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ا أخذت تنحو ، بعد احلةل اجلديدة اليت صدرت هبا، كوهن عسف يف القول إاا حتدننا عن الصدى اإلاجايب ايذي لقيته جمةل ال    

صداراهتا العلمية، وهذا ما جشعنا عىل احلرص يف إعادة بعهثا بنفس اإلخراج ايذي طبعها يف العددين إإىل الوجود بيشء من المتزي يف 

بع عرش، وهذا ال ليشء سوى أهنا لقيت قبوال واسعا يف اجملالس العلمية لبعض اجلامعات اليت قدم من خاللها بعض الثالث عرش والرا

لذلين قدموا يد  ااألساتذة أعامهلم سواء لتحضري مناقشة ادلكتوراه أو التأهيل اجلامعي، فالشكر أوال هلل عىل هذا التسهيل، والشكر اثني

 ة هذا اجلهد الفكري، من ابحيني نانت هلم الثيقة يف هذا الفضاء العلمي، والشكر كذ ك للبرباء وأعضاء هيئاملساعدة والرعاية يف مواصةل

 هنم مل يدخروا أي دهد يف ادلفع ابلفعل الثقايف ورعايته.أل ملتخصصنيالتحرير ا

د العمل، عاقدين العزم عىل بذل لك ده وإا حنن نس تعد إلصدار العددين اخلامس عرش والسادس عرش، ال يسعنا إال أن نفخر هبذا    

جامعات ن وايذي اس تطاع أن يتوقع مضاجلامعي أمحد بن حيي الونرشييس  الريق هبذا الرصح العلمي، ايذي يعدُّ من مفاخر مركزانمن أجل 

 الوطن.

إلنسانية كوانهتا، األدبية مهنا واوكام لك األعداد السابقة، فإن هذين العددين يزخران ابلعديد من البحوث العلمية عىل اختالف م    

 هوالاجامتعية والثقافية، واات الطابع القانوين والاقتصادي، واليت أنتجها العديُد من الباحيني من خمتلف اجلامعات الوطنية، فشكرا لهذ

 اجلهود املبذوةل.

 

 

  املدير املسؤول عن النرش

 د. عيساين امحمد
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 أهمّية األخطــاء يف بناء احملتوى التعليمي من التعليم األساسي

-أمنوذجا - السنة الثالثة  
                         

أ. د. عبد القادر شاكر          

 جامعة ابن خدلون تيارت      
 

إّن الغاية اليت يسعى إلهيا أفراد لّك جممتع من إرسال أبناهئم    

نت والرتبيّة اثنيا، وإن نا إىل املدارس النّظاميّة هو التّعمّل أّوال،

يّة الرّتبيّة مقّدمة عىل التعلمي يف منظور بعض من يرون تقدمي الرتب 

دها فإّن قيقة اليت ال ميكن حجعىل اكتساب املعارف العلميّة، واحل 

مهَّ لكِّ متعمّلٍ عند التحاقه بصفوف ادلراسة همام نان معره فإنه 

حيرس عىل أخذ ما ميكن أخذه من معارف علميّة للامدة أو املواد 

نيات لّك ورغباته، وهذه مت  اليت يرغب فهيا، وفق اوقه، وميوهل،

. غري أّن املبتدئني من صغار املتعلّمني  متع من يف أيِّ جم متعمّلٍ

 اجملمتعات العربية، والغربيّة، والرّشقيّة يف زمنا احلارض فهم ملزمون

ابلرتكزي عىل تعمّل لغة األم وقواعدها اللغوية، والاعزتاز هبا، 

 والعمل عىل الّرفع من قهمهتا لتصبح لغة عمل وابتاكر. 

ي يذوال خيفى عىل لّك امرئ متعمّل فإّن اجلدار القوي واملتني ا   

يصون لغة أّي أّمة، وأّي جممتع، و يقف سّدا مانعا أمام أخطار 

لّك دخيل أو غريب من لغة أو لهجة عىل اللّغة األصلية لتكل 

األّمة إالّ ابحلرص عىل تقوية املتعلّمني يف الس نوات األوىل من 

حياهتم التعلهميّة ابللغوايت  وبشقهيا اللغوي ادّلاليل املعجمي، 

علمون  الرتكييب، وهبذين اجلانبني قد يكون املتواللغوي الس يايق

الصغار اكتس بوا مناعة مضادة ملا هو دخيل فاسد مشّوش عىل 

 - عليه وسملّ صىل هللا -لغهتم،وهذا ال مينع تعمّل لغات غريمه لقوهل:

 من تعمّل لغة قوم آمن رّشمه.

وما دام أّن الرتكزي عىل تعلمي مواد اللغة يف مراحل التعلمي    

سايس يف مجيع أطواره، بل وح ى مرحةل الثانوي كام هو قام األ

 يف مؤّسساتنا التعلهميّة ابجلزائر، فإّن ما حيرس عهل رجال الرتبيّة

والتعلمي من مدرسني ومرشفني عىل التعلمي باكفة مراتهبم 

 ومسؤولياهتم من اوي الكفاءات والاختصاص فإهّنم معنيون

، و  ابلعملية التعلهميّة، وما تش متل ، ومتعمّلٍ معرفة عليه من معمّلٍ

 ووسائل تربوية وتعلهمية. علميّة، ومقّررات، ومناجه،

واملقّررات ادّلراس يّة يه من أصعب ما يواجه املتعلّمني يف    

مجيع املس توايت يف حاةل إاا نانت تنقصها املوضوعية، واخلربة 

ملتعلّمني، ا العلمية والتجربة، قد ينجّر عهنا ماال يريض ااتية أبنائنا

ومع تقّدم الرتبيّة البيداغوجيّة يف ظّل ما توصلت إليه اخملابر 

أصبع من الرضوري توس يع معلية  العلمية، وحقول الرتبيّة،

الاستشارة يف وضع املقّررات من برامج ومناجه دراس يّة إىل أن 

تشمل املتعلّمني أنفسهم، وح ى ممثلهيم واوهيم من س بق هلم 

 لرتبيّة والتعلمي. العمل يف ميدان ا

وإاا عدان إىل موضوع مقالنا املوسوم: ب األخطاء اللغوية     

لمي الطور الثالث من التعودورها يف بناء احملتوى التعلهمي 

ة .فإنّنا نتوّصل إىل أّن التلميذ قد يسهم بطريقاألسايس أمنواجا

مبارشة يف وضع احملتوايت التعلهمية، أو تعديلها بطريقة غري 

ة. ولإلجابة عن املوضوع نؤّجهل إىل حني، ولنبدأ بتعريف مبارش 

 اخلطأ وأنواعه من خالل الس ياق الرتكييب، وأمهّيته يف بناء احملتوى

 التعلهمي، وما هو احملتوى التعلهمي، وكيفية الاس تفادة من األخطاء

 يدانية.مّث حتديد دراسة م  اللغوية يف بناء احملتوى التعلهمي،

اخلطأ واخلطاء: ضّد الّصواب. وقد  : خطأ:ةتعريف اخلطأ لغ -1

وخطئ الّرجل خيطأ ِخْطأً، وِخْطَأًة عىل ِفْعةَل أانب،  أخطأ،

ِطُئ إاا سكل  َد، وأَ ْخَطَأ خُيْ واخلطأ ما مل يَُتَعّمد، واخِلطْء ما تُُعمِّ

داً وَسهْواً، ويقاُل: َخِطَئ مبعىن أْخَطَأ، وقيل:  سبيل اخلطِإ مَعْ

َد، وأْخَطأَ إاا مل يتعّمْد، ويقاُل: ملن أراد شيئا ففعل َخِطَئ ِإاا تعمّ 

 غريه: أخطأ، كام يقاُل: ملن قصد ا ك، كأنّه يف اس تعجاهل غَِلطَ 

(1). 

واكرت لفظة )خطأ، وخطيئة( وما اتّصل ابللفظتني من  -2

حروف زائدة يف القرآن الكرمي تسع عرشة مّرة، ويف نالث 

... .البقرة، قال تعاىل: )) عرش مّرة مهنا نالث مرات يف سورة

ربّنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان((، وقوهل: ))بىل من كسب 

ة يُْغِفر  سيّئة وأحاطت به خطيئته...((، وقوهل: ))...وقالوا ِحطَّ

 .(2)لمك خطاايمك...((

: إجابة غري مطابقة ملا هو منتظر وملا يعّد اخلطأ اصطالحـا -3

 .(3)حصيحا
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ن تعريف اخلطإ من اجلانب اللغوي وبعد احلديث ع    

والاصطاليح ميكننا احلديث ولو بإاجاز عن مفهوم اخلطإ معوما 

واخلطإ اللغوي خصوصا.كثري من املدرسني من يركّز يف معلية 

 التعلمي عىل ترّصد األخطاء اللغوية املكتوبة فقط، واليت ترد يف

ندما ع إجابة متارين التالميذ، أو يف فروضهم وامتحاانهتم، أو 

يطالبون بإجناز واجبات داخل القسم أو خارجه، ويف احلقيقة 

 مكتسب من البيئة مهنا. األّولفإّن هناك نوعني من األخطاء: 

ييئ، اليت ترىب فهيا اإلنسان منذ طفولته، وحميطه الب  الاجامتعيّة

إا يتعمّل مئات، بل أالف اللكامت اليت تشوهبا أخطاء؛ إّما 

، يّة، أو لغوية حنوية ورصفية وما إىل ا كصوتية، أو لغوية معجم 

وتصري تكل األلفاظ من مضن املوروث الثّقايف ايذي ميتلكه الفرد 

مدى احلياة يتعامل به يف حياته اليومية وتداوهل اخلطايب دون 

شعور ابرتاكبه أّي خطئ وهذا اجلانب من األخطاء يدخل مضن 

يف حياهتم  ح ى، وتظل تالحق املتعلمني األخطاء غري الطبيعيّة

 ادّلراس ية.

ق ابملتعمّل تلصيه اليت  األخطاء اللغويةمن  الثايّنوهناك النّوع   

أو خالل مساره ادّلرايس، وكأّن تكل األخطاء يه  أنناء تعلّمه

لّك ما ارتكبه ويرتكبه املتعمّل يف معلية التّلقي املبارش معارف 

 عفويّة، غري علمية ما، سواء طبيعة نانت تكل األخطاء عفوية أم

مرتبطة مبوضوع ادّلرس من النّاحيّة العلميّة، وأهدافه اخلاصة 

املراد حتقيقها، أو ابجلانب الشلكي اللغوي يف معلية التدريس، 

وما ارتاكب هذا النوع من األخطاء إالّ وهل عالقة ارتباطيه 

 ابألخطاء املتكس بة منذ من البيئة الاجامتعية السابقة أو اآلنية.  

رجع املربون اوي جماالت الاختصاص ارتاكب اخلطاء إىل وي   

طبيعة و  واملتعمّل،أو األس تاا،  املعملّ نالث عنارص رئيسة، يه: 

أو ما يسمى اجلانب املعريف.والرتبيّة احلديثة  ،املادة العلمية

، وأرجعت ارتاكبه بعض األخطاء العلميّة واللغويّة  أنصفت املتعمّلَ

 ألّول.إىل املعمّل يف املقام ا

واملعمّل النّاحج تربواي هو من ينطلق يف معليّة التّعلمي من طرح     

 -3 وملااا أعمّل؟ -2 مااا أعمّل؟ -1 األس ئةل اآلتيّة عىل نفسه:

إنّه فإاا انطلق يف معليّة تعلهمه من هذه الفرضيات ف وكيف أعمّل؟.

 حيقّق ما يطمح إليه ويرغب حتقيقه. 

صار املعملِّ يف اجملال البيداغويج ابختاألخطاء اليت ترجع إىل    

 دون التعرض إىل لّك ما خيّص خشصّية املعمّلِ يف جانهبا اجلسدي،

وايّذهين، والثقايف، واخللقي؛ وإناّم نعرض بعض النقاط اليت لها 

 عالقة مبوضوع املقال.

