي )النورس( سريا منه على دأب الشعر أو 
 وهلذا التوظيف مدلوالن :
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ـ النورس دال على مدلول السفر الكثري واملتكرر للقاص، مما طفح على سطح السرد، فقد أسعفته رحالته إىل البلدان املختلفة كي 
راءاته املتنوعة جيمع زادا معرفيا ـ جتاربيا ال يستهان به، وهو سفر ليس حقيقيا فقط، بل أيضا هو سفر افتاضي اكتسبه القاص من ق

للسرود العربية وغري العربية، وهو األمر الذي عكسته لغته الشفيفة واألنيقة اليت مزجت بني النثر واستحضار النظم )الفصيح أو 
 الدارج ـ احمللي( مما طبع اجملموعة بطابع عوملي أجناسي خالف ما جنده عادة يف خزاانتنا السردية العربية .

ورمز سردي حييل على احلرية، وهو املطمح الكبري الذي تسجله اجملموعة القصصية اليت صورت اإلنسان املعاصر ـ النورس أيضا أيقونة 
ا يف صورة العبد التابع لشهواته النفسية ـ الداخلية و اجملتمعية ـ اخلارجية، ليبقى النورس صورة ـ منوذجا يطمح القاص إىل متثلها بعيد

 ياته : السياسية، االجتماعية، النفسية، االقتصادية، الفكرية ....إخل.  عن شذوذ وضيق الواقع مبختلف جتل

كما عكس جنس القصة القصرية عند الدكتور حممد عبد الرمحن يونس اهتمام الذات الكاتبة مبناقشة كل ما ترصدها عينها الفاحصة 
خبصوص جنس القصة القصرية:    )إهنا عمل  من مشاهد وأحداث، تتفاعل معها وتُفاعلها، وهنا نستحضر قولة )إدغار أالن بو(

روائي يستدعي لقراءته املتأنية نصف ساعة أو ساعتني ( ليخرج القاص هنا عن هذه القاعدة، فقراءة قصة واحدة من قصص ) 
ذكرايت ومواجع ضفاف على عدن ( تتطلب أايما لفهم عمق رسالتها،)ففي طباع البشر حمبة االنتقال من شيء إىل شيء، 

(  إنه متثل لبنية شخصياهتا واستئصال عقدهتا من بني أوصال دواليب سردها 3ستاحة من معهود إىل مستجد(، ) األصفهاين ،واال
بل وشهورا إلجياد حلول جادة لقضااي تطرحها، أخذهتا من صلب واقعها احمليط بكل مأساويته وأضفت عليها طابع اإلبداع السردي 

وبالغتها ، فنصف ساعة ال تكفي للتعرف على أحالم مليكة بنت األخضر يف وهران، والتجوال يف وغنج اللغة العربية بكل مجاهلا 
املدينة ومعرفة أبواهبا، وإجياد العالقة بني املنقار والبؤبؤ، وفهم نفسية جانيت، واستحضار مواجع بطل ذكرايت ومواجع ضفاف على 

 عدن، وتقبل شتاءات يف املنفى، فنصف ساعة ال تكفي.

خلق القاص لشخصياته منشأ إنسانيا خاصا وبرجا عاجيا، يستعصي على القارئ البسيط فهمه، ليؤسس ملا أمساه هيكل :)  لقد
( ، فشخصياته موجهة للقارئ العامل املتمثل للوقائع امليتالغوية، والذي يضاهي الكاتب 1(،2010ابلبناء الدينامي للمادة( )هيجل،)

من خالل قصصه عمن يشاطره مهومه وسفره، أشجانه وطموحاته يف فهم واقع مرير بدا له  حنكة وجدارة، بل جند القاص يبحث
متشعبا، فجاءت تقنية التكثيف والتلخيص لتجمع األشالء املبعثرة وحتدد اهلدف، قال العرب يوما : ) خري الكالم ما قل ودل، ال 

يف واالختزال املعتمدة يف هذا املقام أسست لرؤاي جامعة مانعة ما كثر وزل(، وهو املطمح الكبري للمجموعة القصصية، فتقنية التكث
.. سهلت على املتلقي الفهم املباشر ـ وحىت غري املباشر ـ للمضامني السردية، وهي نظرية سجلت حضورها يف أعمال الكبار مثل : 

 (.1961( وإرنست إمنكواي )1923( وفرانز كافكا )1941جيمس جويس )

ستعمل يف جمموع القصص، فقد اعتمد القاص على الزمن املفتوح : زمن احلكي، زمن الوصف، الزمن اخلارجي أما خبصوص الزمن امل 
: زمن األحداث والوقائع ، والزمن النفسي، تشخص كل ذلك الدايلوجات املختلفة للشخصيات بصنفيها الرئيسي والثانوي، حيث 

 الذي يبدأ ابلفكرة ليعود إليها بعد حتوالت سردية خمتلفة، فمثال يف مكن هذا النوع من الزمن القاص من توظيف السرد احللزوين
 أقصوصة كوابيس، جاءت البداية كاآليت:
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)حياصرين اجلند ..تشرئب أعناقهم، تلمع رماحهم كوميض برق ..يصطفون يف أنساق متالمحة، تتشابك الرماح وتتعانق اخلوذ  
اء كانت بعض النوارس تعلو وهتبط معانقة صفحة املاء، وكانت الشمس جتر ذيوهلا .....(، أما النهاية فكانت كما يلي : )يف الفض

 متثاقلة ذابلة حنو خط األفق الغريب ...انتهت القصة، أما الكوابيس فلم تنته بعد (.

 (.62(،2009فما نقرأه من أحداث سردية )هو حتققات ممكنة للظواهر النصية من خالل فعل التأويل( )بنكراد، سعيد ،)

وهكذا تنتهي القصة مسجلة البداية نفسها، بل وتبقى مفتوحة على ما الهناية، ففي االستمرارية حظوظ إشراك املتلقي يف عملية  
 السرد وتبادل األدوار مع الكاتب.

القاص هنا  فالقصة القصرية تعاجل جانبا واحدا من احلياة يقتصر على حادثة واحدة، ال تستغرق فتة طويلة من الزمن، بينما يكسر
هذه القاعدة، حيث تعاجل القصة الواحدة جمموعة من األحداث يف خط سردي واحد، مثال يف قصة )سفر ومواجع(، انتهك القاص 
حرمة الطابوهات، وطرح عدة قضااي: منها: طبقية اجلامعات         وإيديولوجيات بعض حمتكريها واحملسوبني عليها ابخلطإ،وكذا 

جلامعية أمام مطالب احلياة حىت البسيطة منها، أتعاب وتبعات عوامل الشهوة، أحالم الشباب ابلفردوس املفقود تدين قيمة الشواهد ا
تاجرة بشرفها ومجاهلا ـ يف الكثري من 

ُ
والسفر خارج أوطاهنم للبحث عن سبل عيش رغيد، عجرفة موظفات الشركات وخروج املرأة امل

ت سردية تسري يف خط سردي موحد ابلرغم من اختالفها، لتسم الصورة الكلية والفسيفساء األحيان ـ عن شرنقة احلياء، وهي متواليا
العامة للعوامل السردية الفرعية، مما يعطي للمجموعة القصصية جدة وخروجا عن املألوف العام، فأحداث اجملموعة القصصية ال تنتهي 

أ يف قصة وتتطور يف أخرى و تظهر يف املوالية بشكل وعنوان خمتلفني ابنتهاء القصة بل هي أحداث متناسلة يولد بعضها بعضا .. تبد
 دون أن هتمل دور املتلقي يف إمتام نوستاجليا اخلطاطة السردية اليت رمست خط البداية.

و إمجاال، تعد اجملموعة القصصية )ذكرايت ومواجع ضفاف على عدن( للقاص والناقد الدكتور حممد عبد الرمحن يونس جغرافية 
دبية عامة لألمكنة واألزمنة واألحداث والشخصيات، حتتفي مبكوانت القصة احتفاء نفسيا واجتماعيا وسياسيا، تستقي من اليومي أ

املعيش ما يغين عواملها وتقدمه يف قالب أديب يتوج عرش اللغة البليغة ويستنفد من متلقيه شوقه وصربه ويعول على ذكائه إلمتام 
ل ُأضمرت لتحقق متعة السفر األديب وتعنت احلكي الذي ال يقدم نفسه بسهولة، ابلرغم من سالسة بياضات مل تذكر صرحية، ب

اللغة التوصيلية يف اجملموعة القصصية، وهنا حيضر السهل املمتنع ليجمع بني السارد ومتلقيه وخيلق دائرة التلقي كما عرب عنها كل 
 من )ايوس( و)إيزر(.

فاجملموعة القصصية ) ذكرايت ومواجع ضفاف على عدن ( تضاهي قصص الكبار، ومنها قصة )احليلة( ملوابسان اليت ظلت لزمن 
تشغل النقاد نظرا حلسن توظيفها لكل تقنيات الكتابة القصصية، والعتمادها على الزمن الطويل املمتد ابلرغم من قصر القصة، وهذا 

موعة اليت اختارت جململ قصصها خيطا انظما وكأهنا درر يف عقد فريد، تبحث يف عمقها عن )عوملة ـ يف نظري ـ ما حققته هذه اجمل
 ( . 226، 1999( ، تعرب كل احلدود املمكنة وتبحث يف الواقع عما يسمى )بقوة احلقيقة( )الدغمومي،)118فكرية( )غوش،

 

 

 



 

146 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

 املراجع : 
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 يونسن للدكتور حممد عبد الرمح" لف ليلة وليلة أاجلنس والسلطة يف " قراءة يف كتاب   

زين خدجيةالباحثة :بقلم   
.اجلزائر  ، جامعة الشهيد محة خلضر الوادي   

 
 نقول : 

الصادر عن مؤسسة االنتشار العريب ـ ، يعّد كتاب اجلنس والسلطة يف ألف ليلة وليلة للدكتور حممد عبد الرمحن يونس            
وبينت عالقات االرتباط العميقة بني اجلنس والسلطة ، ليلةو  من أجرأ الكتب العربية اليت حللت حكاايت ألف ليلة، بريوت ,لندن

من أكثرها عمقا وحتليال أكادمييا وموضوعيا لبنية احلكاايت يف ألف ليلة وليلة، ودور املرأة يف هذه  يف حكاايت الليايل، وهو
إضفاء مكوانت ، ويف منو السرد وتشعبه، وانتقاله من فضاء إىل فضاء، ودورها أيضا يف تشكيل الفضاء يف مدن الليايل، احلكاايت

الذي يبدو هو اآلخر أكثر سحرا وأكثر جاذبية، وأكثر حضورا يف بنية  السحر والتخيل واألسطورة من خالل مجاليات جسدها
احلكاية سردا ووصفا وحوارا .، ألف ليلة وليلة كنز ثري ميكن للباحث والناقد واألديب أن يدرك أنه من أكثر الكنوز العاملية ثراء 

 وغري ذلك .، والنقدية ابلعلم واألدب وامليثولوجيا والتأريخ واإلنثروبولوجيا واملوارد اللسانية 

ويف املظنون أن عطف ليلة واحدة على األلف له داللته ليس التكثريية ، إن ألف ليلة وليلة هي ألف خطاب وخطاب            
 وإمنا الالهنائية أي أننا بصدد ألف هناية وهناية مل تنته ولن تنته .، فحسب

ملتكاثف الضوء واملتكاثف مبا بني الظالم والضوء سرى الناقد الدكتور حممد عبد يف هذا العمل املتميز املتكاثف الظلمة وا           
بيد أننا سنكتفي بعرض عمل واحد من أعماله املتعددة حول ألف ليلة وليلة أال وهو كتاب  الرمحن يونس وإىل اآلن مل يزل يسري .

 الطبعة األوىل.(، يب ـ بريوت /لندن" اجلنس والسلطة يف ألف ليلة وليلة ")الصادر عن مؤسسة االنتشار العر 

يخ ألف ليلة وليلة كنز ثري ميكن للباحث والناقد واألديب أن يدرك أنه من أكثر الكنوز العاملية ثراء ابلعلم واألدب وامليثولوجيا والتأر 
 وغري ذلك .. ، والنقدية واإلنثروبولوجيا واملوارد اللسانية 

  :املتوسط قسمه املؤلف أربعة أقسام هيصفحة من القطع  234وقد جاء الكتاب يف 

    ـ مقدمة 

 ـ املرأة وابنوراما اجلنس يف احلكاايت .

 ـ حكاية علي شار وزمرد اجلاريّة . 

 ـ حكاية احلكيم الفارسي صاحب فرس األبنوس مع بنت ملك صنعاء . 
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 ـ جسد اجلارية بني شهوة اخلليفة والوزير والعبد وتشريعات القاضي. 

 يا خطاب اجلنس يف ألف ليلة وليلةسوسيولوج ـ

 ـ مدخل 

 ـ حكاية وردان اجلزّار مع املرأة صاحبة الكنز

 ـ حكاية تتضمن داء غلبة الشهوة يف النساء. 

 ـ نقد خطاب احلب والسلطة يف اترخيينا لليلي 

 ـ مظاهر خطاب احلب 

 حكاية عالء الدين أبو الشامات أمنوذجا .  ـ بنائية األمثلة الوظائفية يف إحدى حكاايت ألف ليلة وليلة 

  (220، 1998)يونس  ـ خامتة 

ويرى الدكتور يونس يف مقدمة كتابه :  أنه على الرغم من الدراسات الكثرية اليت تناولت حكاايت ألف ليلة وليلة، فإّن   
لّية هذا العمل األديب املليء ابجلمال والبهاء يبقى يف جوهره عمال منفتحا على بنيات معرفّية اترخيية وثقافية وميثولوجية وأسطوريّة وختي

 نّية مل تستكمل دراساهتا بعد. واجتماعّية وجنسا

ويرى أّن  بنية الليايل املنفتحة على بنيات الثقافات الفارسّية واهلنديّة والعربّية والسراينّية والتكّية هي بنية متنامية تكمن   
ة مجاليات حركتها يف تنّوعها الثّر، ويف تنوع الدالالت واخلطاابت الفكريّة اليت يرّكز عليها السرد والقّص، ويف انفتاح ألف ليلة وليل

حقول ثقافّية واترخيّية واجتماعّية ميتّد إىل أعماق احلضارات القدمية، وهذا االمتداد والنمو جيعل منها خطااب أدبيا متعدد على 
االجتاهات والرؤى، ومن داخل هذا التعدد ميكن أن تُدرس الليايل يف أكثر من اجتاه، ووفقا لكثري من املناهج النقديّة والفكريّة. 

(http://cahiersdifference)بال اتريخ .. 