ترجع بعض أس باب ارتاكب األخطاء اللغوية دلى التالميذ  -1

، واملهنج  يعمتدها املعمّل أنناء تقدمي درسهإىل طريقة التدريس اليت

 املتّبع يف هذه العمليّة.   

التّحضري ايذي تنقصه ادّلقة يف حتديد األهداف اخلاصة  -2

 والعاّمة من وراء ادّلرس املقّدم. 

عدم مراعاة الفروق الفردية والعقلية، وح ى الثقافية  -3

 والاجامتعية للمتعلّمني.

 نية، والكفاءة العلميّة.نقص اخلربة امله   -4

إهامهل تكييف اس تعامل الوسائل الرتبويّة، ووسائل اإليضاح  -5

 يف تقدمي ادّلرس.

عدم تشجيع التالميذ عىل اكتشاف أخطاهئم بأنفسهم،  -6

 اكتشافها.   والعمل عىل تصحيحا فور

عالقة املعملِّ مع املتعلمني، وأثرها النفيّس والّسليّب عىل معلية  -7

 يل املعريف.التّحص 

تغاضيه عن حماربة األخطاء وتصحيحها الفوري، الشفهية مهنا  -8

 .(4)والكتابيّة وفق الّطرق الرتبوية وآلياهتا إىل غري ا ك

رية : هناك أخطاء كثأس باب األخطاء اليت تعود إىل املتعلّمني

 تعود إىل املتعلّمني أنفسهم يف معليّة التعلمي، مهنا:

 ايّذهين والعلمي املعريف. التفاوت يف املس توى -1

نقص الرتكزي ايذهين أنناء معلية رشح ادلرس، ويه مسأةل  -2

ااتيّة ختّص لك متعمّل ولّك فرد يف احلياة، ناإلدراك، والتّذكر، 

 وايّذاكرة، وايّذناء، وهو ما يسمى ابلقدرات العقليّة.

إصابة بعضهم بأمراض جسدية، والصحيّة الطارئة. والنّفس يّة  -3

 نكوص، وانطواء.من 

وهناك املؤثّرة نالورانة، واحمليط الثقايف العائيل واألرسي  -4

البييئ الاجامتعي، لّك هذه العوامل تسهم يف ضعف التّحصيل 

املعريف ايذي ينتج عنه ارتاكب األخطاء اللغوية والعلمية 

 املوضوعية للامدة املدّرسة.

الميذ، يرتكهبا التأّما النوع الثالث من األخطاء اللغوية اليت    

 اات يه وسبهبا يعود إىل احملتوى التعلهمي أو املقّرر ادّلرايس،

 ّ  ة.صةل ابجلانب املعريف، وما يلحقها من الوسائل التعلهميّة والرتبوي

ومن هنا فيجب عىل واضعي الربامج واملقّررات ادلراس يّة مراعاة 

عيّة، قدرات التالميذ العقليّة والزمنيّة والنّفس يّة، والاجامت
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والبيئيّة، والثقافيّة، مع امليول والّرغبات ايذاتيّة، زايدة عىل ا ك 

ا أهنم يكونون ميدانيني هلم من اخلربة التعلهميّة ما يؤهلهم ألن يكونو 

 من صناع املقّررات والربامج ادلراس ّية.

     ، وإاا نان ارتاكب األخطاء اللغويّة ينجم عن املعمّل، واملتعملِّ

لعلميّة. وما هو تصنيف هذه األخطاء، وما نوعها؟. واملعرفة ا

واإلجابة عن هذا السؤال يقودان إىل مراجعة عنوان املقال، ايذي 

 حّددان لألخطاء يف بناء احملتوى التّعلهمي الطور الثالث من التعلمي

األسايس يف املدرسة اجلزائريّة معوما، والّسنة الثالثة 

تالميذ يف ية اليت يرتكهبا ال حتديدا.وقبل تصنيف األخطاء اللغو 

هذه املرحةل  حاولت الانطالق من واقع جمّسد ميدايّن  يمتثّل 

ط يف اس تعارة كتاب اللغة العربيّة الس نة الثالثة من التّعلمي املتوسّ 

من إحدى املتوسطات، وحاولت قراءته حملاّل وواصفا مقّرر 

د عليه يف متالكتاب، مس تنتجا حقيقة املقّرر والطريقة واملهنج املع 

مقّرر الس نة الثالثة من التعلمي املتوّسطِ، لعيل أتوّصل إىل ما نان 

عضهم أو أو ب  للمقّرر مسؤوليّة وانب يف ما يرتكبه التالميذ،

أغلبيهتم من أخطاء لغوية أنناء  وبعد تلقهيم املقّرر لعيّل أتوّصل 

 إىل اليقني  وإن نان نسبيا.

تعلمي بيّة الس نة الثالثة من ال دراسة وصفية لكتاب اللغة العر    

 املتوّسط.

صفحة، قياس لّك صفحة 176يش متل الكتاب عىل       

مس. اعمتد الكتاب مهنجيّة مشاريع، ولّك مرشوع تضمن 27/20

واملهنجيّة البيداغوجيّة لبناء لكتاب اللغة املقّرر  أربع وحدات،

 عىل يهوعناوين املشاريع املقّررة  عكس هتا الصفحة الّرابعة منه.

العمل والقمّي  -2 احلضارة العربيّة اإلسالميّة. -1 النّحو اآليت:

-5. اآلداب والرّتفيّه -4. التّكنولوجيا والاتّصال -3. اإلنسانيّة

الفنون األدبيّة. ولّك مرشوع من هذه  -6. البيئة والنّمو ادلميغرايف

 .  (5)املشاريع يتضّمن أربع وحدات تعلهميّة

بدأ من ي  احلضارة العربيّة اإلسالميّةعنوانه:  -لاملرشوع األوّ    

( ُاِكَر يف الصفحة الّرابعة واخلامسة من الكتاب 41-04) صفحة

ف أوّظف كي املقّرر مهنجيّة وتقنيات مقرر الكتاب حتت عنوان:

. وجاء يف الّصفحة اخلامسة ِاْكُر املرشوع (6)كتاب اللّغة العربيّة؟

رمس ّررة يف الصفحة الرابعة، مدّعام باألّول من املشاريع الس تة املق

ورة واكر أسفل الص تقرييّب حيمل س همة اات دالةل حضاريّة.

األهداف التعلهميّة أربع وحدات، لّك وحدة من الوحدات األربعة 

هكذا سارت و  تش متل عىل: قراءة، وتعبري شفوّي، وتعبري كتايّب.

 احملاور عىل هذه الطريقة.

 سابعة من الكتاب، تقدمي املرشوعوما تضّمنته الصفحة ال    

 -2. أمّصم مرشوعي -1 ومهنجيّة اإلجناز، محل العناوين اآلتّية:

 أقّوم مرشوعي.  -4. أجنز مرشوعي -3. أمجع املعلومات

أما الصفحة الثامنة من الكتاب فهيي بداية الوحدة األوىل     

 احلضارة العربيّة اإلسالميّة، وعنوان الوحدة: للمرشوع األّول

جدال وِحَجاُج. فالّصفحة بدأت بآايت قرآنيّة من ايّذكر احلكمي، 

 ( من سورة غافر.33 -23تضّمنت اآلية )

 أعقبهتا الصفحة التاسعة املش متةل عىل ادّلخول يف تقدمي ادّلرس   

اللغوي للس نة الثالثة كام هو مقّرر، ونان أّول نقطة معمتدة مهنجيا 

ا، ح اللغوي معجميا داللييف تقدمي ادّلرس الوقوف عىل الرّش 

حتت عنوان: أمنّي رصيدي اللغوي. واثين نقطة عنونت ب: أفهم 

النّص، وهنا رصدت مجموعة من األس ئةل املركزة واخملترصة 

واحملّددة والهادفة ملعرفة معىن النّص القرآين لآلايت احملّددة يف 

 هذا ادّلرس. مّث أعقب العنوان السابق عنوان اثلث: أتعّرف عىل

اجلانب الفين. واملراد به البالغي، أي األسلوب اخلربي 

 واألسلوب اإلنشايئ، وما يدور يف فلكهام.

والصفحة العارشة من الكتاب املعنونة ب: الّظواهر القرآنيّة،     

تدإ عىل تقدمي املب ويردف العنوان املذكور بعنوان كبري وابرز: 

فحة مثانية واردة يف صونانت اآلايت القرآنيّة لسورة غافر الاخلرب. 

يه األميةل النّمواجيّة املعمتدة يف الرشح للوصول إىل القاعدة 

النّحوية لتقدمي املبتدإ عىل اخلرب. وهنا يدخل املتعمّل جّو ادّلرس 

عن طريق الرشح واحلوار، واس تنتاج القاعدة مدمعة ابألميةل 

يب، اوالتطبيق الفوري. مث أردف اس تنتاج القاعدة ابلتّطبيق الكت

والقصد منه امتحان التالميذ من مدى فهمه ادّلرس، وهنا تظهر 

نتيجة فهم ادلرس وجناح طريقة التّقدمي، أو عدم فهمه، ويف هذه 

التطبيقات الكتابية والواجبات املدرس يّة يمت ضبط األخطاء 

كون أخطاء حّنويّة يف الامترين الكتابية، وي اللغويّة إن نانت هناك

وية هبذه الطريقة يف تقدمي أّي درس لغوي رصد األخطاء اللغ

معجمّي او دالةل هادفة، أو درس لغوي رصيّف، أو صويّت، أو 

 بالغّي أو تركييّب س يايّق.

( من سورة 72-51) والصفحة الثانية عرشه تضّمنت اآلايت     

األنبياء تروي قّصة س يدان إبراهمي عليه الّسالم مع قومه، واجلدال 

هنم حول األصنام اليت ظلّوا مواظبني عىل ايذي دار بينه وبي
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عبادهتا تقليدا آلابهئم، والغرض من عرض اآلايت املطالعة، مّث 

الفهم والتّعبري، والتعّرف عىل احِلجاجِ، مّث الاس تنتاج. والصفحة 

( من سورة الّشعراء 28 -23الثالثة عرشة اش متلت عىل اآلايت ) 

ا تنهتيي ميه. وهنأفردت للتّدريب، والتّطبيق عىل س بق تقد

الوحدة األوىل للمرشوع األّول، وتبقى نالث وحدات لهذا 

ذه و يف ه احلضارة العربيّة اإلسالميّة.املرشوع املعنون ب: 

وا رصيدا تلقالوحدة توّصلنا إىل أّن التاّلميذ يف هذه الوحدة قد 

يمتثّل يف مفردات اات دالالت لغوية معجميّة مصدرها  لغواي

نان ومازال مصدر احلجاج والشواهد  ايذي .(7)القرآن الكرمي

كونون قد مّث ي اللغوية لكّها منذ عهد التأليف إىل زماننا احلايل.

تعلّموا جانبا فنّيا خيص مقّدمات ومبادئ من البالغة العربيّة. مّث 

 تناولوا قاعدة حنويّة تتعلّق بتقدمي املبتدإ عىل اخلرب، وادّلرس هل

رص، وامجلةل الفعلية وش به امجلةل، وأداة احلعالقة ابمجلةل الامسية، 

وأدوات الاس تفهام، وامجلةل الاس تفهاميّة.  لّك هذه العناوين يه 

يف األساس قواعد حنوية ينبغي أن يكون املتعمّل عىل دراية هبا، 

وقد س بق هل تعلّمها، مّث ميّر دلرس وجوب تقدمي املبتدإ عىل 

ش يخ النّحويني اخلرب؛ ألّن هذه املسأةل قد فصل فهيا 

( منذ قرون، فاملبتدأ مقّدم عىل اخلرب ما يف هـ180تسيبويه)

ا ك شك، قال: )هذا يف ابب املس ند واملس ند إليه، وهام مال 

واحد مهنام عن األخر، وال اجد املتلكّم منه بدا، مفن ا ك  يغين

 وهو قو ك عبد هللا أخوك، وهذا الامس املبتدأ واملبيّن عليه،

 .(8)أخوك(

بعد احلديث عن دراسة عيّنة منواجيّة من املقّرر اللغوي    

للس نة الثالثة من التعلمي األسايس، انطالقا من اعامتد مدّونة ما، 

. (9)كام مّر معنا قد تكون آايت قرآنية، وأحاديث نبويّة رشيفة

. (10)أو نصوص نرثيّة مرشقيّة وجزائريّة، جلّها حديثة ومعارصة

راسة يّة وّظفت نصوصها لُتعمتَد يف ادلوقليل من األبيات الشعر 

ومن خالل حتليل املدّوانت اليت رصفت يف  .(11)اللغوية واألدبيّة

هذا الكتاب املقّرر للس نة الثالثة من التعلمي املتوّسط وفق 

مهنجيّة التدريس اليت اعمتدت املقاربة ابلكفاءات، ومن خالل 

 سواء أنانتما يمت ضبطه من أخطاء لغويّة همام نان نوعها، 

أخطاء صوتية،أم لغوية معجميّة، أو حنويّة ورصفيّة ظهرت يف 

 الاس تعامل الشفوي، أو الكتايب فهيي خطرة عىل اللغة العربيّة،

 .والتغايض عهنا أخطر، فيجب التنبيه إلهيا وتصحيحها عىل الفور

ولنأخذ العربة من حرص السلف الصاحل من الصحابة    

 ئل منذ صدر اإلسالم فالعرص األموي،والتابعني والعلامء األوا

فهذا اخلليفة األموي عبد هللا بن مروان، قال: حيامن  والعبايس،

 )ش يّبين ارتقاء املنابر خمافة )أرسع إليك الشيب(: قيل هل

. نان (12)اللّحن(، ويف رواية أخري صعود املنابر ومقابةل الّرجال

عة امجليعين خوفه من وقوعه يف اللحن أنناء إلقائه خطب 

لقد نانت األخطاء اللغوية موجودة ح ى عىل ألس نة  والعيدين،

دهابذة العرب ولغويهيا يف اجلاهليّة واإلسالم، ونانوا يصّححون 

لبعضهم فهذا احلجاج بن يوسف اخلطيب واللغوّي، والبليغ، 

هـ(. سأل يف يوم 94 -هـ74) والفارس املغوار وايل البرصة بني

هـ(، وهو أحد اللغويني 129اللييث )ت  من األاّيم حيىي بن يعمر

ألمري )أتسمعين أحلن عىل املنرب(؟ فقال حيي: ا والقراء البرصيني.

أفصح النّاس إالّ أنّه مل يكن يروي الّشعر(، فقال: أتسمعين أحلن 

يف آي القرآن(، قال )فذاك أش نع؛ وما هو(؟  قال: نعم، حرفا(؟

إخوانمك ن آابؤمك وأبناؤمك ويف سورة التّوبة، )ُقْل إْن نا قال تقول:

وأزواجمك وعشريتمك وأموال اقرتفمتوها وجتارة ختشوان كسادها 

، فأنف احلجاج أن يّطلع هل رجل عىل حلن أحبَّ إليمك...( ابلّرفع،

 فبعث به إىل خراسان.

وهاهو ش يخ البرصيني وإمام القراء واللغويني، يُروى عن     

كنت هاراب من احلّجاج هـ(، قال: 154)ت أيب معرو بن العالء

بن يوسف، ونان يشتبه عيلَّ )فرجة( هل ابلفتح أو ابلّضم، 

 فَْرَجُة هل رباّم خترج النّفوس من األْمر...... فسمعت قائال يقول:

كحلِّ الُعقاِل، حفّرك الفاَء ابلفتِح، مّث قال: أال إنّه مات احلّجاُج 

رجة بفتح بقوهل فَ قال أبو معرو: مفا أدري بأهّيام كنت أشّد فرحاً أ

. هذا ما يثبت وجود اللحن (13)الفاء أو بقوهل مات احلّجاج

اللّغوي ايذي يقصد منه األخطاء اللغوية، يه غري جديدة عىل 

 ألس نتنا وليست حديثة العهد.

ة مفا عالق بعد هذا احلديث عن اترخي األخطاء اللغوية،    

 ؟ قبل خوضاألخطاء اللغوية بإعادة بناء الربامج ادّلراس يّة

احلديث عن عالقة األخطاء ببناء احملتوى التعلهمي، ميكننا تعريف 

 احملتوى التعلهمي.

: احملتوى: ما حيتويه أّي يشء، حنو حمتوى احملتوى التعلهمي

خطاب أو حمتوى كتاب، وهو مجموع املعارف والكفاءات 

املشلّكة ملوضوع من موضوعات التّعمّل؛ حنو حمتوى خمّطط 
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ِّفة للامّدة ادّلراس يّة املقّررة  درايس، وهو كذ ك مجموع املفاهمي املؤل

 .(14)للتّحصيل يف موضوع من مواضيع التّعملّ 

 واحملتوى التعلهمي هو جزء من الربانمج، فربانمج التّعلمي مجموع    

مجموعة هميلكة من ادّلروس، ومنااج التّعلمي، واملوارد التعلهميّة، 

صيل املعارف والكفاءات، دفها تسهيل تو ـواملواقيت، ه

 -2 أو األهداف، ،الكفاءات -1ي: ـومكّوانت الربانمج ه

 والّطرائق البيداغوجيّة، -4 واحملتوايت، -3التّعمّل،  ونشاطـات

 .(15)وتدابري التقيمي -6 والوسائل، -5

وما دام أّن احملتوى التعلهمي يتعلّق ابحملتوى املعريف ميل     

ّصصا ما، وليكن عناوين لقواعد مواضيع من ادّلروس ختص خت

ظ أو صوتيّة، أو لغوية ميل: ألفا أو إمالئيّة، أو رصفيّة، حنويّة،

اات معاين دالليّة، أو بالغيّة، هنا يأيت دور تدخل األخطاء يف 

 فرض نفسها عىل احملتوى التعلهمي، وعىل الربانمج ومن هنا

 حيدث يف الربانمج التغيري أو التعديل أو حذف. 

ولّك حمتوى تعلهمي، أو حمتوى املهناج ما هو إالّ مجموعة من     

املعارف واخلربات واملهارات اليت تتضمهنا مناجه تربيّة الطفل، 

واملراد ابختيار احملتوى الوقوف عىل أنواع املعارف واخلربات 

 واملهارات اليت تتناسب مع أهداف املهناج وتعمل عىل حتقيقها. 

من  يه وأهدافها وطرائق تدريسهاواختيار حمتوى املناجه 

 يه اليت ختتار األساتذة ادلناترة، مسؤوليّة اجلهات الوصيّة،

واملفتشني، واملدّرسني اوي اخلربة الاكفيّة، والكفاءة العلميّة يف 

طرق و  واملناجه، واملقّررات، مجيع التخّصصات إلعداد الربامج،

اصة لعامة واخلالتدريس املناس بة للّك ماّدة مع حتديد األهداف ا

للّك موضوع وللّك مادة علمية، مستندة يف معلها عىل التقارير 

والاقرتاحات اليت تأتهيا من األساتذة واملعلمني واملربني ورجال 

الرتبية ايذين ميتلكون جتارب وخربات ميدانية، وبذ ك تكون 

املسؤوليّة جامعية يف وضع حمتوايت وبرامج التّعلمي تشمل لّك 

قطاع الرتبية والتعلمي. تنجز أعاملها حتت رعاية من ينمتي ل

اد وتوجهيات املديرية الفرعية لوزارة الرتبية والتعلمي امللكّفة بإعد

 ما أولك إلهيا يف هذا اجملال.

 معايري اختيار احملتوى التعلهمي

 ولّك حمتوى تعلهمي خيضع معايري البّد من تنفيذها ح ى تفي    

البيداخويج، وابألهداف العامة ابلغرض العلمي والرتبوي، و 

واخلاصة للمنظومة التعلهمّة معوما، وال يتحّجج التالميذ، وأو لياء 

ومه، عن ما قد يلحق من خلل يف وضع احملتوايت، واملقررات 

 التعلهميّة. ومن بني تكل املعايري:

 أن يتّفق حمتوى املهناج مع األهداف العامة واخلاّصة. -1

 مبارش.  تعلمي الّطفل املتعمّل املهارات بشلكأن يتضّمن احملتوى  -2

أن يتدّرج حمتوى املهناج من البس يط إىل املعقّد، ومن  -3

 احملسوس إىل اجملّرد.

 أن يتّفق حمتوى املهناج مع نظريّة النّمو الّسائدة. -4

 أن يتّفق حمتوى املهناج مع نظريّة التّعمّل الّسائدة. -5

 الثّقافة الّسائدة.أن يتّفق حمتوى املهناج مع  -6

 أن يتّفق حمتوى املهناج مع  الفلسفة الرتبويّة الّسائدة. -7

أن يكون حمتوى املهناج قابال للقياس، غري اثبت، ميكن  -8

 .(16)تعّرضه ألّي تعديل ما

 م ى تسهم األخطاء اللغوية يف بناء احملتوى التعلهمي؟

يف حاةل ما  ييكون لألخطاء اللغوية يف بناء احملتوى التعلهم    

وى إاا مل يمتّ احرتام املقاييس العلمية والرّتبويّة والبيداغوجيّة للمحت

التعلهمي، ومل تتحقّق األهداف العامة واألهداف واخلاّصة اليت 

سّطر من أجلها احملتوى التّعلهمي، وما مل تراع فهيا لّك ما يتعلّق 

جامتعية، يّة الاابلتّلميذ من النّاحيّة العقليّة، واجلسميّة، والبيئ 

ته والوجدانية، من ميول ورغبات، مثّ عالق  والعقائديّة، والثقافيّة،

ا يأيت هن بأساتذته، وزمالئه التالميذ داخل املدرسة وخاردها.

تدخل األخطاء بصورة غري مبارشة يف فرض نفسها عىل واضعي 

املقّررات والربامج ادّلراس يّة عندما تكون نس بة ارتاكب األخطاء 

 وية مرتفعة يف واجباهتم ومتاريهنم وفروضهم واختباراهتم يفاللغ

بعض املواضيع وادلروس بعيهنا. وعند شعور القامئني عىل التّعلمي 

بعجز لعالج هذه الّظاهرة ابعامتد الّطرق الرتبوية، والبيداغوجيّة، 

ئات مفا علهيم إالّ أن يرفعوا تقاريرمه املفّصةل اخلاصة ابملوضوع، للهي 

 ة املعنية املرشفة عىل التعلمي، بدءا من ممثّل اإلدارة، وهوالوصفيّ 

مدير املؤّسسة املبارش إىل اجلهات العليا مقرتحني لها املادة أو 

املواد، أو املوضوع أو املواضيع اليت يس تلزم حذفها، أو تعديلها، 

أو تأجيلها إىل مس توى تعلهمي معنّي، وهذه الاقرتاحات قد تلقى 

هبا هو األخطاء العلمية واللغوية. من هنا نان جتاواب رسيعا سب

 لألخطاء اللغوية والعلمية دور يف بناء احملتوى التّعلهمي. 