الكتاب حبث عميق يف العالقة بني اجلنس والسلطة يف اللياىل وعن دور املرأة ليس يف جمتمع اللياىل وحسب بل املرأة              
 .الراوية ــ شهرزاد ــ اليت مثلت مع بنات جنسها البؤرة املركزية لليايل

ذلك ما دعا عددا ال حصر له من الباحثني واملتمجني يف كافة أحناء العامل، للقول ان اللياىل جتسد عامل املرأة جبدارة أو              
بتعبري الكاتب البوسىن جواد قره حسن إن ألف ليلة وليلة الكتاب االكثر أنوثة يف االدب العاملي، فمن خالل القص وفعل اجلنس 

ولعّل أول ما يعلق ابلذهن بعد االنتهاء من نشوة قراءة  .نتها من بطش شهراير، فهى املفدى واملخلصمدي    أنقذت شهرزاد نساء 
وأن ، الكتاب هي اللغة الفخمة األنيقة اليت استطاع الكتاب هبا أن يبتعد وأن يقتب : أن يبتعد عن جفاف اللغة العلمية القاسية

الرائعة دومنا ختّل عن رصانة الفكرة وحيادية العبارة يف طرحها العلمي . وهذه خاصية  يقتب يف الوقت نفسه من اللغة األدبية املنّمقة
 . . بال اتريخ(https://pulpit.alwatanvoice) ال تتوافر إال عند قالئل من الكاتبني
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ولو رام املرء تتبع أهم خيوط هذا الكتاب  أجزاء العمل . أّما يف جمال التناول العملي فتربز القدرة التحليلية واضحة جلية يف مجيع
فإنه سيجد يف القسم األول أتكيد أّن الليايل هي نتاج جملموعة مؤلفني من حضارات متعددة هي اهلندية والفارسية والعربية بل إن 

ياغة العربية فالقارئ املتمّعن كما يقول تعدد املؤلفني واضح أكثر ما يكون الوضوح يف التأريخ الطويل الذي مرت به الليايل يف الص
 https://www.aleftoday). "د. يونس : " جيد أن مثة اختالفاً يف بنية بعض احلكاايت من حيث األسلوب والتاكيب واللغة

  بال اتريخ(

واالدعاء أبهنا عمل عرىب خالص ادعاء ال خيلو من تعصب يقول الباحث ان ألف ليلة وليلة هلا اصول فارسية وهندية             
لصاحل االدب واخليال العربيني، احكى حكاية واال قتلتك. مث امنحيىن جسدك هذا هو املبدأ اجلوهرى الذى ميكننا به فهم بنية 

يف بعض حكاايت ألف ويركز كتاب الدكتور يونس على دراسة مظاهر خطاب احلب واجلنس  وتشكل احلكاية يف ألف ليلة وليلة،
وربطها مبرجعياهتا الثقافية والتارخيية أحياان، ويدرس ظاهريت احلب واجلنس ومنومها ، وذلك من خالل حتليل احلكاايت، ليلة وليلة
وهو املبدأ اجلوهرى الذى يشغل ابل السلطة احلاكمة زمان القص، ان اللذة العجيبة اليت كان جيدها شهراير يف قتل ، و وتشعبهما

رد نساء يف مدينته تعادل لذة اللياىل احلمراء اليت ترويها شهرزاد، وتبدو شهرزاد ىف معظم اللياىل ــ قبل ان تكون خملوقا انسانيا ــ جمال
لياىل القص وما فيها  جسد ووعاء لذكورة السلطان ــ شهراير ــ وأرقه، فهى تشحذ ذاكرته وحتبب اليه الفعل اجلنسي، وذلك بتواىل

ورؤى جنسية، وعشق مبحوح، وخياانت زوجية، فمنذ ان رأى شهراير زوجته متارس احلب مع العبد االسود، احس  من تداعيات
بشرخ يف اعماقه، وفقد ثقته بذاته، وقدرته الذكورية املطعونة، وأحس ان كل امرأة ميكن ان ختونه مع عبد آخر، فاصبحت املرأة 

أيتى فعل القتل تتوجيا هلذايانته السلطوية، فاخلطاب، خطاب القتل يلتقى مع خطاب ابلنسبة اليه جمرد جسد لليلة واحدة وبعد ذلك 
اجلنس، وما يبعد االول عن ساحة الفعل احلقيقى هو السرد احلكائى املطعم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة خبطاب اجلنس، ومع 

 : القص تشكل عملية االفتتان بشهرزاد على مستويني

 .شاف بقية االحداث يف احلكايةــ مستوى اللذة الكت1

  ــ مستوى الفعل اجلنسى املثار أو احملرض يف معظم احلكاايت2

كما يعمل املؤلف على تبيان دور خطاب اجلنس يف حتديد كثري من معامل الرؤية السياسّية حلكام ألف ليلة وليلة،             
السيدة، أو غريها من النساء على قراراهتم وأحكامهم، وعالقاهتم التجاريّة  وعالقاهتم بشعوهبم، وإىل أي مدى تؤثّر املرأة اجلارية أو

وإن بدا ، فالفضاء الزماين املشبع خبطاب احلب واجلنس، كما يبني املؤلف مدى عالقة املرأة ابلفضاء الزماين واملكاين،  واالقتصاديّة
ويرى ، ابلوضعية االجتماعية والسياسية اليت كانت سائدة زمان الليايلطويال، إال أنه يبقى حمدودا ابملساحة السرديّة الزمنّية القتهما 

فة املؤلف أّن أهم ما يثري االنتباه يف الليايل هذا احلضور الطاغي للمرأة تتموضع هذه املرأة، سواء أكانت حرة أم جارية، يف أمكنه خمتل
ودمشق، وحلب والقدس، ، د والبصرة، والقاهرة، واالسكندريةواقعية وختيلية، فهي من فارس واهلند والسند، وبغدا، ،بعيدة وقريبة

أو مسعت به خميلة رواة الليايل ومبدعيها . بكل أصنافها، وتوجهاهتا، وبكل تشكيالهتا ، وصنعاء واحلجاز، ومن أبعد مكان عرفته
هن من كل األزمنة والعصور، وحلقات  فإن نساء الليايل، ، فعلى مستوى الفضاء املكاين. وعلى مستوى الفضاء الزماين(6)االجتماعية
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التاريخ اليت سبقت القص أو تزامنت معه، وعلى املستوى الطبقي تتعرض ليايل ألف ليلة وليلة لشرائح اجتماعية نسويّة متباينة 
مرية، واألرستقراطّية ومتباعدة اترة، ومتقاربة اترة أخرى، وابختالف طبقاهتن االجتماعية، فهناك اجلارية والوصيفة والسيدة وامللكة واأل

السوداء احلسناء اليت يتقاطر الرجال ورواءها، والفقرية املعدمة، والقّوادة والقهرمانة، واحملتالة املاكرة، والداهية, واجلميلة والقبيحة، و 
 . كوانت السرد والقصوال نغايل إذا قلنا إّن املرأة هي البنية شبه الكلّية مل، والبيضاء والشقراء، والفاجرة والداعرة واملتعففة

(https://pulpit.alwatanvoice)بال اتريخ . .                  

نعود مع الباحث اىل املرأة ومركزيتها يف الليايل، ان املرأة يف ألف ليلة وليلة هى احللم الوردى ابلنسبة للشخصيات اليت              
تقنية القص على حضورها املكثف، أليست هى اليت حتقق للرجل الرعشة وهزة اجلسد؟ أليست الفضاء تشكل احلدث، اذ تتكز 

 الذى يلوذ به الرجال، اذا ما حاصرهتم الغربة والوحشة والكآبة وعالقات الربح واخلسارة واالستالب املوحش؟

  (https://pulpit.alwatanvoice)بال اتريخ . . 

لذا تواجدها هبذه الكثافة يوفر للحكاية النمو والتشعب والوالدة اجلديدة حلكاية جديدة؟ ووالدة احلكاية اجلديدة تعىن              
حضور اجلنس، حبيث يصبح التكيز على اجلنس غاية احلكاية اجلديدة وهدفها واحلكاية حتكى ببساطة وحرية وتنقل ما كان جيرى 

لم يعد احد يتحرج يف احلديث عن العشق واجلنس وصار خبز الناس اليومي، حديثهم وحكاايهتم حىت ميكن يف تلك العصور، ف
القول إن االابحية يف جمتمعات الدولة االموية والعباسية بلغت اقصاها فغدت فجورًا واحنالال ودعارة، واصبحت املرأة كالرجل يف 

 Motifsولكن اخلطاب اجلنسي هو يف احلقيقة يشّكل يف املبىن احلكائي جمموعة حوافز  حبثها الدائب عمن حيقق هلا حالة التاضى
هذا ويعد د. يونس من أوائل من قاموا بتطبيق مفهوم احلوافز يف املنهج الشكالين عند توماشفسكي يف الدراسات النقدية ، حكائية

(، ال يبعدها EROTIC LITERATURE) وفالعربية ... واحتواء احلكاية على ما يسمّى األدب املاجن أو املكش
 .حبال عن االنضواء حتت اخلطاابت األدبية يف بنيتها العميقة كما يقول املؤلف 

بل يذهب إىل أن شهر ، وبني ممارسة شهرزاد للجنس، وإذا كان الباحث يذهب إىل أن هناك مرواحة فعلية بني احلكاية             
ومن زمنها أكثر من رغبتها يف حتريرهن وإعادة شهراير إىل دائرة ، ابلسخرية من بنات جنسهازاد ال تقوم يف حقيقة األمر سوى 

لكّن ، ( .فإننا نرى أن فعل ممارسة احلب الميكن أن يكون متصاًل يف جنس وألف جنس وجنس 102الوعي والعقل ) انظر ص 
 احلكي نفسه حتول إىل جنس ابحلكاية. وال أقول العميقة إن فعل ، األقرب أن يكون يف توصيف البنية املستتة

إن شهرزاد حينما تسكت عن الكالم املباح إمنا تسكت قبل اكتمال رعشة احلكاية مما جيعل شهراير يتشّوق إىل اكتمال              
 . الرعشة احلكائية ال الرعشة اجلنسية اليت قد تتحقق، أو قد تطغى عليها رعشة احلكاية اليت ابتكرهتا شهرزاد

(https://www.aleftoday )بال اتريخ 

ويف متفصالته ، . إن حكاايت ألف ليلة وليلة هي ألف رعشة ورعشة.. هي ممارسة اجلنس سرداًي . إنه جنس يف تتابع احلكاية  
املختلفة يف سرد احلكاية، وهو جنس يؤسس يف الوقت نفسه خلطاب سوسيولوجي وسلطوي خاص بطبقة خاصة تتكاثف كل 
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املرأة يف اللياىل كانت تعلن عن توقها اىل الرجال وتشتى الذى احبته كما يف حكاية على شار وزمرد مكّوانته إلرضاء تلك الطبقة  
يف حكاية الرشيد مع اجلوهري وال خيفى ان يف حكاايت شهرزاد يالحظ غياب لغة احلوار بني اجساد اجلارية أو تصطاده كما 

الشخوص احلكائيةاى ان الفضاء الزماىن الفاصل بني اجلسدين فضاء آىن قلما ميتد، وهو غائب يف احيان كثرية فاندفاع اجلسد حنو 
تكثيف الزمن، مث الغاءه، وكثرياً ما يقع اجلسد يف توق اجلسد اآلخر من جسد آخر يعىن حتديدا تغييب لغة احلوار واحضار اجلنس ب

اول نظرة دون ان يكون هناك لغة مشتكة، أو رؤية مشتكة اال لغة الدافع اجلنسى والسؤال هو، هل ميكن القول اإن رغبة املرأة 
املصاب خبلل يف نظام غدده وعملها؟ أم هى عملية اهلائجة وغري العادية يف احلصول على جسد ذكورى عائدة اىل الدافع البيولوجى 

تكرسه سلطة اجملتمع الذكورى البطريركي، وابلتاىل يدفعها هذا الوضع اىل ضرب رقم  احتجاج على وضعها الالآدمى واملتدين؟ الذى
واخلدم يف القصور، اوأى رجل قياسى يف عدد مرات اخليانة، وعدد مرات املضاجعة، إما مع القرد اوالدب أو العفريت، أو العبيد 

آخر يستهويها؟ أم عملية مترد على القصور احلريرية الناعمة ذات االسوار الشاهقة اليت يبنيها الرجل البطريركى حملاصرة جسد املرأة 
ثلها مثل بقية الرغبات، ودوام االستئثار به، ابعتباره سلعة مهمة؟ أم ان الرغبة يف اجلسد واجلنس والتهتك رغبة بيولوجية طبيعية لذاهتا م

 بال اتريخ( https://www.aleftoday) بعيدا عن املؤثرات اخلارجية؟

يبدو ان هذه االمور جمتمعة أو متفرقة تؤثر على اندفاع الشخصية احملموم واملسعور للحصول على اجلسد أبية طريقة              
 .ابخليانة، وابملبالغة فيها بوضع السم للشخصيات الذكورية أو االنثوية اليت حتول دون حتقيق هذه الرغبةكانت: ابلتمرد، ابحليلة، 

ولقد امتزج اجلنس بعدة أشياء يف اللياىل على رأس هذه األشياء اجلمال، فقد قدمت شهرزاد ابنوراما عريضة من االجساد اجلميلة 
تقدم شهرزاد اجلنس تقدميا مثريا ومجاليا ال بد ان تلجأ اىل وظيفة مرجعية اخرى القادرة على بث مكنوانت شهوة شهراير، ولكى 

تساندها، فاجلمال من هللا، وهللا خلق اجلمال لالنسانكى يستمتع به، وطاملا ان هللا اصطفى االنسان على االرض وجعله خليفة 
سريورهتا احلضارية، لذلك اصبح اجلمال هدفا من أهداف  له، اذن ميتعه ابجلمال والشهوة واجلنس ليعمر الكون، وتستمر احلياة يف

احلكاية، واجلمال وفق منظور اللياىل يتحدد ابلدرجة االوىل يف تشكيل اجلسد واماكنه املثرية جنسيا وصار اجلمال يعىن حتديدا 
قيمة مجالية تتبلور اواًل وتتضح اجلسد املثري واملكتنز الشفاف، وكل ما حيقق الظاهرة احلسية بتوقها ونزوعها صوب اللذة، يشكل 

من خالل تقاطيع جسد املرأة وحتديدا مورفولوجيتها اخلارجية هى املقياس اجلماىل األول، وقيمة هذا املقياس يف وظيفته على بث 
 .الشهوة مث اطفائها عن طريق رعشة اجلسد

. حضارات وقاراتألف ليلة ــ هذا العمل العظيم الذى ذاع صيته إىل افاق االرض شرقا وغراب و 

(https://www.aleftoday )بال اتريخ 

واجلنس يف اللياىل وكما ذكر الباحث امتزج وتفاعل مع عدة مؤثرات سامهت يف تفرده، مثل الطبيعة ممثلة يف البساتني              
والغناء دورا مهما متهيدا للوصول اىل الغاية الكلية )اجلسد( أو ذروة وضفاف االهنار واخلمر واملوسيقي، فقد لعبت اخلمر والرقص 

ة احلكاية، كذلك لعبت التوابل وكافة انواع البخور والعطور القادمة من اهلند والسند وفارس واليمن دورا واضحا يف تفجري االاثرة العربي
 على املستوى اجلنسى
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العطارين اصبحوا خرباء يف فن اجلسد )اجلنس( واصبحت حوانيتهم فضاء تعقد فيه ومن يقرأ اللياىل جيدا سيالحظ ان             
أثناء حتليله هلذه احلكاية على دور الغناء واملوسيقا واخلمور، يف حتفيز خطاب ، وعرّج املؤلف، وبشيء من اإلفاضة صفقات اجلنس،