 شاكر عبد القادر                            
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 إشكالية املصطلح الّنقدّي الّنسقّي يف اجلزائر

 
 خلف هللا بن عيل .د                                                                          

 أس تاا حمارض ابملركز اجلامعي الونرشييس                                                                    
 تيسمس يلت                                                                                  

 ملخص:

سليط الضوء عىل واقع املصطلح النقدي يف املدونة النقدية      سقية اجلزائرية، منطلقأمه ما ورد يف هذا البحث هو ت ني يف ا ك من الن

إاثرة هذه القضـــــية يف النقد العريب، وقد الحظنا أّن هذا املصـــــطلح أرى قضـــــية تؤّرق الباحيني يف هذا اجملال؛ نظرا لالضـــــطراب 

نّا ابألميةل والتحليل يّ والاختالف احلاصـــلني بني جل النقاد العرب يف ترمجته وتبنيه، وقد ركزان عىل هذه املســـأةل يف النقد اجلزائري، وب 

والاســـ تقراء مدى الاهامتم ايذي انصـــّب عىل هذا احلقل من املعرفة ألمهيته. كام تعرضـــنا لقضـــااي هممة تتعلق به ويه الرتمجة والتعريب 

 وابتاكر مقابالت عربية دقيقة لهذه املصطلحات الغربية املنشأ والثقافة والروح. 

 

 متهيد:

قدي      طاب النّ عاين اخل ّية كبرية يف ترمجة ي ـــــاكل العريّب إش

ـــطلحات  ـــالك الرّتمجة وما ترتّب  -للمص ودون التّطرق إىل مش

ورا إىل أهّنا كوســ يط تلعب د -هنا -ويرتتّب عهنا اجب اإلشــارة 

 حمدودا وانقصا يف الثّقافة العربيّة، فغياب املرتمجني املتخّصصني

ه بيف جمال النّقد معوما، والنقد النســــقي ابخلصــــوص، وتشــــا

ة للرّتمجة العلميّة يف  الاهامتمات، وغيّاب املعاهد ومراكز خاصــــّ

البالد العربيّة، جعلها معل أفراد، ألّن غياب التّنســـ يق والعمل 

ـــــتامثر معلّية الرّتمجة يف حتقيق  ـــــعيد اس املنّظم واملوّجه عىل ص

 -التّواصل والتّفاعل اجعل دورها يتقلّص بشلك كبري، كام يطبع 

لرّتجامت املوجودة حــاليــا بكيري من التّكرار ا -من دهــة أخرى

 .(1)وقةّل الفائدة

يف  -وهذا ما انتقل أوتوماتيكيّا إىل املصطلح النقدي فنجده     

ــــاكليّة انتقال -نقافتنا املعارصة النّظريّة،  مرتبطا ارتباطا ونيقا بإش

دّي معوما، واملصطلح النّق كام أّن املدخل إىل إشاكليّة املصطلح

ة ، ال تبتعد عن دائرة وقوع الثّقافة العربيّة يف منطقابخلصـــــوص

تعيد فهيا قراءة املصــطلح قراءة غري منتجة، وســواء أتعلّق األمر 

ـــح أن جّل  ـــفّي، يتّض ـــطلح الفلس ـــطلح النّقدّي أم ابملص ابملص

املامرســـات النّقديّة العربيّة ال تفكّك املصـــطلح مّث تعيد بناءه يف 

ـــــة املبارشة، فتق جه، رأ خلفيّاته وواقعه، وماكن إنتاجمال املامرس

 وإناّم تقف يف أغلهبا عند حدود املساءةل والنّقل ال غري.

 

 

  الواقع املصطلحي: -1

لقد أصبح وارا جليّا أّن جحم إشاكليّة املصطلح اللّسانّيايّت     

هميايّئ  ا نتصــّور، ويه ال تقترصــ عىل -بوجه عامّ  -والســّ  أبعد ِممَّ

ادل معها املصـــطلحات مع ظهور النّظراّيت جمال دون آخر، تتو 

اللّســـانيّاتيّة، ويه تشـــمل مجيع مشـــاغل املثقّفني واملفكّرين يف 

النّقد األديّب واللّســـانيّات والفلســـفة وعمل الاجامتع وعمل النّفس 

صة إاا أدركنا أّن مجيع احلقول املعرفيّة  وسواها من العلوم، وخا

 تقرار مفاههمها.تتجّدد بتجديد دالالت مصطلحاهتا واس  

ّصة -ومن البنّي أّن هذه املشلكة      ّسقّي خا تَُعدُّ  -يف النّقد الن

س تقبةل أو  س امي اللّغات امل ضيّة جدليّة قامئة يف جّل اللّغات، ال ق

املســـ تفيدة من النّظراّيت واملصـــطلحات مًعا من احلضـــارات 

ــة النّق ــاع جمال املامرس ــع دائرة املشــالك ابتّس يّة، دالّرائدة، وتتّس

اعني إىل خلق  وعدد اخلائضــــني يف جمال املصــــطلحيّة، والســــّ

مرشوع نقدّي ومصطلحّي خالص، خيفف العبء عىل الباحيني 

ّية املطروحة، حبيث  ـــــ نا أمر القض يف هذا اجملال، وييرســـــّ ل

ـــــ تبلص الباحث   أّن أوىل العقبات اليّت -يف هذا اجملال -يس

ملصطلحّي لّك الّرصيد اتوادهه تتعلّق برضورة اعامتد مدّونة تضّم 

العريّب املعارص، يســـامه يف إجنازها املشـــارقة واملغاربة عىل حّد 

سـواء، ال تنحاز ملصـطلح دون آخر، إضـافة إىل توافر رشوط 

 .(2)ومقاييس وطرائق علميّة حتمك املصطلحات مجيعا
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 ارتباك مصطلحي: -2

ـــد اجلزائرّي والعريّب  هام فو  يف تطبي      قأظهر النّق

املصطلح النّقدّي النّسقّي، دون إحاكِم وعٍي ابلنظريّة اليت انبيق 

د  يشــــمل أنواع القّص من  -عىل ســــبيل املثال -عهنا، فالرســــّ

احلاكية واألشـــاكل املورونة الكيرية ناملســـامرة والنّادرة والّطرفة 

طة والّرواية، ونالح  أّن نقّادا  ة املتوســــّ ة والقصــــّ إىل القصــــّ

دّي ابلقطيعة املعرفيّة مع اترخيوابحيني رهنوا امل ه صـــطلح الرســـّ

ولغته العربيّة اســتســالما للرّتمجة والتّعريب، وعندما اســ تعريت 

د لتحليل النّصــوص القصــصــيّة والّروائّية  مصــطلحات عمل الرســّ

العربيّة، جند من اســـتنكر اســـ تعاملها، كام هو احلال دلى )عىل 

تغرّي عان ما ت جنيب إبراهمي(، إا يرى أّن بعض املصــطلحات رس 

وتُســــتبدل مبصــــطلحات أخرى، منثّل عىل ا ك مبصــــطلحات 

ديّة/ وصـــــوت الّراوي  ــــّ د/ ودهات النّظر الرسـ ــــّ )مضري الرسـ

ديّة وغريها(، فبعد زمن قصــــري وبعد  )التّبئري( واملقامات الرســــّ

ـــاحـــث -توايل الرّتجامت نضــــــطّر  لب إىل تغيري  -والالكم ل

ها عىل صـــدرها، ونغريّ املصـــطلحات تبعا للتغيري احلاصـــل يف م

ـــــ يق، وتكون  ّنه األجدى من دون أّي تنس قد أ ما نعت هوى 

النّتيجة فو  مصــــطلحيّة تضــــاعف من أزمات النّقد كلّك، 

ينقلب إىل )احليك واحمليك(، والبنية  (Récit)مفصـــــطلح القّص 

ة  ــــديــّ تنقلــب إىل البنيــة  (La Structure narrative)الرّسـ

 .(3)لرّسدايت إىل احلاكئيّاتاحلاكئيّة، وابلتّايل تنقلب ا

ـــــفـة مطلقـة عىل الرّتمجـة      بيـد أّن الاتاّكل أو الاعامتد بص

ِعُف من  -يف أحايني عديدة -حفســـب يربك  ـــْ املصـــطلح، ويُض

ــيّة اللّغة املنقول  ــوص ــ ياق خص أدائه ووظائفه؛ إاا انقطع عن س

إلهيا ونقصــد اخلصــوصــيّة الفكريّة والاجامتعية، ألّن املصــطلح 

ــديّ  ة  النّق ــّ ــافــة اليّت لهــا معيق األثر يف ادّلاللي يبقى رهني الثّق

 والتّداوليّة.

 -فامي ييل - منا يف حدود التّنظري ســ نأخذ  وح ى ال يبقى    

ضارب املصطلحي ممثال يف مصطلحي  منواجا لهذا الارتباك والتّ

هميولوجيا(  هميائيّة والســـــّ  (Sémiologie, Sémiotique))الســـــّ

تداخالن  تداخال كبريا، ففي أكجندهام ي ّية  رث يف الكتاابت الغرب

األحيان يوحيان بأهّنام حّدان ملفهوم واحد ويُتََساَهُل يف استبدال 

هميائّية الكبار  ـــــّ أحدهام ابآلخر، ِمّما دعا جامعة من أقطاب الس

سون، وغرمياس، وليفي سرتاوس، وبنفنيست، وابرت(  )جاكب

نة  ـــــ  ـــــطاليّح س ّفاق اص ينّص عىل  1968إىل التّوقيع عىل ات

ـــــطلح  ــاع مص ـــــطن بيامن جنــد أّن هــذين  (Sémiotique)اص

مصـــطلحا، ومهنا  36املصـــطلحني قد ترجام إىل العربيّة حبوايل 

هميوت  اميئيّة/ الســّ هميائيّة/ الســّ هميائيّات/الســّ همياتيّات/ الســّ يّة/ )الســّ

همياء/  امتيّة/ الّســـ همياء/ عمل الســـّ يامة/ الســـّ هميات/ الســـّ الســـّ

جيا/ يا/ الّساميولوجيا/ عمل الّسامينتيك/ عمل الّسهميولو الّسهميولوج 

 الّسهميوطيقا/ الّسهميوتيك/ الّسهميوتيكيّة/ عمل الّرموز/ الّرموزية/

ّيات/ عمل ادّلالئل/  ّية/ ادلالئل عمل ادّلالةل/ عمل ادّلالالت/ ادّلالئل

ة/ العال ــّ ة/ م عمل األدةّل/ عمل ادّلالةل اللّفظّي/ ادّلالئيّل/ ادّلاللي ــّ ي

العالماتيّة/ عمل العالمات/ عمل اإلشـــــارات/ نظريّة اإلشـــــارة/ 

، وهذا (4)اإلعراضـــيّة/ دراســـة املعاين يف حاةل ســـينكرونيّة...(

غيض من فيض، ودليل واحض وقاطع عىل أّن قضيّة التّعامل مع 

املصطلح معوما والرّسدّي ابخلصوص ال تزال تشلّك معضةل يف 

يني العرب، وايّذين حــاروا، بــل جمــال التّطبيقــات عنــد البــاح 

ـــــبط  ـــــطالحّية حتتاج إىل ض واتهوا أحياان أمام تراكامت اص

ـــــتهمولويج واترخيّي وإيديولويّج، وال  وحتديد مضن إطار إبس

ــا  اد وكتهبم اليّت مّضنوه ــّ ــة من النّق ــذ عيّن ــأخ ــأس من أن ن ب

 مصطلحات اات مقابالت خمتلفة، ومن ا ك:

إّن أّول ما يالح  عىل هذا اجلدول هو الاختالف القام بني  

املرتمجني عىل مس توى املصطلح، رمغ أنّه ال يفصل بني اجلزائر 

ة من اجلانب الثّقايّف، فللّك -غرب إالّ حدود ومهّية وامل خاصـــــّ

ة به، قد تقرتب اترة  واحد مهنم منظومته املصـــــطلحيّة اخلاصـــــّ

ـــــهــا البعض، وإاا حــاولنــا حفص  وتبتعــد اترة أخرى عن بعض

 رش يد بن ما ك املصطلح
 عبد امحليد

 بورايو

ســــعيد بن 

 كراد

محــــــيــــــد 

 محليداين

Adjuvant مساعد مساعد مساعد مساعد 

Opposant معارض معيق معارض معارض 

Sujet d’état اات احلاةل اات احلال اات احلال  اات احلال 

Sujet de faire 
اات  اات الفعل

 الفاعل

 اات اإلجناز اات الفعل

Isotopie 
قـــــطــــب  انظرية/ إيزوتوبي

 داليل

 ؟    اظرتن

Syntagmatique  ّتركييبّ  توزيعيّ  نظميّ  نظمي 

Conjonction اتّصال اتّصال اتّصال وصةل 

Disjonction انفصال انفصال انفصال فصةل 

Actant عامل عامل فاعل عامل 

Performance اإلجناز اإلجناز األداء األداء 

Séquence متتالية مقطع متتالية مقطوعة 

Thématique ؟    تهميّ  غريضّ  ّي(ايّت)تهمموضوع 

Manipulation 
 -إيــــعــــاز كحتري -اس تعامل

 حتريك

ــرّتغــ  كحتري -دفع ب يـــال

 )يف،عن( 

Modalité ؟    صيغة صيغة دهة كيفيّة 
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أســ باب الاختالف جندها أهّنا مرتبطة مبشــلك نســقّي لســايّن، 

ومفهوم  معطىأي شـلك املصـطلح العريّب، بدليل أنّه يعرب عن 

 .(5)واحد

بل      ـــــع املقا عّدد يف وض ية نالح  أيضــــــا التّ ومن دهة اثن

ـــــطلح  ـــــطلح األجنيّب، من ا ك مص فعّربه  (Isotopie)للمص

ــع هل مقابال هو  ـــــــ)إيزوتوبيا( بعد أن وض ــ يد بن ما ك( بـ )رش

)النّظرية(، وقــد ترمجــه لك من )عبــد املكل مراتض( و)عبــد 

ـــــ)التّشالك( يف حنيالقادر فيدوح( يف دراس هتام احل جند  ديثة بـ

ناظر أو القطب ادّلاليّل، كام هو عند  ّقاد من ترمجه ابلتّ من النّ

بورايو، ومن هنا نلمس تأنري املصطلح عىل املامرسة النّقديّة من 

نقص وقصـــور أّداي إىل از النّقّاد عن املســـامهة يف بلورة دهاز 

ّسهميايئّ  رّسدّي ال ّسقّي  أمصطلحّي عريّب اثبت للخطاب ال و الن

ـــ يق بني الهيئات  معوما، وليس أدّل عىل ا ك من غيّاب التّنس

صل  سات التّعريبيّة، وابلتّايل غياب التّوا واجملامع اللّغويّة واملؤّس

الفعيل بني املش تغلني عىل تأسيس ونقل املصطلح واس تبدامه 

 .(6)يف احلقول املعرفيّة

 جنده يتعّدى -ومن املؤســـف-واي ليت األمر وقف هنا، بل    

احلدود املصــطلحيّة لينعكس عىل املفاهمي ابلســلب، ومن ا ك 

مصـــــطلح )عمل ادّلالةل( ميال، وايّذي اندرج دلى النّاقد العريّب 

ـــــطلح األجنيّب  ــابال للمص ــا، مق  /Semantics)واجلزائرّي مع

Sémiotique) وال يزال ح ّى اآلن اختصــاصــا لغواّي شــائعا يف ،

ريّة والعربّية أيضـــــا، إالّ أنّه عاد ليظهر خمتلف اجلامعات اجلزائ

هميوتياك وليس  ـــــّ مبظهر جــديــد )مقــابال ملفهوم آخر هو الس

امينتياك كام نان( يف عدد كبري من اإلبداعات العربيّة النّقديّة  الســــّ

ـــــ هميائيا عند الغربيني،  تََوى س احلدانّية، ورمغ أّن عمل ادّلالةل حُيْ

ـــ ـــــبح هو يه، كام عن د بعض العرب لكن من غري أن يص

املعارصين، وقد يقود الباحث الفضول إىل معرفة املصري العريّب 

بعد جتريده من مقابةل )عمل ادّلالةل(،  (Sémantique)للمصطلح 

هميوتياك وجنده: )عمل املعىن عند  ـــــّ ويعود ليحمل ادلالةل عىل الس

عبد الكرمي يّح ومسري معر( و)عمل ادّلالالت عند مسري جحازي( 

الم املســـّدي( و)عمل املعاين يف املعجم و)ادّلالةل  عند عبد الســـّ

املوّحد للمصــــطلحات اللّســــانيّة(، بيامن وجدان مجمّع اللّغة العربّية 

ابلقاهرة يثبت مصطلحا إشاكليّا آخر هو )الّسهميّة(، واملؤسف 

، إالّ أَْن ال أحد 1962أّن هذا املصــطلح رمغ أنّه قد قرر ســ نة 

ـــــالك ت اجملامع اللّغويّة اليّت حترص أخذ به، وهذه إحدى مش

عىل النّقاء اللّغوّي وتدير ظهرها للبعد ادّلاليّل. ومن جانب آخر 

س هميايّئ  س بة إىل مصطلح  صفة الن فإّن هذا املصطلح يلتبس ب

هميائّيني  (Sème)آخر  يف شــلكه املعّرب املألوف عند عاّمة الســّ

ي يتداخل (، ايّذ L’analyse Sémiqueالعرب )التّحليل الّسهمّي 

ـــــ همّي   L’analyseمع نتيجة الاقرتاح )املعجمّي( )التّحليل الّس

Sémantique ـــــطلحات أخرى حتيل قدمنا إىل مص (، وحني ت

ة الواحــدة من طراز  ة تنمتي إىل العــائةل ادّلالليــّ عىل علوم فرعيــّ

(Sémasiologie(و )Sémasiographie(و )Sématologie) 

قد يُدخل  . (7)هتييواصـــــطدمنا خبليط اصـــــطاليح ال ياكد ين 

 الباحث يف متاهات ال خمرج مهنا.

ّناقد )عبد املكل مراتض( ميال      ويف مدّونتنا النّقديّة جند ال

ُته يف ا ك Signeيرفض أن يقابل مصطلح )دليل( مع ) ( وُحجَّ

أّن ادّلليل يشـــــري إىل معىن قريب من الربهان. وال يراها حتيل 

غويّة الودهتني اللّ  ســـوى إىل مصـــطلح يفتقر إىل تأســـيس من

واملعرفيّة مًعا، ولسبب آخر يذهب مع )عبد الّسالم املسّدي( 

يف اخلطّ نفســه، وا ك برفض لك مشــ تقّات ماّدة )دّل. دالةل( 

هميايّئ، اليّت أحلت  حا من مصــطل -أو جعلت -يف اخلطاب الســّ

ـــــان يف غري موطنه، ألّن ماّدة ادّلالةل  مصـــــطلحات علوم اللّس

تكّرســـت لعلوم املعىن، فكأنّه يف اســـ تعامل ماّدة مبشـــ تقّاهتا قد 

ّسهميوتيك إحراج للّغة، وإدخال الضمي عىل  ادّلالةل للتعبري عن ال

ألفاظها، ابعتبار أن ماّدة )س. و. م( يه املكرســـة أصـــال لعمل 

العالمات، ومن املصــــادفات األلســــنية العجيبة أن تلتقي هذه 

ـــــوتّيا ومعىنً  ّية اليّت مع نظريهتا األجنب  املاّدة العجمّية العربّية ص

قدمية ) ّية ال ها إىل النّواة اللّغوّية اليوانن ( مبعىن Semâتؤّول مجيع

يّاق نفسـه Signe( (8)(عالمة   الارتباك املصـطلحيّ  -. ويف السـّ

ـّي عبد العزيز مّحودة  - قده يف معرض ن -يذهب الباحث املرصـ

ـوع النّقدّي احلداع العريب ـو -للمرشـــ دّي ع النّقإىل أّن املرشـــ

البنيوّي برّمته يف اعامتد النّمواج اللّغوي البنيوّي يف التّعامل مع 

النّّص اإلبداعّي وحتليهل أو )مقاربته( يقوم عىل الّطموح لتحقيق 

معليّة النّقد، أليســـت صـــنو دقة ادّلالةل وحتديدها، فليس من 

 (.3( وحنن نقصد الّرمق)2املعقول أن نذكر الّرمق)

صـــيب ت  -إان -طلح احلداّع وما بعد احلداّع فو  املصـــ    

 -لباحثيقول ا -اإلّدعاء بعمليّة احلدانة يف مقتل، وابملناســـــ بة 

ليس حصيحا أّن فو  املصـــطلح ترتبط ابلرّتمجة، ففي معجمه 

عّدد محمد عّناين واحد من  ثة( ي حلدي ّية ا ـــــطلحات األدب )املص
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ـــــطلح، إا يقول إّن األ ـــــ باب احملزنة لفو  املص د مر قاألس