شخوص الذين ينتمون إىل الطبقة احلاكمة سياسيا، واملالكة اجلنس، وحتفيز الرغبة اجلنسية وأتجيجها لدى شخوص الليايل، وخباصة ال
 اقتصاداي، وابلتايل حتفيز احلكاية وتشعبها إىل حكاايت فرعّية تلد مزيدا من النساء واجلواري . وقد أفاد  ـ 

سّجلها الفقهاء والشيوخ وكما يقول ـ أثناء حتليله للحكاايت من مظاهر اإليروتيكية العربية ونصوصها وأدبياهتا، كما              
وأثبت املؤلف كثريا من النصوص العلمّية اجلريئة يف هذا اجلانب، واليت تالمس املفاهيم والرؤى  األجالء يف مؤلفاهتم القدمية. اجلانب، 

ز" عند وتقتب منها، وقد طّبق من خالل هذه الدراسة العلمية األكادميية مفاهيم " احلواف، اليت استنتجها من خالل دراسته
، من خالل حتليله للحكاايت  (220، 1998)يونس  الشكالنيني الروس، وكذلك مفهوم " األمثلة الوظائفّية" عند فالدميري بروب

نصوص ألف ليلة وليلة،  السحرية الشعبّية، ومن هنا فإن دراسة الدكتور يونس رمّبا جاءت مغايرة ملعظم الدراسات العربية اليت تناولت
دة لكنها ال تدعي أهّنا سبقتها معرفيا، وأمهية ودقّة يف الوصول إىل النتائج ـ كما يقول ـ بل ميكن اعتبارها حبّق إحدى احملاوالت اجلدي

 يلةوعالقته ابلتكيبة االجتماعية والسياسية واحلضارية لدى شعوب ألف ل، يف فهم خطاب اجلنس، ودوره يف تشكيل احلكاية

الباحث عند الشكل الذى صيغ فيه خطاب اجلنس يف الليايل، حيث ان خطاب اجلنس يف اللياىل يشكل قصا وسردا              
 .بلوحات مجالية متناغمة ومزخرفة ويبدو هذا اخلطاب فنا كالميا بنسق جديد خيرق بنية اللغة العادية اليت سادت يف كتب االدب

ير طاقات السرد الكامنة واخراجه من منطيته، فبنية اللغة اجلنسية تتكرر وتتادف اثناء وصف اجلسد لقد سامهت هذه اللغة يف حتر 
أما القسم الثالث من البحث فيتمحور حول نقد خطاب احلب والسلطة يف  .وتقاطيعه وتكوراته وحلظة تواصله مع جسد آخر

نية على احلالة الثقافية والتارخيية جملتمعات الليايل ) انظر ص اترخينا الليلي، حيث جيب أن تكون دراساته كما يقول الباحث مب
إذ احلب يف ، ( . ومن خالل التحليل العميق لبعض حكاايت ألف ليلة وليلة يسجل الباحث إدانة كاملة لذينك اخلطابني122

أما السلطة فقد كانت سلطة منافقة غرقت يف غاابت ، الليايل هو حب ميّهد للجنس، ويقّدم مائدة اجلسد على مذبح اآلدمية
النهود وجبال األكفال وحفالت اجملون والرقص، وأدارت البالد وفق شيزوفرينيا سلطوية تبيح هلا كل شيء ابسم الدين الذي 

 استعمل لتمرير كافة أنواع اخلطاابت املتناقضة والرغبات املزاجية 
ان العصرين األموي والعباسي، لنقول إنه على الرغم من االستبداد والعسف الذي كان وهنا نقف وقفة أخرى مع الباحث الذي أد

يف العلوم اإلنسانية، عالة على كثري من تراثها ‘ يطبع عامل تلك العصور كافة، إال أّن العصور الذهبية للحضارة اإلسالمية اليت مل نزل
تفتحت آفاق للعلم واحلرية الفكرية ،والتدافع العلمي الراقي، مبا ال جنده يف فقد ، كانت العصور الثالثة من الثاين إىل الرابع اهلجري

 . عصران احلاضر

أما جمتمع اجلواري فقد مّثل زادًا جنسيًا ومجاليًا جعل تلك اجملتمعات ترتوي من اجلنس ) وهذا ال يعين اإلقرار أبدا              
يكون فضاء اجلسد هو اهلاجس األكرب  حىت الو  ت يف الفكر واإلبداع والعطاء املعريف،بعبودية املرأة واستالهبا(، لتخلص هذه اجملتمعا

 يف حياهتا ،كما هو يف الكائن العريب احلديث الذي ال يفكر إال يف تكورّات اجلسد وتشكيالته . 
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ني مثال املأمون وابن املعتّز، لكن إن اإلشباع اجلنسي لدى خلفاء تلك العصور جعل كثرياً منهم علماء أو أدابء أو مبدع            
ذلك ال مينع كثرياً من الفتات املظلمة اليت طغى فيها تسوانمي اجلنس، فأهلك احلرث والنسل ألّن االنغماس يف هذا الفضاء قد يولّد 

 (230، 1998)يونس حتمل أي ذرة من ذرات الكرامة اآلدمية  كائنات مهجية ال

إن الشبق اجلنسي يف الكائن العريب احلديث له عوامل خمتلفّة ولكن يظّل العامل األكرب هو عامل التخلف الديين             
واالجتماعي واملدين يف عصر الكائن العريب احلديث الذي حيلم كثري من أفراده أن تكون قبورهم بني فخذي امرأة . هذا اجملتمع 

الذي يهني شهرايره املرأة ويقتلها ألف قتلة ابسم الدين مرة، وابسم األخالق أخرى وهو ميارس الدعارة يف اخلفاء، املييئوس من برئه 
هذا الكائن نعم هو الذي جعل الدعارة تلّف كل عالقاته، فهناك دعارة السياسة ودعارة الفن، ودعارة الثقافة، ودعارة اإلدارة 

 ودعارة الدين ...إخل
العامل البغائي يف ألف ليلة وليلة أطهر بكثري من العامل البغائي العريب يف عصران الذي ميارس البغاء ابسم حماربة البغاء  إن            

 . 
وعوداً إىل اجلنس والسلطة يف ألف ليلة وليلة لنجد يف قسمه األخري دراسة نقدية معّمقة حلكاايت ألف ليلة وليلة              

بروب يف مفهومه األول للمثال الوظائفي من خالل حتليله حلكاية )عالء  نائية األمثلة الوظائفّية متابعاً فالدميرياستعمل فيه املؤلف ب
الدين أبو الشامات(وحتت العنوان املوسوم بـ )) بنائية األمثلة الوظائفية يف إحدى حكاايت ألف ليلة وليلة(( الذي يعّد من أطول 

وهي حكاية : حكاية عالء الدين أبو الشامات والتاجر ، ية من أطول حكاايت ألف ليلة وليلةدرس املؤلف حكا، عناوين الكتاب
، وبنّي دور اجلنس والرغبة اجلنسية يف بناء احلكاية، حممود البلخي، وسفرمها من مصر إىل بغداد مثّ  إىل حلب، وما جرى هلما

  (71)ومسار أحداثها الكثرية، وتشعبها

، حيث أتخذ يف هذه احلكاية interdictionاليت تسبق بوظيفة ، احلكاية تتموضع وظيفة الرحيلففي هذه              
وهناك وظيفة املنع اليت مل تتحقق يف هذه احلكاية، مما أّدى إىل حتقق وظيفة األمر أو االقتاح، اليت ينتج عنها ، شكل النصيحة

 فيما بعد وظيفة اخلرق أو خرق املنع. 

فوظيفة االفتقار، مث وظيفة الوساطة، ، فوظيفة التواطؤ العفوي، و احلكاية يف ما بعد عن طريق وظيفة اخلداعوتنم             
وتتداخل األحداث بوظيفة الفعل املضاد حسب مفهوم بروب ،أو وظيفة إرادة الفعل حسب غرمياس. مث تظهر وظيفة املانح 

لة يف حتليل احلكاية . ويعّد هذا القسم من الكتاب من أكثر األقسام ،فوظيفة نزع القناع ... وغري ذلك من الوظائف املستعم
 (235، 1998)يونس . تعّمقاً يف استعمال أدوات النقد السردي

وليلة قيمتها  ىف اخلتام يصل الباحث يف كتابه الشيق واملهم اىل هذا احلكم: ولوال خطاب اجلنس لفقدت ألف ليلة            
ودالالهتا العميقة على مستوى البنية احلكائية ومستوى عظمتها االدبية والتارخيية ويظل خطاب اجلنس فيها من اهم اخلطاابت 

 .اجلنس والسلطة يف ألف ليلة وليلة الفكرية اليت اطرهتا الشعوب واحلضارات ــ مبدعة
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 اخلتام :  

واألجنبية املتمجة ، حتليل احلكاايت، مستفيدا من عدد  كبري من املصادر القدمية واحلديثةنالحظ أن املؤلف قد بذل جهدا كبريا يف 
بطريقة مباشرة أم غري مباشرة. كل ذلك من خالل لغة مجيلة ، وتلك اليت تتحدث عن ألف ليلة وليلة، يف معارف إنسانية عديدة

وكما وردت يف حكاايت ألف ، نصوص اليت تصف أجساد النساءوخباصة تلك ال، عذبة أحياان، ومثرية وآسرة جرئيه أحياان أخرى
 لفتة قريبة واليت كانت ممنوعة من التداول،، ليلة وليلة، ويف الكتب اإليروتيكية العربية القدمية

ب إىل دراسة خطاب اجلنس والسلطة يف ألف ليلة وليلة ،ال يسع القارئ إال االتفاق مع املؤلف الذي يذه ومن خالل              
وليس من مهمته أن يكون كذلك ،: إنه دعوة إىل الطبقات االجتماعية املسحوقة للتصاحل ، أن الفكر الشهرزادي ليس فكرا تنويرايً 
وهو دعوة برؤية ال مباشرة للطبقة الفوقية الستمرارها يف إذالل الطبقة ، وأوضاعه الال إنسانية، مع الواقع السائد بكّل بنياته املهّمشة

 .الذي يشكل هذه الدعوة وآفاقها  فاجلنس هو، ية . والدعوة هنا تتبني عن طريق اجلنسالدون

 

 المراجع: 

4 .https://www.aleftoday. .info/article.php?id=253.بال تاريخ . 

http://cahiersdifference ..over-blog.net/articile-33452699.html, 2.بال تاريخ . 

https://pulpit.alwatanvoice .com/content/print/87214.html.بال تاريخ . 

 .1998. بيروت لندن1محمد عبد الرحمن يونس. الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة. المجلد ط 
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 للقاص و الروائي حممد عبد الرمحن يونس " والدة بنت املستكفي يف فاس" رواية  
 نضال عباس عبد اللطيف   الباحث  بقلم : 

 يف األدب احلديث ، سوراي . كاتب   
 

يف ثالث عشرة جامعة من جامعاته وحضر العديد نس الذي جاب أرجاء العامل ودّرس الروائي القاص الدكتور حممد عبد الرمحن يو 

 :  "ابن بطوطة ... سندابد األدب العريب املعاصر    من مؤمتراته الفكرية واألدبية حىت ليطلق عليه حبق

 صلت على اجلائزة األوىل يف مركز ابن خلدون اإلمنائي جلوائز اإلبداع العريب  .ح   ”رواية والدة بنت   املستكفي“

رخيية، ومن عنوان الرواية :  الرواية ملحمة أسطورية حتمل  اإلاثرة و الدهشة، و مزيداً من الواقعية والسحرية، واإلشارات التامقدمة 

) والدة ( ميكننا أن نتساءل: هل ) والدة ( هي الشخصية التارخيية املعروفة يف األندلس ) والدة بنت املستكفي(، أم هي احلياة 

يها كانفتاح الولودة ابستمرار احلاملة ملزيد من التناقضات  " اخلري والشر، الفرح و احلزن(  وصواًل  اىل النهاية املفتوحة على مصرع

 احمليط األطلسي على األفق.

ولكنها غنية أبحداثها املتعددة واملتنوعة  اليت جتمع ما بني التاريخ   ،  أتت الرواية ضمن فصول ال يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة

متناغماً متفرداً   , سية والثانويةاملعاصر والتاريخ القدمي، و مابني الواقع وما بني اخليال،  وجاء خلط األحداث بني الشخصيات الرئي

جديدًا .  وما أن تبدأ بقراءة الرواية حىت تشعر نفسك أنك خارج الزمكان، إذ أيخذان أسلوب الروائي يونس السهل املمتنع إىل 

حميط  األطلسي  أحداث متالحقة   فال نشعر أبنفسنا إال و قد وصلنا إىل الصفحة األخرية من الرواية حيث األفق البعيد ومياه 

 املتعدد يف أبعاده ودالالته. 

، ومن أهم ةشخصيات الثانويال و أتت الشخصيات من التاريخ املعاصر و من التاريخ القدمي وتنوعت بني الشخصيات الرئيسية   

 -زهرة-شمدير مكتب قراقو -قراقوش اإلسخريوطي  -زنوبة-فاطمة اإلدريسي   - هذه الشخصيات: عبد هللا عبد هللا العومري

 شقنا بن عبد الواحد،  املوىل  بدر..  عباس بن فرانس،  عبد الرمحن الداخل،-ابن زيدون-والدة بنت املستكفي -النادل –العبد

ألندلس، أايم يف مدينيت فاس والرابط املغربيتني، و يف فضاءات مدن ا تدور أحداث الرواية يف فضاءات املغرب العريب، و حتديداً 

عبد الرمحن الداخل هلا، و لبداع ماهر من كاتب متعدد القراءات يف أنواع عديدة من الكتب: كتب التاريخ و وي حكم األمري األم
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قنيات الرواايت والسري الشعبية،  قدم لنا السندابد  الروائي أحداث روايته بطريقة مجيلة حمببة  مل ختلو من اإلاثرة والغرابة، مستخدما الت

 رد و احلوار واالستجاع، وشّكل  األحداث الروائية  بكل دراية ومعرفة.  الروائية احلديثة يف الس

نتفاج  يف الرواية ابلكم اهلائل للشخصيات التارخيية اليت وردت ، وبعدد الكتب العربية واألجنبية )مراجع البحث ( وإملامه بعامل 

رت جلية واضحة يف الشخصيات  اليت عشنا  معها الفرح واحلب اجلغرافيا  ومعرفته ألغوار النفس البشرية ومشاعرها اإلنسانية اليت ظه

واخلوف واحلزن والكره  والنفاق والرعب،  وعّرفنا الروائي  على كم الأبس به من الكلمات الدارجة يف املغرب الذي عاش فيه ردحاً 

 من الزمن. 