اســ تفحل ح ّى أصــبح )موضــة( فمل يعد أحد يســ تبدم لكمة 

ـــــلكة(  ـــــلك( أو)مش ـــــيال للكمة  -عىل اإلطالق -)مش تفص

سها، ولها معناها  صطناعي من املاّدة نف اإلشاكلية ويه مصدر 

ّية يه  بارها ترمجة للكمة أجنب  (*) Problématiqueاجملّرد ابعت

ة اليّت قد تعين القاملأخواة عن الفرنســ يّة لفظا ومعىن، واليّت  صــّ

لها لغرابهتا، ظااّن  أنّه  - بذ ك -جتمع بني متناقضـــات، فهو يفضـــّ

ــه، أو ينع عن العمل واحلجــا، ومل يعــد البعض  ـــــلوب يمنّق أس

سة  س تبدم لكمة التّناول أو املعاجلة أو املهنج، ال بل وال ادّلرا ي

ال لكمة )املقاربة( ويه ترمجة غريبة للكمة   (Approach)مفضــــّ

ــة اليّت ال تعين أكرث من أين من هــذه اللكامت، وإن اإل جنلزيي

نانــت قــد تويح للقــارئ بفيض معمي من املعرفــة والتبّحر يف 

املذاهب احلديثة، لكّن هذا  جمّرد قرشـة خيدشـها )محمّد عناين( 

ـــــطلح فاألزمة كام يدركها هذا  ليظهر األبعاد احلقيقيّة ألزمة املص

أخطر  -أكرث من موقع يف معجمه الباحث جيّدا أو كام يشري يف

من ا ك بكيري. إّن أزمة املصــــطلح ترجع إىل تركيبة متشــــابكة 

صطلح النّقدّي،  س باب؛ أبرزها خصوصيّة امل ومتداخةل من األ

وخصــــوصــــيّته الثّقافيّة اليّت تفرزه، مّث نســــبيّة املعىن عند نقل 

املصــطلح من وســ يط لغوي إىل وســ يط آخر، وأخريا نســبيّة 

يعة يف القمياملصــطلح ا  ليّت حتّددها التّغريات أو التحّوالت الرســّ

 .(9)املعرفيّة

كر( إىل أّن اســ تعامل نقّادان      بيامن يذهب الباحث )حامت الصــّ

ّية ومفاههمها  ـــــطلحات هذه املناجه والتّيارات الفكرّية الغرب ملص

وطرائقها اليّت جترهبا لتحليل النّصـــوص؛ أفىضـــ إىل اضـــطراب 

ـــــط ـــــطلحّي، وأبس قد )عبد هللا  مص ّنا ميال عىل ا ك أّن ال

عوديّة( وعبد املكل مراتض )اجلزائر( يصــــفان  الغّذايم( )الســــّ

 (Déconstruction)حتليالهتام بأهّنا )ترشـحييّة( تعريبا ملصــطلح 

ايّذي ترمج إىل التّفكيك أو التّفكيكيّة، وليالح  القارئ ما بني 

شري دالاًّ ي  املصطلحني من اختالف، وأكيد أّن املصطلح ليس

ّنه رمز لغوّي  قل، ولك خارج الع مدلول حيســـــّ )واقعّي(  إىل 

ســـواء أدّل عىل بســـ يط أم مركّب. يشـــري إىل صـــورة اهنيّة 

داخل العقل وليست خارجه، ويه حقيقة أدركها النّقّاد القداىم 

ـــــ بقوا بذ ك )إمانويل نانط(، فأاهاننا كام يعتقد الباحث  وس

ـــنع  ـــاحل غرام هللا زايد( "تص ـــ به )ص الواقع، وإّن لّك ما يكتس

الواقع من تشكيل أو تنظمي إناّم يفرض عليه من أاهاننا اليّت تأيت 

ــب ايّذي ينبغي أن تصـــــــّب يف الكرثة من  ــال ابإلطــار أو الق

ة أو  ــّ ـــــف ابملنطقي ــل أن تتّص ــة قب ـــــوم اإلدرانات غري املهض

سفة غربّية (10)املعقوليّة" صطلح احلداع نان إفراز فل . إالّ أّن امل

ــل العريّب وطرائق تفكريه،  ختتلف جوهراّي عن منجزات العق

ورة-دون أن يعىن ا ك   احلمك بدونيّة العقل العريّب، أو -ابلرضـــّ

 -تفّوق العقل الغريّب، وهذا اجّران إىل القول بأّن املصطلح يقوم 

سبيّة الثّقافة اليّت تفرزه، إالّ أّن ن  - يف جزء كبري منه سبيّة عىل ن

طلحيّة ليست صداما أو خالفا بني الثّقافات سواء ادّلالةل املص 

املنتجة أو املســ هتلكة اخملتلفة حفســب، بل وح ّى داخل الثّقافة 

بدو  قد ي ّية ال تكّف عن التطّور، ف قة العلم الواحدة؛ ألّن احلقي

ـــــل يف جانب من جوانبه إىل رأي  -أحياان-لنا  أّن العمل قد وص

ه ورسعــا ــّ  ن مــا يتجــاوز هــذا الّرأيهنــايّئ ميكن تثبيتــه، إالّ أن

، ومك هذا كثري يف معظم صنوف (11)ويس تعيض عنه برأي آخر

 املعرفة يف أايمنا.

ـــــطلحــات      ة للمص إن التّغيري الاّلمتنــايه يف ادّلالةل العلميــّ

هتا، فهيي  ـــــ متّرة يف ادّلوال اا عديل مس يات ت نا معل يفرض علي

-، ونعين صــةلحتتاج منّا إىل ما يســّمى معليّة تعديل دالليّة متوا

قل أو زايدة درجة املطابقة بني املصــــطلحني واملعىن  -هنا الصــــّ

املســ تبدم فيه، أو ضــامن عدم اخللط بينه وبني غريه، مما ميكن 

، وتالفيا لهذا الارتباك (12)أن يؤّدي إىل الالتباس أو الغموض

ـــــطلحات واملفاهمي وترمجهتا أو تعريهبا، وجب عىل  يف بىُن املص

عرفة تبيّن إسرتاتيجيّة موّحدة ويف لّك جماالت امل الباحيني العرب

 إلخراج النّقد العريّب من هذه املشلكة.

إىل أّن املدّونة النّقديّة  -يف هذا املســـاق -واجب اإلشـــارة     

العربّية احلدانّية، ويف دوائر مهنجّية خمتلفة، قد تعاطت مع مجةل 

هنجّي م من املصـــطلحات، بأهّنا مصـــطلحات ال تنمتي إىل حقل

بعينه، بل يُمكن ألّي حقل مهنجّي تبنهيا أو اســــتيعاهبا، ويرجع 

 إىل س ببني: 

ـــــطلحات ويف نقافة وجودها  أحدهام: أّن طائفة من هذه املص

الغربيّة ينمتي املصطلح فهيا إىل حقول معرفيّة أو مهنجيّة عديدة، 

وا ك بســـــبب التاّليّق ادّلاليّل أو التّقاطع بني هذه احلقول، أو 

ســبب انفتاح هذه املناجه عىل بعضــها، فاملهنج األســطورّي هو ب 

ــــيةل للامتزج بني املهنج النّفيســــّ والنّقد اجلديد، بيامن املهنج  حص

املوضوعايّت هو مزاوجة للمهنجني البنيوّي والنّفسايّن يف أحضان 

ـــــلوبّية يه املهنج ايّذي تودّل عن  ـــــفة الّظواهريّة، واألس الفلس
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لبنيويّة ه الّسهميائيّة، والتّفكيكيّة يه امتداد ل اللّسانيّات واحتضنت

ّية يه زفاف  ته، والبنيوّية التّكوين هنا يف الوقت اا طاع ع وانق

البنيويّة الّشالكنيّة إىل املهنج الاجامتعّي، ولتدعمي هذا الّزمع أي 

خذ  نأ قاربة  ّية املت ـــــطاليح بني احلقول املهنج خل الاص ّتدا ال

ت لعاملية املتخّصصة يف ادّلراساقاموسني من أشهر القواميس ا

 Dictionnaire)اللّغوية هام: قاموس اللّســـــانيات جلون ديبوا 

de linguistique)  ماّدة مصطلّحية،  1903وايّذي يتضمن حنو

 Dictionnaire Raisonné de laوقاموس )غرمياس وكورتيس 

théorie du langage ماّدة مصـــطلحيّة،  645( وايّذي يضـــم

باحث أّن المك  وبعد اإلحصــــــاء المكّي والكيفي معا يالح  ال

ــــ بة  ــــلك نس هميايئ يش ــــّ ــــطاليح الس من المّك  ٪33.89الاص

األلســ يّن، )وقد يكون ا ك دليال همّما لتدعمي فرضــية )ابرت( 

هميائيّة(، وإاا مل تكن هذه  يف مشوليّة األلســــنيّة واحتواهئا للســــّ

ة واات ابل، فــإّن األمّه هو أّن القــام وســـــني املالحظــة هممــّ

ـــرتكة، ِبام يعين أّن  350يتقاطعان يف حنو  ـــطلحيّة مش ماّدة مص

هميايّئ حمتًوى يف املعجم األلســ يّن بنســ بة  ويه  ٪55املعجم الســّ

 نس بة عالية، تفنّد فرضية اس تقالل هذا العمل عن ااك.

أّن بعض النّقّاد العرب يرشــــئبّون إىل تلخيص املامرســــة  :اثنهيام

 لواحد، وادّلعوة إىل املزاوجة بني املناجهالنّقديّة من أرس املهنج ا

املتعّددة يف ادّلراســـــة الواحدة، تكريســـــا للمســـــاعي النّقديّة 

التاّكمليّة أو الرّتكيبيّة، ومن هؤالء )ســـايم ســـويدان( وايّذي مل 

يَمنعه انامتؤه البنيوّي من اإلعالن عن قصـــور املهنج الواحد عن 

تنّوعها تعّدد أبعاد النّّص و  اإلحاطة ابملعطيات اللكّية للنّّص، ألنّ 

يقتيضـــ مســـامهة أكرث من مهنج يف اســـ تقصـــاهئا، ويف املقابل 

ة  ــّ ة يه )البنيوي يعــايش عبــد هللا الغــّذايم بني رابعيــة مهنجيــّ

ّسهميائيّة والتّفكيكيّة( واليّت تنحدر لكّها من جدار  واألسلوبيّة وال

ـــــ يّن موّحد، وحِبرٍص تركييبن أكرب اجنح عبد املكل راتض م ألس

ألنّه يتناول  -عىل حّد تعبريه -إىل تطبيق مهنج نقدّي مس تواييّت 

فة ـــــ توايت خمتل قارئ العودة إىل (13)النّّص من مس .  وميكن لل

 عناوين معظم كتبه ليتبنّي هذا الرّتكيب املهنجي.

ّساحة      وقد ساعد عىل انتشار مشلكة ترمجة املصطلح يف ال

ّية ا ك الاختال قدّية العرب ف بني بدلان املغرب واملرشـــــق النّ

يل العربينّي، كون األوىل تعمتد الثّقافة الفرنســـ يّة بيد أّن الثّانيّة مت 

ـــــطلحات وأدخل  َّر يف تبينِّ املص ا أث إىل الثّقافة الاجنلزييّة، ِممَّ

ـــــطلح الواحد، أو  نقّادان يف دّوامة تداخل املفاهمي ادّلالليّة للمص

ة ة ِمّما أدى إىل ضـــبابيّ وجود مفهوم واحد للمصـــطلحات الكيري 

رّسداّيت  يف فهم املصطلح، فنجد ميال مصطلح )الّراوي( يف ال

هميائّيات مع )املتلّكم( يف نظريّة  ـــــّ ـــــل( يف الس يلتقي مع )املرس

ح مصــــطل -عىل ســــبيل املثال أيضــــا–التّلف ؛ كام صــــادف 

Narrativité  ديّة والقصـــصـــّية ــّ مشـــالك مّجة؛ إا تُرمج ابلرسـ

ة، فيتــ  Narratologieداخــل مع لفظــة العمل من دهــة واحلاكئيــّ

 .Narratif (14) رسداّيت وحاكئيّات وعمل الرّسد مع الّصفة

عام مّر عليه  -متاما -خيتلف وضــع املصــطلح يف العامل العريّب     

 حبمك التّضـــارب املرجعّي يف املصـــطلحات-يف أورواّب، ومل يرَق 

ـــــ تعمةل س خلطاب علم -املس ـــــّ  ّي دقيقإىل بلورة منواج مؤس

يضبط مفاههمه وأدواته اخلاّصة به سلفا، إىل أن أصبح موضوع 

 تداخل املصطلح اللّسانيّايّت والّسهميايّئ ابلنّقد موضع أخذ الكيري

من اهامتم الباحيني، فعرض عدد غري قليل مصــطلحات أجنبيّة  

ـــــوع  غة مكوض معرّبة عن هوية علوم أخرى، وهذا يعين أّن اللّ

ــت م ــة قد درس ن خاردها، أي من خارج احمليط الثّقايّف لدّلراس

ل ولو للحظــة واحــدة  ـــــجــّ ارخي مل يس العريّب، ومع ا ك فــالتــّ

اســـ تقالل النّقد العريّب املعارص فهيا اســـ تقالال اتّما من النّاحية 

نذ قرون  ّية م ّته ايّذات عه هبوي ّية، رمغ متتّ فاههم ـــــطلحّية وامل املص

 .(15)ووعي املش تغلني به

 ّي اجلزائرّي بني اإلبداع واإلتّباع:املصطلح النّقد -3

احة      ـــــّ ـــــهدت الس  هتاكنظري  –النّقديّة اجلزائريّة احلدانّية ش

ّية يّ  -العرب قد حات النّ ـــــطل ما وفريا ابملص يّ اهامت ـــــق ة يف ة النس

عراّيت أو  ـــــّ ــــدايتالش ّقادان الرسـ ة  -، وقد عكف ن خاصــــــّ

ّسهميائيون ات حمنذ مثانينيّات القرن املايض إىل ترمجة مصطل -ال

ها يف الرّتاث  هذه املناجه أو تعريهبا، أو البحث عن مقابالت ل

العريّب، أو توليد أو حنت املصــطلحات من العربيّة، وقد نشــط 

يف هذا احلقل نةّل من نقّادان وبدرجات متفاوتة نذكر أمهّهم: )عبد 

املكل مراتض ورشـــ يد بن ما ك، ويوســـف وغلييســـ، وعبد 

هم حامت، وغريمه(. وميكن تقســــ هم امحليد بورايو، وموالي عيل بو 

إىل صنفني، صنف حاول أن يبدع وصنف قام بتبيّن املصطلح 

 الغريّب.