 ثنائية اخلري و الشر يف الرواية :

األرض والسماء. الشمال واجلنوب , الشرق والغرب، البارد ر، النهار والليل، الشمس والقم: هذا الكون حمكوم ابلثنائيات الضّدية 

 -والساخن ,الداخل واخلارج , املوجب والسالب , احلركة والسكون , الزايدة والنقصان ،العدل والظلم ,احلب والكره, قابيل وهابيل

الثواب –احلق -الطاعة -املثل–القيم –العمل النافع –السعادة -سنالرمحن والشيطان، العلم واجلهل  ، اخلري بكل مافيه من )احل

العمل الذي جيب -الضرر–احلزن –الضعيف –الباطل –املعصية  –العمل الذي جيب أن يعمل...والشر بكل ما فيه من )القبيح 

ية أن تسلط الضوء على جممول سلوك أال يعمل  ( ، و  النفس البشرية مزيج من  اخلري والشر، ومن خالل هذه الثنائيات حتاول الروا

القول إّن ) والدة ( األنثى اجلميلة اليت تفيض شعرًا و هباًء و مجااًل  هي رمز اخلري، وهي األمومة وميكن الشخصيات ومساراهتا ، 

 والليونة والراحة والعواطف اخلضرة والرطوبة والروح االجتماعية، أّما الوايل  قراقوش األسخريوطي  فهو رمز الشر والفساد،  ألنه خايل

 واجلفاف والصراخ والفردية واألاننية .  من العواطف والضمري،  إنه االستبداد 

قابيل القاتل رموزاً عديدة تشري إىل  الظلم  جّسد، يف حني  الالعنف و منذ البداية كان هابيل املقتول رمز اخلري واحلب والسالم و

ط به، نتيجة   ملا مير به جمبواًل على اخلري ابلفطرة ، فإن الشر صفة عارضة حتي و إذا كان اإلنسان واجلور والطمع وسفك الدماء.

هذا اإلنسان من خالل ظروف احلياة الصعبة اليت يعايشها،  والبيئة القاسية اليت حتبط نفسيته و طموحه، وابلتايل تنعكس على  

 شخصيته  و تصرفاهتا. 

، ضوصفاء األملاس لدى البع اللؤلؤ إن البيئة القاسية الصعبة تعمل على أن تفرز معادن الناس، و تبلور سلوكاهتم، حيث يظهر بريق 

وصوال إىل احملار بعد رحلة من املعاانة واجلهد الشاق  ..  ويف مقابل ذلك جند من يرضى ابلذل واهلوان مقابل الراحة وسهولة احلصول 
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وهذا ما  وابئعات اهلوى يف احلاانت.  وترفها الكاذب اخلادع، لذلك نرى كثرة الشكامني  احلياةعلى امللبس واملسكن وكماليات 

 حاول السرد الروائي أن يشري إليه من خالل تفاعالت الشخوص الروائية.

، وابلتايل ترسم مواقفه جتاه ما  تقولب شخصيته  إن الظروف األسرية واالجتماعية والتبوية والبيئة اليت ينشأ فيها املرء تؤثر به، و 

أبن البيئة  الغري طبيعية  هي اليت تزرع الشر يف أعماق اإلنسان،   يدور حوله من ظواهر،  و من هنا فإن  علماء االجتماع يؤكدون

 وتدفعه للعمل به .

 بعض الشخوص الروائية يف الرواية :

املتفائل اآليت من مدينة   ومن أهم الشخصيات الروائية اليت شكلت أحداث رواية والدة بنت املستكفي الشيخ العومري هذا الشاب 

و والده هو ( 24)الرواية ص يضيء ليل املراكشيني املظلم إهنا التاريخ والبوابة إهنا اجلواد الذي ماكبا يف حياته  ي"خنيفرة" البؤبؤ الذ

ولديه قصور وبساتني مالىء  ( 21)الرواية السيد اجلليل الثري األب الروحي خلنيفرة  ميلك قرى كاملة يف خنيفرة

)الرواية بعد أن حصل على  األستاذية التمهيدية بدرجة امتياز يف الفقه والعلوم الدينيةابلنخيل، و والدته األمرية البدوية اجلميلة، و 

وبعدها شعر حبقد دفني على  ,سافر اىل األزهر الشريف مبصر، إلكمال الدراسات العليا وبقي سنتني يقرأ  ولكنه مل ينجح    (94

)الرواية   اإلدريسي  سليلة  األدارسة  والتاريخ والقباب واملنائرتزوج من  فاطمة عبد هللا  .شيوخ األزهر الذين حرموه من شهادته 

، فاطمة  األمرية احلسناء  ( 142) الرواية ذات األخالق الرفيعة أخالق األمراء والشرفاء ونسبها يعود اىل رسول األمة    (106

ها نسبها الشريف وال طهارهتا من عشق الرقص والسينما الفتاة احلرة الطاهرة  و مل مينع   (128)الرواية املتوجة ابلشفق وخضرة البحر

, ( 141) الرواية وكانت حلم كل شخص يف فاس حىت إهنا رفضت الوايل قراقوش  (،159) الرواية واملسرح  و اإلدمان عليها 

قرأ الفاحتة مع والدها  وعندما جلس الشيخ عبد هللا العومري  مع والدها طالبًا يدها مل ميانع من شرب الويسكي مع الصودا، إذ  

، ويف ما بعد مل  يتوان عن الزواج ) عرفياً(  أبرملة صديقه )اهلادي(،  صديق  الدراسة املميز يف اثنوية يعقوب ( 129) الرواية وشرب

يكن يصرف و الغريب  يف موضوع  زواجه من زنوبة  أنه مل   . ، اهلادي الذي خيتلج قلبه له عند مساع امسه( 86) الرواية املنصور

حىت إنه مل    (15) الرواية عليها مادايً، لذلك طردها صاحب البيت   ألهنا مل تدفع اآلجار فقد أتخرت مخسة أشهر عن السداد

، ولكنه كان كرمياً مع ابنتها فكان يعطيها املال ويعدها ابلدفاتر واحللوى من أجل   (  38) الرواية يهدها ذرة كحل أو زجاجة روزي

الغرفة وتتكه وحيدأ  مع أمها، ولكنها رفضت  ، وكان يدفعها فضوهلا ألن تتفرج عليه من ثقب الباب و هو يف سرير  أن خترج من
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أمها، و كان ذلك يؤذي مشاعرها، و يعكر نفسيتها، كلما رأته يعلو ويهبط يف هذا السرير، مما جعلها حتقد عليه وال حتبه، وبدال 

.. ( 53) الرواية مغتصباً لوالدهتا،  فقد كان هنماً جنسياً، و ال يستطيع صرباً حىت تنام  هذه االبنة من أن تراه عّما و أاب هلا ، رأته

 . ( 48) الرواية اليت كربت وبدأت تفهم سر العالقة بني أمها و بني اهلادي

مساعدهتا، و احلد  لقد أجربت حياة فاس القاسية الشخصية ) زنوبة( ، على اهلجرة من فاس، و مل حياول الشيخ العومري

) من مأساهتا، فهو مل  يرض لشهار زواجه العريف منها، لكي يستها ويصوهنا ويصون ابنتها  اليت أصبحت شابة  يف سن الزواج

، فما كان منها إال الرحيل  غري آسفة على فاس، شاكية يف اآلن نفسه ظلم العومري إىل رهبا الكرمي قائلة :  أشكوك ( 16الرواية 

الشيء الدفني ومن املالحظ أن  االنتهازي،.  ووالدة هي األخرى عرفت شخصية العومري، وطبعه ( 38) الرواية لواحد األحدإىل ا

، حىت ( 35) الرواية نه كان طيلة حياته ميين نفسه أبمرية تنزعه من فاس وتطري به صوب خلجان وجزر جديدةأيف نفسية العومري  

 حياته، ألنه كان يرى أن املرأة اجلميلة متنحه التفوق والسعادة، ومن هنا فقد وجد ضالته يف )والدة تكتمل مظاهر األهبة و السيادة يف

بنت املستكفي( . غري أنه  بعد أن حصل على) زنوبة( البهية األلقة، وعلى )والدة( األمرية األرستقراطية  ختلى عن احللقة واملريدين، 

 .( 196) الرواية زء من اترخيه املعريف والفقهيومن هنا بدا قليل الوفاء، إذ ختلى عن ج

، فهو ويف ملبادئه وقيمه وثقافته، لقد أحب مبادىء سياسية واعتنقها ودافع عنها،  أما الشخصية الرئيسة األخرى ) سي اهلادي( 

شعار املظلومني يف وجه وعندما أصرت عليه زوجته متوسلة أن يهرب إىل فضاءات أكثر أمنا، و يطّلق السياسية ، و يتوقف عن رفع 

لقد آمن مبادئه وشعاراته , ومات   ( 51) الرواية الظامل املستبد ) قرقوش اإلسخريوطي( رفض قائال : ))  لن أخرج اال على نعش((

إىل قصر وفياً هلا . يف حني جند أن رفيقاً له ، سرعان ما  تنكر لكل مبادئه ، حني مت تعيينه رئيساً جديداً حلزب العمال ، إذ ذهب 

 ، وعند ذلك كافأه قرقوش  ابلبيت والسيارة  و احلظوة واجلواري .( 89) الرواية قرقوش زاحفاً و موالياً والًء مطلقاً 

لقد كان أتثري اهلادي قوايً على أخالق زوجته زنوبة، إذ  جعلها عفيفة النفس، يف سلوكها وحياهتا، فعلى الرغم من زواجها 

، مل تطلب منه املال حىت تدفع أجرة منزهلا الذي يقضي فيه العومري أمجل لياليه، وكان حقها أن تطلب منه العريف بعبد هللا العومري

 بوصفها زوجة له. لكن عزة نفسها منعته من أن تطالبه ابملال، وعندما انتهت أمواهلا ، تركت املنزل وغادرت املدينة. 

 العومري وعلى  واهلادي ، و إذ نقارن بني الصديقني عبد هللا العومري إن أتثري البيئة و الثقافة  ابت واضحأ على عبد هللا  

واهلادي، جند أن اهلادي أحب السياسة، واعتنق املبادئ مؤمنًا هبا،  ودافع من أجلها  ومات من أجلها ،  يف حني أن  عبد هللا 
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، و سعى جاهدًا للوصول إىل قليب  زنوبة ووالدة و العومري ختلى عن احللقة واملريدين، أي ختلى عن إرثه املعريف وقيمه الدينية

جسدمها، وعندما استشعر اخلطر يف فاس  فّر هارابً إىل اليكانت بصحبة والدة الئذا بعطاايها ، بينما رفض اهلادي  اهلجرة واهلروب 

يسي  زوجة العومري سليلة . أّما الشخصية الرئيسية األخرى فاطمة األدر  .من فاس وقال :إنّه لن يرحل من فاس إال على نعش

، فهي أقل حضوراً و فاعلية  يف السرد احلكائي، وهي منوذج مثقف، و رث جمدًا ( 106) الرواية األدارسة والتاريخ والقبب واملنائر

نها رجل رد فعلها عنيفًا  عندما طلب ماترخييَا مشعًا علمًا ومعرفة،  أاب عند جد ،  وألهنا  مازالت تعيش عبق هذا املاضي كان  

) الرواية أمن غري مؤدب بطاقة تعريفها الوطنية و هي تتجول يف شوارع املدينة،  فقالت  أان فاطمة األدريسي معروفة يف البلدة كلها

, غري أن رجل األمن سخر منها ومن اترخيها املعريف، ومن أجدادها األدارسة كلهم، ونقلها إىل مركز األمن، وهناك أذلوها ( 105

كل اترخيها احلضاري و الثقايف، وكل علوم آابئها و أجدادها، مث قادوها إىل قصر الوايل قرقوش اإلسخريوطي لينتقم منها و أهانوا  

ومن كل أجدادها األدارسة الذين يكرههم و حيقد عليهم ، ألهنم  يتفوقون عليه و على أصول أسرته الوضيعة ،  و كان انتقام الوايل 

سياط و سجنها ألهنا رفضت أن متنحه جسدها،  ولّفق هلا هتما سياسية خطرية، مث اغتصبها عنوة بعد منها شديداً، إذ جلدها ابل

أن ذاقها صنوف التعذيب الوحشية، فأذهلتها وحشية هذا الوايل، هي كانت تظن أهنا أهم منه، و أن أجدادها األدارسة هم أسياده 

هلتها حني اكتشفت أن هذا الوايل األهوج ال يقيم لألخالق و العلم والشرف و علماً و معرفًة و نفوذاً وسيادة، إال أن املفاجأة أذ

السيادة وزانً ، و ال يهمه  إال  شهواته، و إفقار شعبه و إذالله حىت يظل مستكيناً له، و إذ وجدت نفسها مقادة إىل سرير الوايل، 

سياسي الوحشي، الذي يكرسه هذا الوايل، و ابلتايل طاعوته و ومهانة وجمروحة نفسياً وجسدايً، متنت لو أهنا فهمت بنية النظام ال

. و هنا تشري الرواية بوضوح إىل األساليب  (  146) الرواية ذهب معه ابلرضا، ورشته ابلعطور واستسلمت له بال وجع وال سياط

 م، و احتقار عقول املثقفني، ماضياً وحاضرًا.القمعية اليت تلجأ إليها السلطة السياسية لتطويع املارقني عليها، و كسر هاماهتم و إذالهل

هو الشاعر األندلسي أمحد بن   زيدون، شاعر احلب و الغزل الرومانسي يف الدولة األندلسية ، سيد القصائد اليت   ابن زيدون :
و من  ( ،161) الرواية تبوح عذوبة وشفافية، عشيق والدة وحبيبها، فهو يبدو يف الرواية مثااًل للبخل والغرية و احلسد والنرجسية

وذلك ألنه  ربيب أمه بعد   (148) الرواية ته والدة تصرف أمواهلا بسخاء،  وصفها بـأهنا مبذرةخاصته البخيلة، و عندما رأى حبيب
فقد  طلب من والدة  ، و ألنه ال يستطيع الوصول إليه،  ( 27) الرواية وفاة والده. وقد أراد سيف الوايل للقضاء على  ابن عبدوس

   ( 32) الرواية دة ، و اهتتمه   أبنه  جاحد وانكر كابن القار والقطران والزيتفوخبته وال أن تسرقه له من قصر الوايل حني تزوره،  
،  مما نستشف أن  الروائي يونس اتبع اترخيياً أدق  التفاصيل عن شخوص روايته، و اطلع على اترخيهم املعريف و الثقايف من خالل 

  املصادر اليت أرخت هلم. 
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عامل غرانطة وخمتعها األول  العامل ابلرايضيات والكيمياء والفلك، الفكر العلمي التجردي، : هو ممثل الوعي املعريف، و ابن فرانس
فهو أول من اختع الساعة املائية )امليقاتة( وأول من أضاف  إىل ذات احللق اليت تتكون من سلسلة من احللقات حىت  متثل حماكاة 

،  وأول من صنع قلم احلرب ،واختع طريقة لتقطيع أحجار املرو يف حلركة الكواكب والنجوم وأول من صنع الزجاج من احلجارة
فقد  ( 185) الرواية  األندلس بدالً من ارساهلا اىل مصر . وأول من كسا نفسه ابلريش وصنع له جناحني، واحتال يف تطيري نفسه 

يف فاس، وزارت قرقوش االسخريوطي يف قصره، بدا يف الرواية مثااًل نظيفاً للصدق والوقار والتهذيب ، و حني أصابت احملن والدة 
و أراد اغتصاهبا، غري أهنا احتالت عليه وهربت من قصره، اكتشفت أن عباس بن فرانس أكثر وفاء من كل أصدقائها، حني دافع 

بد هللا العومري عنها أمام أصدقائها، مؤكداً أهنا الشرف عينه، و أهنا ما منحت أبدا جسدها للسفيه قرقوش، يف حني أن صديقيها: ع
و ابن زيدون شّكا أبخالقها، و اهتماها ابلفجور. و على الرغم من تفوق عباس بن فرانس، و ثقته العالية مبقدراته العلمية ، فقد  
كان حزينًا ، من منحى آخر،  ألنه شعر أنه غري مرغوب من الناس ألنه أصلع، و كان حيّز يف نفسه ألنه  مل جيد املرأة اليت تقدر 

 (.167الرواية ) فوقه العلمي واختاعاتهت

فتاة شابة مجيلة وفقرية، هنشت البطالة آماهلا، ووجدت نفسها عاجزة عن فعل  أي شيء، فاضطرت إىل أن متارس اجلنس ،  زهرة:

ثال العربية القدمية ) بعد أن ضافت هبا سبل احلياة،  ورأت أنه الوسيلة الوحيدة أمامها، وما أخذت  ابألقوال الراننة اليت ترددها األم

من اآلية الكرمية على مزاجها وأتسيسا على حالة فقرها األسود، و  ، و فسرت جزءاً ( 52) الرواية  متوت احلرة و ال أتكل بثدييها(

رانس أقنعت نفسها أنه جيوز هلا أن تزين )فمن اضطر هلا غري ابغ فال أمث  عليه( . الوردة الذابلة نراها تفتحت وأينعت مع ابن ف

فتوجها أمرية  فقدمت له احلب مقابل احلب ، وقررت أهنا اليوم  لن تبيع جسدها وستبادله حباً مشتكاً  احلب الذي قرأت عنه أايم 

، و ما أن التقت بعباس بن فرانس، و أحبته حبا نظيفا حىت قررت  أن ترجع  له كل أمواله اليت دفعا هلا،  ( 193) الرواية الثانوية

 .( 194) الرواية  تتك هذه املهنة امللعونة،  و تغادر فاس هنائياً وقررت أن  

،   ذلك العبد الذي عركته احلياة،  وطحنته و حددت  له مثناً خبساً ُيشتى من خالله و من الشخوص الروائية الشريفة يف الرواية

الداخلي، ظل شاخماً، كقمم اجلبال الشاخمة اليت تضاهي  ، ويباع كأي متاع، وأخذت منه أعز ما ميلك أال وهي حريته، غري أن نقاءه 

جبال طوروس وشفشاون،  فهو يرفض أي املكاسب و الشهوات اليت أتتيه بدون حساب، فقد رفض أن خيون سيده،  رغم حماوالت 

نه خمصي ، و غري قادر زوجته الفاسقة صاحبة احلسب والنسب، ودعوهتا له للخيانة والزىن،  غري أنه حاول التخلص منها حمتجاً أب

على احلب، غري أن زوجة سيده،  تكشف كذبه وتصّر على إشراكه يف حبائل جسدها، عندها يرفع صوته رافضاً قائال:  هلا أموت 

إن عبوديته مل تفقده وفاءه، و  ( 67) الرواية وال أخون اليد اليت مدت إيل وأان ال أخون سيدي وال أشرب من بئر وأرمي  حجراً  به
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و إميانه ابلقيم واملثل العالية، على الرغم من إغراء هذه السيدة اليت ال يعين هلا الوفاء الزوجي أي  ،اسكه و قوة شخصيته وارادتهمت

 شيء. 

ذلك الطالب الذي يدرس يف السنة الثالثة، شعبة األدب الفرنسي،   لكنه يعمل يف األن   ومن الشخصيات النبيلة يف الرواية 

       ن السريني ــال األمــخدرات ، ورجــشروابت واملــتغص ابلنساء املتاجرات ابجلنس، وأنواع امل( 156) الرواية نفسه، اندالً يف حانة سيئة

ة من التهذيب، و  حيفظ أمجل أبيات الشعر، ويتابع دراسته اجلامعية بتفوق، ويرسل ، و مع ذلك فهو على غاية عالي  ) الشكامني(

من أجل أن يتدبروا أمور حياهتم ،هذا الشاب يعرف األصول والشعر  (   156الرواية ) نصف راتبه ألمه األرملة وأخوته األربعة

 غرفته اخلاصة املتواضعة ، اليت حوهلا إىل واحة لألدب والذوق واألدب فهو يرحب بوالدة وابن زيدون أمجل ترحيب، ويستقبلهما يف

 والشعر و األانقة و اجلمال يف التتيب، بفضل ذوقه اجلمايل.

روحها ، لقد  ترىب على العلم، و كان   أول متفوق يف كلية احلقوق وأول من فهم القوانني و رجل جامعي مدير مكتب قراقوش:   

لقوانني، و حتريفه هلا، و تسخريها لسلطته اخلاصة، و اغتصابه لنساء مدينته اجلميالت ابلسطوة عاين جتاوزات قرقوش االسخريوطي ل

و التهيب، و التغيب اترة، و بذل املال اترة أخرى, فما كان من هذا املدير إال شعر ابلندم العميق، لسكوته على هذه التجاوزات، 

آن حلماية بلدته ونشر األمان والسالم فيها. إنه رجل قانون ابمتياز، و ضليع وأدرك أنه حنث بيمينه الذي أقسمه أمام هللا والقر 

بفقرات القانون ومواده عن وعي وفهم عميق، و عاشق ملدينته فاس، و بعد معاينته ملا يدور يف قصر قرقوش من ظلم و استبداد،  

ة بيد قراقوش حيركها  كيفما يشاء،و أنه مطلوب منه أكتشف أنه عاجز عن تطبيق القانون، و تكريس العدل، و أنه جمرد دمية  قبيح

أن يصمت وحيرف القوانني وفقا لرغبة قرقوش و أهوائه، وكل ذلك مقابل مثن خبس  سيارة ومسكن وحرس ، وعند ذلك يعود إىل 

من لقاء قرقوش ، وعندما خافت والدة (178) الرواية رشده ويقول لنفسه : ما جدوى أن متلك سلطة العامل وأنت حزين مرعوب..

،  وكان وفياً حقاً لوعده، إذ أبر به، و سهل لوالدة طريق ( 206) الرواية وعدها والدة أبنه سينقذها من  براثنه، فيما لو جتاوز حده

 اهلروب، بعد أن أراد قرقوش اغتصاهبا.

لقاء فعلها هذا، هي شرحية ختتب  وراء الصادقة الصامتة الساكنة...(، و اليت تفعل اخلري، و ال تريد شهرة الشخصيات )إن هذه  
طهارة أثواهبا، و اليهمها الظهور و التفاخر مبا تصنعه من خري، وتقدمه للناس، و قد احتفى هبا السرد الروائي وقدمها يف صور هبية 

النبيلة، وال يهمها إن برزت  مجيلة، لكن راوي الرواية، مل يذكر أمساء هلا، بل تركها جنوداً جمهولة، تعمل بنبل، و ختبت  وراء صفاهتا
أمساؤها أم اختفت . و تنتهي رواية والدة بنت املستكفي إىل فضاءات واقعية يف كثري من سردها ، و سحرية و اترخيية و تراثية 

هذه النهاية  متعددة يف خلفياهتا املعرفية و الفكرية، و إىل هناية مفتوحة على مزيد من االحتماالت اخلرية و الشريرة يف آن، و حتتمل
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املفتوحة مزيداً من الفهم و التحليل و األحداث املضمرة اجلديدة يف نفس من يقرأها، و يف ذاكرته و ختيالته و يف فضاء مدينة مجيلة 
تعّد من أمجل مدن إسبانيا، و هي إليكانت، حيث يعلن السرد الروائي انفتاحه على هذ املدينة اجلميلة قائال : )) ها حنن يف 

نت، أو املراف ، و آخرها، محدا هلل على سالمتكم )...( مرحبا بكم يف أليكانت أّم مدن العامل .. و أشهى نساء األرض و أليكا
    ( 228) الرواية التاريخ.. و أنظف مسابح العامل.. إقامة طيبة بني أهلكم و أحبابكم و عشيقاتكم((.
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 "الّسردي يف قصص " ذكرايت ومواجع على ضفاف عدنمشهدية الفراغ الباين "
  زهرة بوخامتي باحثةالبقلم : 

 . اجلزائر ،   جامعة سيدي بلعباس
 

 

وله يتبّع مفهوم املشهد على أركان سنيمائية من شخصيات، أحداث ومكان، فقد ذاع صيته هبذه البنية املفهومّية يف جّل الّدراسات اليت تتنا           
وتفعيله يف ركح فضاء ابلّتحليل، وما لبث هذا الطّغيان ينهّز يف ظل عرش الّسردايت احلديثة، اليت جنحت إىل إخراجه من بوتقة الّتحديد املفاهيمي 
شهدايت الّسردية يف اصطالحي آخر، ليلمس ما تلّبد به من معىن سديد وتبّلد عنه الّتخييل الّرشيد، فقد راودته آليات إجرائية من قراءة وأتويل، لتهيم ابمل

 احلرب اإلبداعي عن خطّه.عوامل من الّتخييل الّذهين مشيِّدة فراغات ابنية تستقرئ ما ثقل الّلسان األديب عن تفريغه، وعزف 

أة إّن مراسيم التّأويل اهلرمنيوطيقي للقصص الّسردي من أجل استقراء مكامن الفراغات البانية يف مشهدايته، أوجبت على الباحثة ضرورة أجر 
يف. ومن مّث وجب تفعيل الّتخييل الّذهين حتيينا آليات التّأويل العرفاين ملقايضة الّدالالت الكامنة، وحتريكها مبوجب إعادة بناء الّتشكيل البصري والّسينوغرا

 للمنتج الّداليل يف ثوبه الّتفسريي.

املشهدية إّن إشكاليات البحث الرّاهن تتعلق فيما تتعّلق حبيثيات تنظريية وتطبيقّية من شأهنا أن جتيب عن التساؤل التّايل: ما هي الّتشكيالت 
 ن مواجع على ضفاف عدن؟ للفراغات البانية الّسردية يف قصص ذكرايت م

 

 قدمة:امل

هتا بغية مساءلة ال شّك أّن االهتمام بفكرة الفراغ الباين يف الدرّاسات الّنقدية احلديثة ابت من أهّم القضااي اليت عكف الّدارسون على مباحثة حيثيا     
القارئ مبباغتتها واستقراء دالالهتا من خالل آلية التّأويل، وقوفا على  الّدالالت الكامنة يف الّذوات اإلبداعية، ومن مّث استدعت بناء مشاهد سرديّة حيظى

 مطّي اإلجراءات الّلسانية العرفانية وما أجرأته من أدوات لسانية وذهنّية تسّهل عمل الطّالب وتقشع الّظالم عن مدلوالت املطلوب.

ج لنصوص انطقة، تؤّز متلّقيها لسرب أغوارها وتفجري مضّخاهتا الّداللية، مبباغتة لغتها ولعّل القصص املوضوعة بني أيدينا للّدراسة والّتحليل لَنماذ         
كّل من املصطلحات: املشهد،   الّرصينة وفراغاهتا اخلصبة، فما هي أهم املعاين املؤّولة من أبنيتها الّلغوية ابالستناد إىل التّأويالت الّذهنية؟ وما الّذي تعنيه

 ؟ الّسرد، الفراغ الباين

 

 

 الّسرد وعلم الّسرد-1  
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سردا إذا  الّسرد لغة تقدمة شيء إىل شيء أتيت به مشتّقا بعضه يف أثر بعض متتابعا، وسرد احلديث وحنوه يسرده سردا إذا اتبعه، فالن يسرد احلديث       
ن اتبع قراءته يف حذر منه" كان جّيد الّسياق له، ويف صيغة كالمه صلى هللا عليه سّلم: مل يكن يسرد احلديث سردا، أي يتابعه ويستعجل فيه، وسرد القرآ

 فالّسرد هو القّص واحلكي.( 165)ابن منظور، ص

، 2003،  محيد احلميداين) أّما اصطالحا هو: "الكيفية اليت تروى هبا القّصة عن طريق قناة الرّاوي واملروي له، والبعض اآلخر متعلق ابلقّصة ذاهتا"          
اه لغواي من حكي وقّص، كما عّرفه سعيد يقطني على أنّه فعل ال حدود له، يّتسع ليشمل مجيع اخلطاابت ، يوازي يف مفهومه االصطالحي ماتبنّ  (45ص

، فالّسرد كّل إبداعي متكامل من بىن فنّية تعمل  ص(19، 1997) سعيد يقطني، سواء كانت أدبية أو غري أدبية يبدعه اإلنسان أينما وجد وحيثما كان"
التارخيية، الّدينية، االجتماعي، الثّقافية وغريها لتعمل على تشكيل صور سردية مشهدية تتنامى فيها احلركة اإلبداعية وتتعالق على رسكلة مجلة من اخلطاابت 

 ابلّسكون الّتصوير.   

  Narratologyعلم الّسرد -2

) عبد اَّلّل مفهوم حتليل مكّوانت احلكي وآلياته  كما جاء على لسان عبد هللا إبراهيم   La science de récitيتبىّن علم الّسرد أو الّسردية         
كما تسعى ، تعمل الّسردية تبعا هلذا املنظور على تقّفي الّنظم البنائية الّسردية واستخراج أهّم  القواعد والعالقات الّداخلية اليت حتكمها،   (117ابراهيم،ص

 الّسردي مجلة وتفصيال.        إىل اكتناه مكّوانت اخلطاب 

بعجته إّن عزل العناصر املكّونة للّتكيب الّسردي الّشخصيات الّزمن املكان واألحداث عن بعضها البعض ودراستها يف حاالته اإلفرادية كمسلك          
د طاقتها وأذهب الّتالحم الذي يكسب العنصر الّسردي قيمته الّسردايت احلديثة ليس من شأنه أن يعّزز عملية تفسري وأتويل دالالت البىن الّسردية، ما بدّ 

ملضمار البحثي بغية رفع الّستار الفعلية النّابعة من االندماج الكّلي يف البناء العام. فتبيّن آلييت الّسردية: الّداللية والّلسانية أمر ال مناص من شّقه يف هذا ا
 عن املشاهد املتوارية خلف البىن الّلغوية. 

 

 املشهد ونظرية املشهد أو املشهدية -3

، يتآزر يف بنائية املشهد كّل من الّشخصيات املكان، فاملشهد،  (241)ابن منظور، ص لغة "اجملمع من النّاس ..... حمضر النّاس" Scèneاملشهد         
ي تلجأ إليه اجملمع واحملضر كّلها أمساء أمكنة، فهي فضاءات خيتارها الكاتب لتصوير أحداث مرافقة لفضاء زمين،كما عّرف على أنّه "أسلوب العرض الذ

الّسرعة بني املشهد املفّصل والّسرد امللّخص  هو صدى للّتضاد يف املضمون بني املسرحي  الّرواية حني تقّدم الّشخصيات يف حال حوار مباشر، والّتضاد يف
، أي أن الّسرد ملخص يف بنيته  (75)لطيفة زيتوين، صوغري املسرحي، فاملشهد خمّصص يف الّرواية لألحداث املهّمة، أّما امللّخص فريوي الوقائع العادية"

 د فيختّص ابألحداث اهلامة ي اخلطاب القصصي. يروي األحداث الواقعة، فيما املشه

املشهد موازاي  تقّدم لنا نظرية املشهد الّسردي فكرة الّنظرة الّشمولية اليت ال تغفل قيمة العناصر متجاورة يف احلركة الواحدة، ويرى ليون سرميليان        
احلها املتعاقبة، وتزداد متعة القارئ الذي يقوم بكشوفاته بنفسه شأنه شأن الّشخصيات للّسرد من حيث املعىن فيقول أّن املشهد: "يزيد من متعة القّصة يف مر 

، هذا ما يفّسر فكرة تداعي التجارب التّأويلية (70،ص 2020)ليون سريمليان،القصصية ذاهتا، وهو أمر خيتلف عن أن أييت املؤّلف أو الرّاوي ليخربه عنها"
 للنصوص اإلبداعية.
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ت نظرية املشهد الّسردي عن استخدام األدوات اإلجرائية املنتهجة يف الّسردايت احلديثة يف حتليلها للنصوص الّسردية، إذ ال تسنح هذه لقد تغاض         
اصر السردية ه العناملقاربة بتفكيك األثر الفيّن وعزل عناصره عن بعضها البعض، وإحالة الوحدات إىل شتات، وإمّنا يكفل هلا املشهد اإلطار الذي تنتظم في

 يف وحدة اتمة.