  اإلبداع: -أ

ن ســـــعوا      إىل تعزيز املصـــــطلح النّقدّي يف  -من نقّادان -ِممَّ

ـــــاحتنا الباحث عبد املكل مراتض، وقد  املناجه احلدانّية يف س

 -يانيف أغلب األح  -ث اوالته مزجا بني القدمي واحلديجاءت حم
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جه  يل، وأفق معريّف منقّح، وا ـــــ انطالقا من وعي مهنجّي أص

مراتض إشـــــاكليّة قراءة النّصـــــوص األدبيّة من حيث مهنجّية 

بط  بك والضـــّ املقاربة وتقنيّاهتا وآلياهتا، كام واجه إشـــاكليّة الســـّ

ّية،  ته التّطبيق قه وإجراءا فا ـــــطلحي من حيث حدوده وآ املص

اءات، ومن مثَّة التّساؤل عن قابليّة املصطلح وحدود هذه اإلجر 

لالندراج مضن حقل معريّف معنّي وخاّص، أو إماكنيّة انتشـــاره 

خارج هذا احلقل، ومالمســــــة حقول معرفّية أخرى قريبة أو 

 بعيدة.

وبقصــد التّغلب عىل هذه املشــلكة وجتاوز  -حاول مراتض     

طالحيّة، يات اصتوظيف لّك ما وجد يف العربيّة من آل  -عقباهتا

مستمثرا معظم ما مينحه املعطى الفيلولويّج العريّب من إماكنيّات 

هائةل للتّوليد املصطلحّي ناالش تقاق والنّحت والتّعريب واإلحياء 

وابق  وغريها، ِبام يف ا ك حماوالته املضــنية لتذليل مشــلكة الســّ

ــل اللّ  ــاب ة، يف مق ــّ ــة العربي ــواللّواحق اليّت تفتقر إلهيــا اللّغ ات غ

ها عىل هذا  ّية تعمتد بطبع غات إلصــــــاق بارها ل ّية، ابعت األوروب

ـــــكيل معظم لكامهتا، دون أن يتجىّن عىل  وانني قالنّظام يف تش

، كام قواعد اللّغة العربّية -من جانب آخر -اللّغة العربّية، حمرتما 

ته  حايني أخرى إاا دفع عد يف أ جأ يف اخرتاق تكل القوا ّنه يل أ

ورة املعرفيّ  ة/ ة وادّلالليّة نالنســ بة إىل امجلع يف )موضــوعاتيّ الرضــّ

 .(16)لسانيّاتيّة، مس تواييّت(

ية      ـــــطناع تقنّية النحت كآل كام جند الباحث يعمد إىل اص

 -عض مظاهرهايف ب -لتوليد املصطلحات، إالّ أهّنا تتّسم ابلغرابة 

عن خصــــائص اللّغة العربيّة وطرائق تركيهبا ومن ا ك )الّركربة( 

ـــل املصـــــطلح األجنيب مبع ـــاب ـــب مع عرب( وايّذي يق ىن )رك

(Syntagme)  و)اجلدلغة( أي )التجديد اللّغوّي( وايّذي يقابل

، و)البـــدعـــدة(، وهو (Néologisme)املصـــــطلح األجنيب 

ـــطلح  ـــطلح منحوت من الفعلني )بدأ وعاد( ليقابل به املص مص

ـــــطلحات تنترشـــــ بكرثة (Récurrences)األجنيب  ، ويه مص

ا اهب يف معظم م -، كام جند الباحث يســتند *تبهخاصــة يف ك 

 إىل مجةل من املعايري أمهها املعيار املعجميّ  -إليه يف هذا الاجّتاه

واملعيار الاش تقايّق واملعيار الفيلولويّج، ومعيار الّشيوع، إضافة 

ته اللّغوية (17)إىل معيار اإلحياء قاف عده يف ا ك ن ، وقد ســــــا

 والرّتانيّة مًعا.

ـوع مراتض النّقدّي  ولعلّ      ـ  يقوم عىل -يف هذا اجملال -مرشـ

 التّغلّب عىل مشــلكة توليد املصــطلح وضــبطه وابلتّايل تبييئه،

ّصعيد ادّلاليّل، ويف حدود  صطنع نالعادة عىل ال وهذا ما جعهل ي

منطلقات وآفاق مرشوعه النّقدّي املزاوج بني الرّتاث واحلدانة، 

بالغّي قدمي، واآلخر  حقلني مصـــطلحينّي أســـاســـ ينّي أحدهام

ـــــ يّن حداّع، ويف احلقيقة فإّن عبد املكل مراتض يعّد من  ألس

أكرث النّقّاد العرب وعيا بأمهية املصطلح وماكنته داخل اخلطاب 

النّقدّي، ومن أشـــّدمه حرصـــا عىل جتذيره وتأصـــيهل وضـــبطه 

 -دامئا -ومراجعته قبل اخلوض يف املامرســة والتّطبيق، ألنّه نان 

كبري بأّن نواة املهنج ولبّه هو املصــطلح، وأّن الفشــل  عىل وعي

وجيّة يف الرّتمجة أو تعريبه عرب تأصيهل وتأنيهل، مضن طرائق فيلول

ومعرفيّة؛ هو فشل يف موادهة اخلطاب األديّب، وابلتّايل املسار 

النّقدّي معوما، أضــف إىل ا ك أّن حرصــه البالغ عىل الاهامتم 

يره ة واملســـ متّرة عرب تصـــحيحه وتطو ابملصـــطلح ومراجعته ادّلامئ

شأنه؛ تكفل مقاربة  صياغة حتليالت موضوعية ب والاجهتاد يف 

نقديّة حصيحة، وممارسة تطبيقيّة موفّقة وسديدة، نان ادّلافع إلهيا 

ا ك اخللط وتكل الفو  املصــــطلحية واملفاههميّة اليّت تعّج هبا 

احة النّقديّة احلدانيّة اجلزائريّة والعرب  اب تنســ يق يّة نتيجة غيالســّ

 .(18)عريّب جامعّي موّحد يف هذا اجملال

 الاتّباع: -ب

-ال جند  -يف ســـاحتنا النّقديّة -فامي عدا عبد املكل مراتض     

ـــــطلح ويودّل أو  -تقريبا ابحيا أو انقدا حاول أن يبدع يف املص

إن مل  -ينحت أو يشــ تّق من اللّغة العربيّة، بل نلفي جّل نقّادان 

ا يأخذ مصطلحاته من املفاهمي الغربيّة مبارشة ح ّى أنّن -همنقل لكّ 

حنة ادّلاللية اليّت أريد -ويف بعض املّرات - ت جندها تفتقد للشـــّ

لها، ورمغ أّن حماوالت هؤالء نانت همّمة ًّمكًّ و َكْيًفا، ويُمكن أن 

ـــــ يد بن ما ك ِلّما قّدمه يف  ندرج عىل رأس هؤالء الباحث رش

 عامل معتربة.هذا املَجال من أ

ب نقديّة، من كت -يف جمال الّسهميائيّة -وإضافة إىل ما أنتجه     

هميائيّة أّولها  غل برتمجة نالنة كتب عن الســــّ فقد دمّع ا ك الشــــّ

هميائيّة أصـــولها وقواعدها( هميائية  (19))الســـّ واثنهيام كتاب )الســـّ

هميائيّة( (20)مدرســـة ابريس( ن دو  (21)واثلهثام كتاب )اترخي الســـّ

أن نغفل أنّه أّول جزائرّي قام بتأليف قاموس مصــطلحّي يتعلّق 

هميائيّة ( مصـــطلًحا ابلرّتمجة 194نالّع اللّغة تناول فيه ) (22)ابلســـّ

 والرّشح والتّمثيل وبشلك واٍف ومس تفيٍض.

 أّن ترمجــة -رمغ هــذه اجلهود املبــذوةل -ويعتقــد بن مــا ك     

هميايئّ  وح خصـــوصـــا ال تربح ترا املصـــطلح النّقدّي معوما والســـّ
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ماكهَنا، ولعّل ســبب هذه الّظاهرة الال حصيّة هو املشــالك اليّت 

ّسهميايّئ الرّسدّي كلّك، فقةّل البحوث يف هذا  وادهت البحث ال

ـــــوص من دهة اثنية  اجملال من دهة، والفو  يف ترمجة النّص

 .أّخرت تطّور هذا العمل

ح أنّه بعد ما عاين الوضــع ا     عامج ملصــطلحّي يف املوجنده يرصــّ

صـــة الح  قةّل البحوث يف َمجال  وادّلراســـات العربيّة املتخصـــّ

ضافة إىل  س ية بوجه خاّص، إ رّسديّة معوًما والغرميا ّسهميائيّة ال ال

وقوعه عىل اضــــطراب كبري يف املصــــطلحيّة املعمتدة يف املدّونة 

العربيّة، إضافة إىل تكل الفو  يف ترمجة النّصوص، واألخطر 

باحيني العرب وايّذي يؤّدي إىل من  ا ك هو اختالف بعض ال

س خلطاب علمي، ويرى أيضــا أّن ترمجة اخلطاب  تفرقة ال تؤســّ

سقط يف  رّسديّة كثريا ما ت ّسهميائيّة ال النّقدّي املنجزة يف إطار ال

ة، وتبقى  فـاهمي غري قـادرة عىل بلورة امل -يف معظمهـا -التّعمهميـّ

ـــــهتا،  ن أو اعامتدها عىل جزئّيات مبتورة عالنّقديّة اليّت افرتض

يّاقات املهنجيّة اليّت انبعثت مهنا، واإلشـــاكليّة البحثيّة اليت  الســـّ

هيا، وإاا نان  يل عل ّية اليّت حت ّيات العلم هيا، واملرجع نت عل انب

هميايّئ املعارص  تعيصـــّ مســـ   -كام يعتقد بن ما ك -اخلطاب الســـّ

مك تعبريها، ليّت تمّت به وحبالفهم يف لغته األصـــــليّة، فإّن الرّتمجة ا

ة دلى املرتمج، بـدال من أن  ـّ يف أحـايني عـّدة، عن رغبـة فردي

تكون كرّدة فعل لفعٍل معريفن جامعين يزيد من مغوضا واجعلها ال 

ا أدَّى  مَّ ّناه، ِم ّتايل-تفي ابلغرض العلمّي ايّذي تتب إىل غياب  -ابل

صـــــوص ب خبالبحوث امجلاعيّة والتّنســـــ يق بني الباحيني العر 

يار أو ااك هذا التّ هبا  . (23)األولواّيت اليّت ينبغي أن حُيىضـــــ 

قد  إضــــــافة إىل ظروف أو معطيات أخرى عديدة أّخرت النّ

 العريّب عن هذه املعرفة.