م يف املشهد هو املكان، إذ لمكان الّشخصيات واألحداث أن تتبّدل،  فاملشاهد هي تلك األفضية اليّت ينتقيها الكاتب لسرد خياله، إن املتحكّ           
بعد من مفهوم الكالم، إهنا تداعيات الّتمثيالت الّذهنية وإن كانت األفضية تقف فقط على املكان يف املفهوم القدمي، غدت تتعالق ابلّذهن وتتقّصى دواعي أ

 ة اللغوية. اليت حترك مشهدية الّسرد الّذهين يف اجتاه أكثر بعدا، ميّثل للتّأويالت الّذهنية والّتفسريات، وإمّنا ينطلق ذلك ال حمالة من البني

خمة الّداللية إىل وحدات دالّة قارة يف خمتلف البىن يف حالتها املتكاملة واجملّزأة، فالفضاء كما أّن تشكيل الفضاء الّداليل يف الّسرد يعىن بتشريح التّ           
، وبذلك  (34، ص1999) حسن البحراوي، هبذا املفهوم:"جمموعة من األشياء املتجانسة من الّظواهر واحلاالت والوظائف والّصور والّدالالت املتغرّية "

 عة ينتقل الفضاء من خالهلا  األمكنة املوصوفة ابستعمال لغة إحيائية إىل أفضة داللية معبّأة بتحميالت قيمية دالّة. ميسي متمّتعا بفجوات داللية متسّ 

دا، عىن واحهذا و متنح الّلغة للمتلّقي فضاء دالليا على بساط الفضاء الّسردي، فلم تعد "تؤّدي وظيفتها بطريقة بسيطة، إذ ليس للّتعبري األديب م            
تداخل سلسلة من فهناك املعىن  احلقيقي واملعىن اجملازي، وهذا من شأنه إلغاء الوجود الوحيد لالمتداد اخلّطي للخطاب، إذ يتأّسس اخلطاب تبا لذلك من 

 ي واملدلول اجملازي.،  يتشّكل الفضاء بذلك بني املدلول احلقيق ( Gerard Genette, 1972;p46) الّدوال احلاضرة مع سلسلة املدلوالت الغائبة"

 الفراغ الباين الّسردي -4

إثر حتّقق املعادل  يتوّلد الفراغ الباين عن أتويل البىن الّلغوية املستثمرة يف البناء الّسردي لينبجس عن ذلك الوقوف على اجلماليات الّسردية، الواقعة        
ألحداث الفنية، ومن مث فالفراغ الباين هو املوضوعي يف الّتشكيل الفين القصصي ما بني القاّص واملتلّقي، ما جيعل هذا األخري ملتابعة الّنمو والّتطور الدرامي ل

لى على فقد يتبّدى للمتلّقي الشيء املفقود يف املنهج يف "املشاهد اليت تبدو اتفهة، والثّغرات اليّت تربز من احلوارات هو ما حيّث القارئ عاملسكوت عنه، 
ما مل يذكر، فالفراغات النصّية يف نظر إيزر مبثابة مفاصل مفاصل حقيقية  ، إذ يسعى القارئ إىل فهم (10ص، فولفغانغ إيزر) ملء الفراغات ابالنعكاسات"

 .إذ املشهد الّسردي يف املنتج الفين خمتصر وملّخص (10ص، فولفغانغ إيزر)كوهنا تفصل بني اخلطوط العريضة واآلفاق النصّية
ملء الفراغات املوجودة يف الّنصوص الّسردية، يعّرف على أنّه "عبارة عن بياضات  يعّد الفراغ عنصرا بنائيا يف الّسرد، كونه حيّتم على املتلّقي ضرورة        

ليّت ال تسمح ملتلّقيها إاّل موجودة يف الّنص تسمح للمتلّقي ابلكتابة عليها إلضافة ما مل يكتبه املبدع، ممّا يثري الّنص وميّيزه عن غريه من الّنصوص الّصامتة ا
، وابلتّايل فالفراغات يف ( 152، ص2006)فاطمة الربيكي،  دون أن تفسح له جماال للتفاعل مع الّنص مبلء فراغاته املفتضة"ابلقيام بفعل التّلقي الّسليب

من  فيبين بذلك عوامل حقيقية وأخرى ممكنة الّنص حتّث املتلقي على عملية القراءة، ممّا يثري عملية الّتخييل، الّذي جيعل من املتلقي مستكشفا ملا استغلق،
، يقول عبد اجلبّار جحفة يف ذات خالل عملية التّأويالت اليّت خيمّنها، كما أّن العامل املتخّيل أو املسقط إمّنا ينبعث من العامل احلقيقي ويستقرأ ابلّلغة

وهو مشتّق من العامل األّول عرب اإلدراك اخلصوص:"العامل املوجود اخلارجي والعامل املسقط هو التّنظيم اّلذي يقيمه الفرد للعامل اخلارجي أو يسقطه عليه 
يّنة وهذا العامل املسقط والتّنظيم اّلذي هو مسارات آلية غري واعية ال ميكنها أن خترج إىل مستوى املراقبة القصدية أو الوعي للعامل اخلارجي إاّل يف حدود مع

 دالالت متعّددة تفرغ املنتج الفيّن اإلبداعي يف قالب تشويقي.   وميّكنه من استقراء .(98، ص2000)عبد اجلبّار جحفة، هو ما تنقله الّلغة"

 اآلليات الّذهنية يف أتويل املشاهد الّسردية املغّيبة-5         
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أو افتاضية،  يقول الّسيد قطب متحّداث عن املشهد والّتصوير أّن الّذهن البشري  يتصّرف بتخييالته ليالمس املعاين والّدالالت املقصودة ممكنة كانت     
مة مرئية، فأّما احلوادث إذ "املعىن الّذهين هيئة أو حركة، وإذ احلالة الّنفسية لوحة أو مشهد، وإذا الّنموذج اإلنساين شاخص حّي، وإذا الطّبيعة البشرية جمسّ 

)سّيد قطب،  ر فقد استوت هلا كّل عناصر الّتخييل"واملشاهد والقصص واملناظر، فريدها شاخصة حاضرة، فيها احلياة، وفيها احلركة، إذا أضاف إليها احلوا
التّأويلي لدى فاملشهد  تصوير متثيلّي يستدعي الّتخييل الّذهين يرتقي به املؤّلف ليحّقق املعادلة املوضوعة اليت من شأهنا إيداع احلّس التفسريي و  (32ص

سلة كالمية مؤّلفة من تراصص وحدات لسانية تتالحم فيها األلفاظ والعبارات، صفة خاّصة بعث مر املتحّدث بصفة عاّمة أو القاّص بحياول  إذ التلّقي.
ل اليّت تضّم بنيات أتويلية ليعمل املتلّقي بعد ذلك على فّك هذه الّشفرات الّلغوية من خالل التآلف النّاجم عن احّتاد األلفاظ الّلغوية، مستخدما قواعد التّأوي

( ، إّن عملية التّلقي حتّفز استخدام آليات القراءة من تفسري وأتويل الستدراج 07، 2009ج اليكوف ومارك جونسون، )جور  جمّردة إىل العبارات الّلغوية
مجايل متناغم املعاين املقصودة،  يرى مسري محيداين أّن فعل القراءة كونه نشاطا عمليا وذهنيّا يساهم أوال يف إنتاج املىن، واثنيا يف بناء موضوع 

 (.  2005،26ومتالحم)

 ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّتطبي

 ـ ذكرايت ومواجع على ضفاف عدن: (أ

سردية ولدت عن خماض عسري، جتاذب فيها القاّص أطراف احلديث على نسمات البحر يف شوارع ومدن عربية متعّددة، أبساليب  1 أفضية               
عب رج املوجود أبساليب تتالطاهرة طهارة احلرب املراق، واحلّس املساق، متأّمال أمداء الواقع احملالّة برداء اإلبداع، متبنّيا مجاليات كتابة الوجود، راقنا معا

ابعة أحداثها، وما ابلّلغة، لتشحنها ابلفراغات واملشاهد البانية، يف شكل جمموعة قصصية، تتالحم فيها الكلمات لتنسج قصصا تشّد النّاظر فيها وحتمله ملت
وغموضا، فراحت األفضية الّذهنية إاّل ومضة سردية، أثّثها القاص بتجّليات الفضاء املكاين مجاال وقبحا، اّتساعا وضيقا، وضوحا  املنقار والبؤبؤقّصة 

لتتشابك البىن الّداللية يف طيّاهتا، وخترج عن حصار املكان لتتبىن أطاريح مكواّنت القّص املشهدي متالزمة  تتاقص على أجساد األلفاظ وزمهرير التّأويالت،
هذا ما نسعى ملباغتته  ( ،09، ص2003)صاحل إبراهيم،  لألمكنة" "كّل معّقد ال ميكن اختزاله إىل جمّرد وصفمتعالقة، يقول صاحل إبراهيم أّن الفضاء: 

 يف هذه الّسطور.  

يرفع البؤبؤ  "بني البؤبؤ والقلب اتريخ مشروخ ونصال ورماح، وسندابد حبري يغازل جواري بغداد، وجزيرة انئية يبتلعها غول  القّصة:             
جبعة، قال املنقار للبؤبؤ: أترغب يف صداقيت، فأان أرعى حرمة الّصداقة وأسافر كثريا، وأشرتي هدااي، بصره إىل الّسماء، ويف املصعد يقابله منقار 

فره. لكّن وأعرف الّنساء واخلمارات، ويل فيال على شاطئ كان؟ وفجأة انقطعت الكهرابء ... امحّرت عينا املنقار، وبسط كّفه اليمىن، واستطالت أظا
 (11، ص2016)حمّمد عبد الّرمحن يونس، ج يتأّمل الفضاء الّرحب املغروس ابلنّبال األسطورية"البؤبؤ سرعان ما انزلق، وخر 

ية تفتح الباب واسعا أمام رهاانت القراءة لبلوغ املعاين املقصودة، يرى سارتر أهّنما تتالزمان إذ يقول: "إّذ عملية الكتابة تتضّمن عمل إّن لعبة الكتابة        
ود هذا قيا هلا، وهااتن العمليتان تستلزمان عاملني متمّيزين، الكاتب والقارئ، فتعاون املؤّلف والقارئ يف جمهودمها هو الّذي خيرج إىل الوجالقراءة الزما منط

لذا نسعى يف  (،49األثر الفكري، وهو النتاج األديب احملسوس اخليايل يف وقت معا، فال وجود لفن إالّ بواسطة اآلخرين ومن أجلهم")جون بول سارتر، ص
 رد بفراغاته االحيائية.ظّل هذه الّسطور التّأويلية إىل إماطة اللّثام عن أهم األفضية الّذهنية اليت تشّيد العوامل احلقيقية واالفتاضية ضمن مشهدايت السّ 

ح، وسندابد حبري يغازل جواري بغداد، وجزيرة "بني البؤبؤ والقلب اتريخ مشروخ ونصال ورما يقول القاص يف العتبة الثّانية للمنتج الّسردي          
يتمّثل الفضاء األساس يف الّتعالق الوجداين بني شخص املتحّدث البؤبؤ واملكان القلب، هي عالقة حّب وتعّلق شديدين لصرح عظيم  ،انئية يبتلعها غول"
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ء يف جمموعة من البىن الّلغوية الّدالة: البؤبؤ، القلب، بني، اتريخ، ... ، فالّتعالق يف اتريخ احلضارة العربّية اإلسالمّية، مهد العلوم والثّقافة، يتبّدى هذا الفضا
ي قد جيّسد إطار كامل تعمل كلمة اتريخ مشروخ على جسدنته ضمن التمفصل الّزمين كمحّدد ابين للفضاء األساس، والبؤبؤ الّسيد الطّريف اخلفيف، الذّ 

 عنها ابلعنصر الّلغوي القلب، معّرفا كلى الّرمزين للّتدليل على أهّنما غنّيني عن الّتعريف، فمبدأ الرّبط العرفاين بني شخص القاّص، املتعّلق هبذه املدينة ليعرّب 
 اء.أطري هذا الفضاء وصف بغداد ابلقلب وتعريف الّرمز الّلغوي األخري يشيد بعظمة هذا الكيان الّرمزي لدى املتحّدث واملتلّقي على حّد سو 

يتمّثل يف حسرة الكاتب على ما آلت إليه بغداد يف قوله اتريخ مشروخ ونصال ورماح، فمبدأ االهتداء  2ينجّر عن هذا الفضاء األب فضاء ابن           
مية خالل العصر الّذهيب أاّيم يؤّز النّاظر يف هذه الّسطور إىل وقع االهنزام واالحنطاط الّذي أمّل ببغداد فجعا بعدما كانت موطن العلم ومهد احلضارة اإلسال
نة الّدالة هي الّسندابد البحري اخلالفة العبّاسية، يهتدي املتلّقي إىل هذا الّتخمني من خالل مبدأ اإلحالة املتضّمنة يف الشطر املوايل من النّتاج الكالمي، فالقري

متعّددة يف هذا البناء الّلغوي: مشروخ، نصال ورماح، ينشأ ههنا الفضاء جمّددا  األسطورة اليّت تزامنت مع أاّيم هارون الّرشيد، إّن مشّفرات الفضاء االبن
ت لقمة سائغة يف بعنصر آخر وهو تعّرض البلد القلب لغزو مثبت بشواهد اترخيية وهو غزو املغول والتّااتر، فبعدما كانت بغداد عاصمة العامل القدمي، أمس

أصاهبا بعد ذلك على يد العثمانيني مع حلول بداايت القرن الّسادس عشر، مّث وقوعها حتت االنتداب  م، مّث ما1258يد أبناء قبائل منغوليا سنة 
م، وما حلق هبا يف القرن العشرين من مآسي أطاحت بسيادهتا وأوقع الشّر بشعبها، يرث الفضاء االبن من الفضاء األساس عددا من 1917الربيطاين

 الّرماح  بوصفها عناصر ابنية يف جسدنة املشهد الّسردي الذي يعج ابلفوضى التّارخيية.  العناصر الّدالة: الّنصال احلاّدة و 

سندابد رجل اتجر مندفع وسندابد حبري يغازل جواري بغداد"، مّث يتوالد عن الفضاء األساس فضاءان ابنان آخران، يتجّسد أّوهلما يف األسطورة "     
يّة ذات دالالت عميقة "يغازل"، من منطلق أّن النساء تُغَرين ابلّرجل القوّي البطل، مثّ استعمل دليال لغواي آخر وبطل من بغداد، يفتّك القاّص شفرات لغو 

 وهو "جواري"، والاّليت كّن موجودات ابلفعل يف عهد الّدولة العباسية، معجبات بشخصية الّرجل الفّذ قاطع البحور ومكتشف اجلزر.

ذكرايت ومواجع ، إّن القاّص يف جمموعته القصصية ""وجزيرة انئية يبتلعها غوليف مشهدية اجلزيرة النّائية كفضاء ابن اثلث،  أّما اثنيهما يتنمذج           
" مولع بتأّمل البحر وارتطام أمواجه وتصادم أشرعته، وهو يف هذا املوطن يقف على طهارة أرض يتأّمل التّاريخ اجمليد يف رمشة عني، على ضفاف عدن

، ابتلعها الغول جزيرة بغداد النّائية  املتموقعة وسط هنر دجلة، غري املتمظهرة للعيان لذلك ومسها ابلنّائية فهي تبعد عن بغداد بعشرين كيلومت مشااليغازل 
 ّقي يهتدي إىل الّدالالت املقصودة.جرّاء الغزو، وتعّد العناصر الّلغوية "جزيرة" و"الغول" نظائر قرائنية تعمل على ربط هذا الفضاء بسابقيه ممّا جيعل املتل

غوي "القلب" أّما اجلزيرة فتبط هذا الفضاء ابلفضاء االبن الثّاين عن طريق العنصر الّلغوي الّسندابد البحري، وابلفضاء األب عن طريق العنصر اللّ           
 نظريا للتّاريخ املشروخ، الّنصال ، الّرماح، أي بغداد. يف حني نثقف "الغول" نظريا لغواي لبغداد حىّت يربط الفضاء االبن الثاين ابلفضاء االبن األول، وكذا يعدّ 

 إّن الرّبط بني األفضية الذهنّية انتج عن تباعد املسافات الّدالة بني األفضية.     

 ة.ّذهنيساهم التّبئري يف تشكيل حركة االنتباه بني جمموع األفضية الّذهنية املنشأة ابستخدام نظائر لغوية شّيدت جسور الرّبط بني األفضية ال

أخرى، ال تكاد إذا ما وجل القارئ الّشطر املوايل من القّصة والّذي تتصاعد فيه أحداثها وحيثياهتا، جيد نفسه مغامرا مبعية امللقي يف أفضية ذهنّية         
 تنعزل عن سابقاهتا، وإمّنا تشابكها لتنسج بوتقة من الّدالالت اهلرمنيوطيقية.

لق بناء أفضية ذهنية أخرى، تتالحم فيما بينها منحدرة عن فضاء رئيسي اثن، يعكس إقامة جسور عالقة اثنية بني القاّص يعّد هذا املقطع الّسردي منط     
حني ميتّد بصر ورجل آخر، واليت مل تلبث أن تنقطع وميضي كّل يف حال سبيله، يتوالد لنا فضاء ابن رابع أو ابألحرى األول من الفضاء األساس الثّاين، 
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  مصعد ىل الّسماء، كفضاء واقع متعلق بفضاء افتاضي، إذ كان البؤبؤ ينظر إىل ما هو أعلى من مكان متوقعه، فاملدَرك للّسامع أنّه كان على مالقاّص إ
 ابعتباره هدفا يشّكل قرينة رابطة ابالهتداء، يهتدي إليها املتلّقي مبوجب القادح "املصعد" املذكور يف الفضاء االبن املوايل.

مقابلة منقار البجعة أي رجل كفضاء ذهيّن خامس، قد أييت القاّص على هذا الّتشبيه لعدم وجود إعجاب أّويل هبذا الّشخص،   مثّ  
ف حيمل حتته إن كان وجه الّشبه قائما على حجم الّشفاه من خالل الّتكيز على املنقار، فالبجعة طري من فصيلة البجعيات، له منقار طويل عريض، معقو 

ويرتدي ة ضخمة خيّزن فيها األكل، وأغلب البجعات ذات الّلون األبيض، هكذا هو الّرجل، يبدو أنّه قوّي ضخم، ميلك شفاها كبرية، ورقبة مسينة، حويصل
 للّرجل.   لباسا أبيضا كما هو معروف عن قاطين املشرق العريب عاّمة ارتداء العباءات البيضاء، وإمّنا يدّل ذلك على احلالة املاديّة امليسورة 

، طرحها كآليات أّما الفضاء الّذهين الّسادس يعّد فضاء ذهنيّا منشودا، يتجّسد يف سؤال الّرجل عن رغبة البؤبؤ مبصادقته كونه صاحب امتيازات متعّددة
داّي، كما سبقت اإلشارة إليه، وما األفضية حجاج ترغيبّية من أجل إقناعه، واليّت تشّكل أفضية صغرى موجبة بصنفيها الواقعية واالفتاضية، فالّرجل مقتدر ما

 االستدراكية املوالية إالّ سبل يهتدي هبا املتلّقي للنتيجة احلتمية.

حييل حبد ذاته على إّن الفضاء الّسادس حبّد ذاته حييل أو يتضّمن جمموعة من األفضية املتعالقة: الّصداقة القائمة على االحتام، الّسفر الكثري والّذي     
تقدمي اهلدااي الكثرية للبؤبؤ أي القاّص، يتضّمن مجلة من الفضاءات البانية،  موعة من األفضية البانية، املال الوافر، الّتمّتع ابحلياة، الّنفس املنشرحة، ....، جم

الّتمّتع  دئ رومانسي فيال على شاط ، ما يعينامتالك مكان ها، الّلهو واجملون، الّتمتع ابلّنساء، متضية الوقت، الّتفيه عن الّنفس، تكثيف العالقات، ...
 إّن هذه األفضية الّذهنية قوادح عرفانية حتيل املتلّقي على متثّله الّذهين حول وضعية الرجل منقار البجعة املاديّة كهدف.....،   ابلبحر ومتضية الوقت،

تغرّي وجهة نظر القاّص واملتلّقي على حّد سواء من زاوية ، نقلة تبئري أخرى وما تلبث األفضية الّذهنية احلجاجية تستسل وتتشابك حىّت حتدث          
يق لألفضية الّسابقة، اإلغواء، إىل القطيعة اليّت شابت الفضاء األساس الثّاين فغرّيت جمرايت األحداث ومسارات األفضية الّذهنية، فيتوالد فضاء ابن غري شق

 يتجّسد يف انصراف البؤبؤ.

وكما تعان الكاتب ابلعنصر الّلغوي انقطعت الكهرابء، فالكهرابء مصدر لالستسال والتجّدد واحلركية، عكسها الّظالم رمز الّسكينة واهلدوء، اس           
ة حفيدة متوّلدة يحيدث انقطاع الكهرابء بشكل مفاج ، انصرف البؤبؤ بشكل مل يتوّقعه املنقار، ما يفضي ابالهتداء إىل احلالة اليت ستنتاب الّرجل يف أفض
تيادية، أو قد تعين عن الفضاء االبن غري الّشقيق: امحرار عيين املنقار دهشة وخجال، تقدمي الّسالم كرمز على الّتوديع، اإلمساك بيد القاّص ملّدة غري اع

 اإلمساك لحكام وشّدة انبعة عن دهشة.

لت فيه األحداث بشكل مباشر ودون قطيعة ، ما يدّل على ذلك استعمال الواو يف البناء بنيت األفضية الّذهنية احلفيدة وفق سّلم زمين متعثّر، توا     
تعاقبة ومستسلة رغم الّلغوي، فلم يستخدم القاّص فاء التعقيب، وال مثّ لتتيب األحداث، بل استعمل الواو للداللة على أّن الفتات الزمنية بني األحداث م

 عدم تساويها.

ك بفضاء حفيد رابع للّتدليل على مغادرة القاّص عني املكان، وقد وّظف العنصر الّلغوي "انزلق" بدل غادر أو رحل، كقادح لغوي هدفه مثّ يستدر           
ف القاّص ابنصرا فضاء اخلروجاإلحالة إىل جذب يده من يد املنقار الّذي أطال الّتسليم، لينتقل املتلّقي بعد ذلك إىل فضاء هنائّي يتضّمن بدوره فضاءين: 

خيتزل هذا الفضاء مجيع األفضية الّسابقة، ليجّسد لنا مبدأ الرّبط العرفاين العودة إىل الفضاء األساس األّول: وفضاء االختزال عن مكان تواجده مع املنقار، 
ال: األسطورية، كقوادح تعيد عملية الّتمثيل الّذهين إقامة عالقة بني القاّص وبغداد من خالل جمموعة من الّنظائر الّلغوية: خرج، يتأّمل، الفضاء الّرحب، النّب

  للمشهد الّسردي األّول، فيفتّك بذلك حرمة رزانمة زمنية من األحداث املتواترة.
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 تام القول : خ  
بيئته من مشاكل حسّية القصة اليت انتقيناها للّدراسة والّتحليل قطعة من بالغة الّتجريب اليت صاغ من خالهلا القاّص ما جاش ذاته، واقتحم  

ربتها الباحثة استنادا مدركة، وجتريدية متأّملة، فاجلسد الّسردي منط من أمناط تكريس الّذات الواعية والاّلذات املفقودة يف هاجس الكتابة الّسردية، لقد قا
 تيا جعل الّدالالت املفاهيمية تغوص يف بنية ذهنّية يف شكل دائرة. مسارا لوجيسإىل مناويل عرفانية، ثقافية وتداولية تراقص الّذهن، اجملتمع والتّاريخ، لتتبىّن 

س عنه تنشأ الّدالالت من انتماء القاّص الّشعبوي، العريب واإلسالمي، وكذا غريته على املاضي التّليد الذي شهدته حضارة املسلمني، وما انبج 
ل العريب املسلم غري مهتما ابلّلهو واجملون، فيما كان ابألمس رجل احلضارة الرّاقية بفكرها من تزعزع يف أركان احلضارة اإلسالمية وتدهورها، حىّت أمسى الّرج

 وعلمها وجتارهتا، فيكتفي القاّص ابلتّأمل ابكيا على األطالل.

ــــ      ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
)سعيد يقطني،  أعّم من املكان ألنّه يشري إىل ما هو أبعد وأعمق من الّتحديد اجلغرايفاألفضية مجع فضاء، يعرفه سعيد يقطني أنّه:" "إّن الفضاء - 1

 .(237م،ص2007
وليس من الّضروري  أّما عن الفضاء الّذهين كما ورد ذلك يف غضون البحث، فهو "مجلة املعلومات املنّظمة املتعّلقة ابملعتقدات واألشياء. يتكّون من عناصر

 (206ص، 2010،هر الزاند)األز أن تكون لتلك العناصر مراجع يف املعىن الّسوسريّي" 
، 2010أن كّل "مفهوم يقتضي يف متثيله فضاءين ذهنيني، يكون الواحد منهما أّوليا واآلخر اتبعا له" األزهر زاند:  يهتدي فوكونييه إىل مبدأ عاّم مفاده2 -
 .201(ص
 

 املراجع:
 

 ( .2003إبراهيم، صاحل  .)املركز الثّقايف العريب. املغرب.  1.  طالفضاء ولغة الّسرد يف رواايت عبد الّرمحن منيفم . 
  .تر محيد احلميداين واجلياليل الكدية. منشورات مكتبة املناهل.القراءة، نظرية مجال الّتجاوبفعل فولفغانغ، إيزر . 
 ( .1999البحراوي، حسن .)املركز الثّقايف العريب. املغرب.1. طبنية الّشكل الّروائيم . 
 (.2006الربيكي، فاطمة . )املركز الثّقايف العريب. املغرب. 1. طمدخل إىل األدب الّتفاعلي. 
  (.2000جحفة، عبد اجلبّار. )دار توبقال. الّدار البيضاء.  مدخل إىل الّداللة احلديثة  . 
  .املركز الثّقايف العريب، املغرب. 3م . ط 2003.  بنية الّنص الّسردي من منظور الّنقد األديباحلميداين، محيد . 
 ( .2010الزاند، األزهر .)للنشر، تونس. ، دار حمّمد علي1، طنظرايت لسانية عرفنية 
   .مكتبة لبنان، لبنان.1، ط .معجم مصطلحات نقد الّرواية، عريب، اجنليزي، فرنسيزيتوين، لطيف 
  :تر حمّمد غنيمي هالل، هنضة مصر. مصر. ما األدب؟سارتر، جون بول 
 ( .بناء املشهد الّروائي" .  جمّلة الوحدات الّسردية للخطاب، تر فاضل اث2012سرميليان ،ليون" . )منشوات آراس،  1مر، ط .

 العراق.  
 (.2005محيداين، مسري  .)منشورات إحّتاد الكتّاب العرب . دمشق.  الّنص وتفاعل املتلقي يف اخلطاب األديب عند املعريم ، 
  .دار الّشروق . لبنان.  3، طالّتصوير الفيّن يف القرآن الكرميقطب ، سّيد . 
 ،ا .  تر عبد اجمليد جحفة.  دار توبقال للنشر.االستعارات اليّت حنيا هب. م( 2009جونسون،  مارك. ) جورج و اليكوف 



 

170 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

  .دار صادر، بريوت للطباعة والنشر والّتوزيع.3، م لسان العرب -ابن منظور  ، 
 ،  دار صادر، بريوت للطباعة والنشر والّتوزيع7، ملسان العرب -            

  .املركز الثّقايف العريب . املغرب. 1،  طنيات احلكائية يف الّسرية الّشعبيةقال الرّاوي، البم( . 2007) -يقطني، سعيد. 
 .املركز الثّقايف العريب .  املغرب. 1.  ط الكالم واخلرب) مقّدمة للّسرد العريب(م( . 1997) -                 

 ( .2016يونس،  حمّمد عبد الّرمحن  . )مقارابت للّنشر والّتوزيع والّصناعات  1. ط ذكرايت ومواجع على ضفاف عدن .
 الثّقافية . املغرب. 

Gérard, Genette. (1972) .Figures 3,La seuil, Pari,      
 
 
 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

171 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

 ثقب األوزون وكوروان ، أاثر سلبية وفوائد إجيابية 
  نعام حممد عايدإ بقلم : الباحثة

.، العراق مركز دراسات الصحراء ،  جامعة االنبار   
  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( 85) الأعراف  ( مُؤْمِنِنيَ كُنْتُمْ لَكُمْ إِنْ خَيْرٌ ذََٰلِكُمْ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَْرضِ فِي ُتفْسِدُوا وَلَا قال تعالى )

 . 

 -األوزون :األوزون وثقب 

إن اهلواء النقي املوجود يف الطبيعة يعد عنصرا أساسيا للكائنات احلية املوجودة على سطح األرض أو الكرة األرضية وهو املكون       
(. وهو يتكون من جمموعة من الغازات أمهها 2013الرئيس للغالف اجلوي الذي حيافظ على احلالة الطبيعية للكرة األرضية )علي،

 ( 2020اخل.)خليف،……  2Nوالنتوجني  3Oواالوزون    Heواهلليوم   2Hواهليدروجني  2Oني االوكسج

متابطة مع بعضها البعض ويوجد األوزون يف الطبقة الثانية من  3Oويعرف األوزون أبنه غاز مكون من ثالث ذرات اوكسجني 
ا تكمن يف محاية احلياة على سطح األرض من االشعة فوق طبقات الغالف اجلوي املعروفة ابسم طبقة الستاتوسفري ، وهذه وظيفته

البنفسجية الضارة جدا ابلكائنات احلية اليت تكون واقي لألرض. وكلمة اوزون كلمة يواننية تعين )رائحة( نسبة للرائحة النفاذه 
 (.2020لالوزون عند وجوده بتكيزات عالية.)العمايرة ،

إمنا هو تفكك جزيئات األوكسجني الثالثية نتيجة إلرتباط   ذرات الكلور والفلور مع جزيئيت وان ثقب األوزون ليس ثقبا فعليا ، و   
األوزون مما يؤدي إىل تفككه . وهذا التفكك يؤدي إىل إرتفاع كمية األشعة فوق البنفسجية الضارة الداخلة يف الغالف اجلوي 

 والواصلة إىل سطح األرض . 

. وحيدث ثقب األوزون نتيجة الستخدام  1913وقد اكتشف ثقب األوزون يف بداية األمر شارل فابري وهنري بويسون عام 
 مركبات صناعية كالكلوروفلوروكربون ، واهليدروكلوروفلوركربون ، وهيدروبرموفلوكربون وغريها من املركبات يف العديد من الصناعات . 

نتايل * واالتفاق على التخلص تدرجييا من استخدام هذه املركبات يف الصناعات من أجل مت عقد حتالف مو  1987ويف عام 
احلفاظ على طبقة االوزون ومحاية سطح األرض وقد قدر العلماء مساحة ثقب األوزون الذي ينشأ فوق القطب اجلنويب سنواي يف 

سنة تقريبا ليتعاىف كليا ، وقد  70-40حوايل  مليون كيلو مت مربع وحيتاج 25-20اشهر تبلغ  4-3فصل اخلريف ويستمر 
عام كما هو واضح عرب  37كان ثقب األوزون أصغر ما يكون منذ   2019ويف عام  2000ظهرت بوادر هذه التعايف فعليا عام 

 ( . 2020( اليت اظهرها أقمار انسا الصناعية )العمايرة ،1الصورة رقم )



 

172 
 

 

السادسالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  2021 

 

 حلماية طبقة األوزون 1989ده للبيئة وبدأ العمل به يف حتالف مونتايل : برانمج األمم املتح -*

 
  -فوائد طبقة األوزون :

من أساسيات عيش اإلنسان على سطح األرض هو األوكسجني هلذا فأن طبقة األوزون توفر األوكسجني للكائن احلي  -1
 ومن دونه يفقد اإلنسان حياته وال يستطيع البقاء على قيد احلياة .

 تساهم طبقة األوزون يف احلفاظ على درجة حرارة معتدلة على سطح األرض على ما  حتد من ارتفاعها بشكل كبري .  -2
 تعمل طبقة األوزون كواقي حيمي سطح األرض من االشعة الفوق البنفسجية الضارة .  -3

 
  -أسباب حدوث ثقب األوزون :

حيدث ثقب األوزون داخل الدوامة القطبية ذات الكتلة الكبرية من اهلواء املنعزل يف فصل الشتاء القطيب وفصل الربيع ،            
  -وتوجد هذه الدوامة يف القارة القطبية اجلنوبية ، وينتج هذا الثقب بفعل جمموعة من العوامل أمهها :
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إنبعاث مركبات الكلوروفلوروكربون وهي مركبات تتاكم يف الطبقات العليا من اجلو ويتصاعد هناك بكميات كبرية مع الزمن  -1
، وهناك مركبات أخرى تدعى ابهلالوانت تتصاعد على طبقات اجلو العليا أيضا ، اليت تستخدم يف اجهزت إطفاء احلرائق 

 . 
ي مصدر  لغازات الكلوروفلوركربون  اليت تلعب دورا أساسا  يف هذه الظاهرة إذ مت النشاطات اليت يقوم هبا اإلنسان ، وه -2

ومن خصائص هذه املركبات اهنا غري قابلة لالشتعال وغري سامة أيضا ،  1928تصنيع هذه املركبات الكيميائية يف عام 
لكتونية ، و استخدامها يف البخاخات وهلذه املركبات استخدامات عديدة يف جمال التكييف والتربيد وتنظيف األجزاء األ

اليت تستعمل يف املبيدات احلشرية ومزيل العرق والعطور ومواد أخرى يستخدمها االنسان يف حياته اليومية)البوريين، 
2020. ) 

 

  -( :2015)الدويكات،  األضرار النامجة عن ثقب األوزون    

 إن ثقب األوزون حيدث خلال يف توازن الغالف اجلوي .  -1
 حدوث االحتباس احلراري أو ما يعرف ابالحتار العاملي الذي بدوره عمل على تغري األنظمة املناخية على األرض .  -2
 يسبب التصحر حلدوث احلرائق الطبيعية يف الغاابت بسبب ارتفاع درجات احلرارة بشكل كبري .  -3
 يزيد من نسبة األمطار احلمضية .  -4
يف القطب اجلنويب وعليه ترتفع مناسيب مياه البحار واحمليطات اليت قد تسبب غرق  يؤدي ثقب األوزون إىل ذوابن الثلوج -5

 ملناطق واسعة من العامل املعروف . 
 يسبب أمراض كثرية للكائن البشري نتيجة وصول األشعة املضرة لألرض مثل أمراض سرطان اجللد .  -6
ك والطحالب ويسبب ضررا يف منو النبااتت ويعيق يسبب ضررا يف الكائنات احلية وخصوصا الكائنات البحرية كاألمسا -7

 عملية البناء الضوئي وعليه يضعف القدرة اإلنتاجية للنبااتت . 
 يضعف اجلهاز املناعي لإلنسان وجيعله عرضة لألمراض .  -8
 يسبب اختناق يف اجلهاز التنفسي وصعوبة التنفس ألنه قد حيدث الضباب الدخاين ويؤدي إىل املوت .  -9

 ابلعني مما يؤدي إىل ضعف البصر والعمى .الضرر  -10
 

   -العالقة بني ثقب األوزون وكوروان :

على ما حيلو للغرب تسميته ، وبدأ انتشاره يف مطلع هذا COVID   19أو coronaمنذ اكتشاف فريوس كوروان           
العام . قامت معظم الدول بفرض إجراءات حضر التجوال والتعطيل االلزامي ألغلب القطاعات الصناعية والتجارية لكون هذا 

واستخدام املضادات احليوية الفايروس )كوروان ( قد سبب ضررا كبريا للناس حول العامل وليس له لقاح وال عالج إال ابلعزل واحلجر 
حلصره والقضاء عليه واإللتزام ابلنظافة الشخصية من غسل اليدين ونظافة البدن والثياب ،  والفايروس ال يكاد يرى ولكنه فعال إىل 
يع درجة كبرية وشديدة العدوى ، ينتقل من إنسان إىل إنسان سريعا بعطسة أو كحة أو ملسة ، ويبقى يصارع املناعة حىت يستط

التغلب عليه ، أو ميوت نتيجة حماربته بشىت أنواع املضادات  ، وال شك أن هذا الفريوس له ااثره املدمرة على الصحة واالقتصاد 
والسياسة وحد الكثري من احلركة ، وإهنك العامل عرب مدة  وجيزة وجعله عاجزا عن التواصل مع احلياة اليومية واجربه على اإللتزام 
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، حىت ال يصاب أكرب عدد ممكن من البشر بعدما ادركوا أبنه هذا الفايروس خطري وشديد العدوى ويؤدي إىل  لجراءات صارمة
 ( . 2020الوفاة )حمي،

غري أن هذا الفايروس ومن كل ما سبق ذكره من أاثر سلبية على اإلنسان وصحته وطريقة حياته اليومية وتوقف نشاطاته بشكل شبه 
 انعكس يف مكان أخر وبشكل غري مباشر ، وهذا اإلنعكاس برز يف طبقة األوزون وثقب األوزون .  اتم , كان له أثر إجيايب

إذ إن بسبب إجراءات احلجر الصحي واملنزيل وحضر التجوال لوحظ أبن السحب الدخانية اليت ميكن مشاهدهتا بواسطة األقمار  
 اثين أوكسيد النيتوجني بشكل ملحوظ .  الصناعية بوضوح عادة كانت قد اختفت متاما واخنفضت كثافة غاز

(  ميكن مالحظة االختالف الواضح يف الغالف اجلوي فوق الصني ما لدن مدة  احلضر اليت تبعت انتشار 2ومن الصوره رقم )
 كوروان وبعدها . 

( 2020تاق الوقود )العمايرة ، ويبدو واضحاً تراجع السحب الدخانية املشبعة بغاز ثنائي أوكسيد النتوجني الناجتة عن املصانع واح
. 

 
إن توقف نشاطات اإلنسان كان نتيجتها  تنظيف اجلو يف كل املناطق اليت مر هبا الفايروس بدءا من الصني إىل أوراب إىل أسيا وبكل 

 بقاع العامل . 
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  -وميكن توضيح األاثر السلبية واإلجيابية لكوروان مبا أييت :

  -السلبيات :  -1
دولة حول العامل ، وإصابة املاليني من األشخاص وموت  180لقد سبب الفايروس الفوضى واملوت يف اكثر من                 

 مئات االالف من الناس ، وتوقف نشاط سكان األرض بعد تفشي وابء كوروان املستجد الذي شل حركة العامل  . 

قتصادية ابلشلل الكامل ، وتوقف احلركة على طرق النقل كالطائرات والقطارات و سبب توقف املصانع واملعامل ، وأصاب األنشطة اال
 فن والسيارات واحلركة اليومية . والس

  -اإلجيابيات اليت صاحبت ظهور فايروس كوروان  : -2

التلوث يف إذ كان لظهور فايروس كوروان إجيابيات صاحبت ظهوره  تغريات ملحوظة على البيئة من ضمنها اخنفاض             
اهلواء وتعايف طبقة األوزون ، إن هذا الفريوس منع األشخاص من السفر أو التوجه إىل العمل واحلجر املنزيل ووفقا لتقرير نشرته 

((BBC يف ))من أذار املاضي قال ابحثون يف مدينة نيويورك االمريكية ان الدراسات املبكرة شهدت اخنفاضًا حادًا بنسبة  19
وقد حصلت تغريات إجيابية  2019% مقارنة بعام 50اربون الذي تنتجه السيارات بشكل رئيس ، وصلت ل أول أوكسيد الك

على البيئة من ضمنها اخنفاض التلوث يف اهلواء ، وتعايف يف طبقة األوزون واخنفضت مستوايت التلوث اهلوائي يف بعض املدن 
السفر او التوجه اىل العمل واحلجر املنزيل )صحيفة عنب بلدي، واملناطق بشكل ملحوظ جراء منع فريوس كوروان األشخاص من 

( وأصبحت القنوات املائية يف مدينيت البندقية اإليطالية وإسطنبول التكية أكثر نقاء وشفافية مما كانت علية قبل فريوس 2020
 (3كوروان . على حنو ما هو موضح يف الصورة رقم )
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 (3صورة )                  

 

ويف القنوات املائية يف مدينة فالنسيا اإليطالية أصبحت نظيفة بطريقة غري مسبوقة يف الذاكرة احلديثة ، إذ عادت األمساك والكائنات 
 البحرية أثناء إغالق املدينة وعزوف الناس عن الشوارع . 

 ة والفضاء واجلو . لذا نقول أتى الفريوس بسرعة هائلة واستطاع أن يوقف كل ما كان سبباً يف تلوث البيئ

توقفت الطائرات عن التحليق يف الفضاء وكم من االدخنة كانت تنثر يف اجلو ، وتوقفت القطارات والسيارات واحلافالت ، بل هناك 
من يقول كانت ستحدث انفجارات هائلة يف األرض بسبب هذه االدخنة ، وهذا التلوث وعيش االنسان وال مباالته مبا جيري على 

دم التزامه مبا حيفظ األرض من هذه االنفجارات ومن لطف هللا تعاىل بنا ان ارسل هذا الفايروس فكان سببا للحفاظ على كوكبه وع
احلد األدىن من الصفاء والنقاء يف الكون وحافظ وما يزال حيافظ على توازن طبقة األوزون واحلد من أتكلها ، وابلتايل قيل ان فايروس 

 (.2020من الصني وإيطاليا وايران وهي الدول اليت تشهد انتشاراً كثيفاً للفريوس )بن حديد، كوروان ينظف اجلو يف كل 

ووفقًا ملوقع وكالة انسا توصلت مالحظات خرباء وكالة الفضاء االمريكية انسا ، واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي 
(NOAA اىل ان ثقب األوزون الذي بلغ ذروته عند )سبتمرب  8مليون كيلو مت مربع( يف يوم  16.4ميل مربع )ماليني  6.3
ماليني ميل مربع )عشرة ماليني كيلو مت مربع ( للفتة املتبقية من سبتمرب / أيلول  3.9أيلول املاضي ، مث تقلص اىل اقل من  /

 (2020املاضي واكتوبر / تشرين األول اجلاري ، وذلك وفقا لقياسات األقمار الصناعية )بن حديد ، 
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  2020( توضح تغري يف حجم ثقب األوزون لغاية عام  4والصورة رقم )

 

 
 :  راجع امل

 

(، مناهل صالح ، ثقب األوزون وااثره ، حبث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس ، جامعة اخلرطوم ، كلية 2013علي )  -1
 . 14التبية ، قسم االحياء ، املستوى اخلامس ، ص

 //:https(، مسيحة انصر ، منوعات عن الطبيعة ، موقع موضوع  ، الشبكة العنكبوتية ، 2020خليف ) -2
mowd003.com 

 (، امرية ، فريوس كوروان وعالقتة بثقب األوزون ، موقع سوالربيك ، الشبكة العنكبوتية 2020العمايرة ) -3
www.comlamplslsolarabic.com 

  https://mawdoo3.com(، عاتكة ، اضرار ثقب األوزون ، موقع مودة ، الشبة العنكبوتية ،2020البوريين ) -4
( ، سناء ، ماهي ااثر ثقب األوزون ، موقع منوعات طبيعية ، الشبكة العنكبوتية ، 2015الدويكات ) -5

mawd003.com//https:  

http://www.comlamplslsolarabic.com/
https://mawd003.com/
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(، اية، أتثري الكوروان على ثقب األوزون ، الشبكة العنكبوتية ، 2020حمي) -6

https://www.comlamplslfaqarat.com 
( ، تعايف طبقة األوزون ابرزها .. ااثر كوروان اإلجيابية على األرض ، الشبكة العنكبوتية ، 2020صحيفة عنب بلدي) -7

  www.amplslenabbaladi.net. 
 www.algazeera.net  ( ، فوزي ، الوجه االخر لكوروان ينظف اجلو وحيمي طبقة األوزون ، 2020بن حديد) -8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amplslenabbaladi.net/
http://www.algazeera.net/
http://www.algazeera.net/
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