ة      وإاا عــدان إىل طريقــة بن مــا ك يف إتّبــاعــه لدّلالةل الغربيــّ

ــ تعملها، فإّن بعض النّقّاد يرى مبالغة ــطلحات اليّت يس  يف للمص

دّي بتفّرعاته ميل )الّراوي أو الفاعل  ـّ ا ك، ألّن املصــطلح الرسـ

أو فــاعــل املعرفــة أو فــاعــل الاعتقــاد( ال تتنــا  مع املوروث 

الرّسدّي العريّب أيضا، ِبمعىن أّن التّعريب يف املصطلح أرىق من 

جمرد الرّتمجة احلرفيّة، وقد سعى )بن ما ك( أنناء وضعه لقاموس 

هميايّئ للنّصـــوص يف صـــياغة معرفتهمصـــطلحات التّحلي  ل الســـّ

س ينّي أميال  صطلحات مضن حدود الرّتمجة عن األعالم الفرن للم

)جريارد جينيت وإمييل بنفنيســـت، أجلريادل غرمياس وجوزيف 

ـــــطلح )رسدية  -ميال-كورتيس وغريمه( ولنأخذ  ـــــياغة املص ص

Narrativitéايّذي ال خيرج عن الرّتمجة والتّعريب، فهو يُطلق ) 

ـــــية اليت خَتُصُّ نَمواجا من اخلطاابت، ومن " عىل تكل اخلاص

ديّة...  ديّة واخلطاابت غري الرســّ خاللها نُمزّي بني اخلطاابت الرســّ

عال  ية، أف حداث حاك وحيتوي اخلطاب املروّي  معوما عىل أ

عال  ها لألف ـــــف ية. نانت احلاكايت يف وص ية أو غري بطول بطول

ـــــطو –املطردة  ّية، أس ّيةحاكايت فللكور ّية، أدب مصــــــدر  -ر

ـــل، ولــيــفــي  دّي )وفــق بــروب ودومــزيي ــــّ حــلــيـــل الرسـ الــتــّ

 .(24)"سرتاوس(

ية      يد بن ما ك( يف كتاب آخر هو )البن ـــــ  كام حاول )رش

صطلح  سانيّة(، أن خيوض يف تعريب امل رّسديّة يف النّظريّة اللّ ال

دّي، ورشح مفاهمي هذه البنية ميل )احلاةل والتّحويل/  ــــّ الرسـ

دّي، وضــبط العالقة التاّمنلية وموضــوع القهم ـّ ة، والربانمج الرسـ

-واملودّهة، مسـتندا يف حماولته عىل شـغل املنّظرين الفرنسـ ينّي 

ـــــ تغرقـا  -ايّذين اكرانمه قبـل قليـل  يف -من دهـة أخرى -مس

ـــــالكنّية  ـــــ توايت اللّغة العربّية - ميلهم -الش ، دون األخذ مبس

 .(25)وخبصائصها الثّقافيّة(

ـــــطلح ونانت اات ومن األعام     مت يف جمال املص ل اليت ُقدِّ

ــ بة لنا-أمهيّة معتربة  حث هو ا ك الكتاب ايّذي ألّفه البا -ابلنّس

 إشاكلية املصطلح يف اخلطاب النّقدي العريبّ »يوسف وغلييس 

شّق  شقنّي درس يف ال ّسم الباحث الكتاب إىل  اجلديد، وقد ق

يّايّق يف النّقد العريّب، ّق  بيامن درس األّول املصـطلح السـّ يف الشــّ

ــــقّي، وايّذي  -وايّذي هيمنا هنا -الثّاين  املصــــطلح النّقدّي النّس

ّسمه بدوره إىل حقول بدأها ابحلقل البنيوّي حيث اقترص يف  ق

 (Structuralisme Linguistique)حديثه عن البنيوية األلسنيّة 

ص لها )جان بيايج( يف كتابه )البنيويّة( الفصــل  (26)واليّت خصــّ

ـــــل فيه إىل قناعة مفادها أّن البنيوية مهنج  اخلامس وايّذي وص

يف قاموس  -حســـــب الباحث -وقد ورد  27وليســـــت مذهبا

شـــري إىل ت  -يف معناها األمرييكّ  -غرمياس وكوراتس أن البنيوية 

يف  -، ميلام تشــــري (Bloomfield)إجنازات مدرســــة بلومفيدل 

يت براغ ألعامل مدرســ  إىل نتا ج اجلهود النّظرية -املعىن األورويب

ـــــريية، وهذا يعين ـــــوس ّن أ وكوبهناغن املتّكئة عىل املبادئ الس

سنيّة -همام قيل عهنا -البنيويّة  سابقة،  مل تكن إال تتواجا جلهود أل

سوسرييّة بزعامة العامل اللّغوي  سها دهود املدرسة ال تأيت عىل رأ

ـــــري( ، مّث يبدأ يف عرض مصـــــطلحات هذه (28))دي ســـــوس

وقبل ا ك عرض امجلاعات اليّت تبنّت هذا املهنج املدرســــــة. 
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الكنيّون الّروس  ـــــّ ( واليّت Formaterions russesويه: )الش

( 1916( وجامعة األبوانز )1920-1915تضـــّم حلقيت موســـكو )

 .1960 (Tel quel)( وجامعة 1948 -1926وحلقة براغ )

وبعد ا ك يتوقف عند اجلهاز املصــــطلحّي لهذه املدّونة وقد    

 رأى أهّنا تتفّرع إىل نالنة أشاكل:

 ومن أمّه مصطلحاهتا:البنيويّة الّشالكنيّة:  -1

، احملايثة اآلنّية Structuralisme والبنيويّة Structureالبنية:  -1

Synchronie  والزمانيّةDiachronie. 

ة: -2 ــّ ة التّكويني ــّ وتقوم  (Structuralisme génétique) البنيوي

ح  Compréhensionني هام: الفهم عىل مفهومني متالزم والرشـــّ

Explication. 

وضوع ودهازها املصطلحّي هو ناآليت: امل البنيويّة املوضوعاتيّة: -3

(Thème)  واملوضوعاتيّة(Thématique) التّكرار وايّذي يأيت ،

( Répétitionو ) (Fréquence)حتــتـــه املصـــــــطــلــحـــات 

 و( Récursivité( و)Redondance( و)Itérativitéو)

(Récurrence)(29). 

سة اعمتد      وبعد هذا العرض اخملترص نشري إىل أّن هذه ادّلرا

اعامتدا  -يف تعاريفها للمصـطلحات اليّت اكرها، واليّت تلت ا ك -

 -ش به لكّي عىل املصادر الغربية، أو عىل مراجع عربية اعمتدت 

ئ أن ر اعامتدا لكّّيا عىل املراجع الغربّية، وميكن للقا -يه األخرى

 يعود للكتاب ويالح  ا ك بسهوةل.

وختاما يُمكن القول أّن املصـــطلح النّســـقّي يف النّقد العريّب     

نّه ال يزال إالّ أ -ورمغ تكل العرثات والهنّات-ويف النّقد اجلزائرّي 

ـــــطلحّي عريّب موّحد، فلك  ـــــّق طريقه حنو بناء دهاز مص يش

فاق والرّتدد والا بداايت تكون عرضــــــة لإلخ قدال باك، ول  رت

ـــــدى دلى لك النقّاد العرب ودلى  ـــــلكة ص وجدت هذه املش

 الهيئات اخملتصة  يف هذا الشأن.

كام أّن املصــطلح النّقدّي ورمغ ما قيل ويقال عنه اســ تطاع     

احة النّقديّة العربيّة ويزعزع قناعات جّل  إن مل -أن يكتســح الســّ

ـــــوص تلقّ نقّاد العربّية حبيث غرّيوا طرائقهم يف  -نقل لكّ  ي النّص

وحتليلها، ونعتقد أّن آفاق املصــطلح تبدو لنا أكرث وحدة وتنظامي 

 ودالةل دلى النّقّاد العرب مس تقبال. 

 خلف هللا بن عيل
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 بّي وواقـع تعلـيمه يف اجلـــامعة اجلزائريةتعلـيمية الّصرف العـر
                         

 يوسف بن انفةل . د 
 .الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعيل

 

 املقّدمــة:

أّن  واملتخصصني من املتعارف عليه دلى معرش املربني،    

دم والركزية العمدة الرضورية لتق التعلمي هو ادلعامـة األساس ية،

وال ريب أّن الاهامتم بتعلمي األجيال ، وازدهارها ،اورقهي األمم،

وتنوير عقوهلم هو الشغل الشاغل للك  احلارضة، والاّلحقـة،

 وقد ارتأيت يف هذا البحث أن أتناول واقع تعلمي حكومات العامل،

ا ك  متبعا يف، مادة ا لّصـــرف العريب يف املرحلــة اجلامعيــة

 اسة ميدانية تطبيقية.مع در ، املهنج الوصفي التحلييل

 أما عن ادلراسات السابقة يف املوضوع فتمتثل يف اآليت:

الرصف العريب و واقع تعلهمه يف املرحةل الثانوية من املدرسة  -1

 أمحد شامية. :من إعداد -دراسة نظرية ميدانية -اجلزائرية 

من  ،ادلراسات اللغوية عند العرب إىل هناية القرن الثالث -2

 د حسني آل ايسني.إعداد: محم

 ان.يوسف مقر  :من إعداد، مدخل يف اللسانيات التعلهمية -3

اجلامع يف ديدكتيك اللغة العربية مفاهمي مهنجيات ومقارابت  -4

 . لألس تاا عبد الرحامن التويم، بيداغوجية

ور حمسن عيل لدلكت، الاكيف يف أساليب تدريس اللغة العربية -5

 عطية.

 . اللغة العربية لعبد العلمي إبراهمي املوجه الفين ملدريس -6

 ، -لغاتحقل تعلهمية ال -دراسات يف اللسانيات التطبيقية -7

 محد حساين.أل

 صاحل بلعيد.ل، دروس يف اللسانيات التطبيقية -8

طيب ل ل احلديث  األصواتالترصيف العريب من خالل عمل  -9

 البكوش.

إلجابة عن اأما اإلشاكل ايذي يتعلق مبضمون البحث فيمتثل يف 

 األس ئةل اآلتية:

ما يه أساليب تدريس القواعد الرصفية يف املرحةل التعلهمية  -

 اجلامعية؟

 وما يه الس بل الناجعـة لتدريس الرصف ابجلامعـة؟ -

 تمكن طرائق تطوير تدريس مادة الرصف؟ وفامي -

 يه مناجه تعلمي القواعد الرصفية يف املرحةل اجلامعية؟  وما -

ية املشافهة يف تعلمي هذه املادة ابلنس بة للمتعمل يه أمه  وما -

 اجلامعي؟ 

يه خصائص هذه الربامج املقررة عىل الطلبة بني الواقع  وما -

 واملتوقع املنشود؟، املشهود

 مفهوم التعلهميـّـة:

وعلمي  ،ورجل عامل، العمل نقيض اجلهل جاء يف لسان العرب:    

تفقّه وعلّمه أي تعمّل و ، وفقه، وتقول عمل. من قوم علامء فهيام مجيعا

يف حديث تعلـّـم يف موضع اعمل و :ويقال. وأعلمه إايه فتعلّمه، العمل

ذ ك وك، اعلمـوا :مبعىن "تعلّموا أّن ربمّك ليس أعور " :ادلجال

َّــه ح ى ميوت  :احلديث اآلخــر "تعلّموا أنّه ليس يرى أحد منمك رب

  (1)." لّك هذا مبعىن اعلموا

" يف  Didactiqueاترخي ظهور مصطلح التعلهمية " ويعود   

الفكر اللســـاين والتعلهمي املعارص حسب أمحد حساين إىل 

"M.f. makey " ايذي بعث من جديد املصطلح القدمي "

Didactique (2)." للحديث عن املنوال التعلهمي   

ويف موضوع استامثر النظرية اللسانية العامة يف جمال تعلهمية     

لغات ينتج عنه ابلرضورة تقاطع مهنجي بني التظرية اللسانية ال

يج من وطرائق التبليغ البيداغو، وعمل النفس الرتبوي من دهـــة

دهـة أخرى، ويف رحاب هذا التقاطع املهنجي يتحّدد اإلطار 

ارص العلمي للسانيات التطبيقية اليت يمتركز مبحهثا حول نالنة عن

 :جية ويهأساس ية يف العملية البيداغو 

 املعلـّـم: -أ

 . التأهيل العلمي والبيداغويج للمعملّ  -1

 القدرة ايّذاتية للمعمل يف اختيار الطرائق البيداغوجية والوسائل -2

واستامثرها استامثرا جيّدا من أجل إجناح معلية ، املساعدة

 . التواصل

  .همارة املعمل فيس التحمك يف آلية اخلطاب التعلهمي -3
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 ترقية خربة املعمل البيداغوجية يق جمال تقومي املهارات إماكنية -4

 . وتعزيزها

 املتعلــم: -ب

معرفة قابلية املتعمل ايذاتية يف اكتساب املهارات والعادات  -1

 اللغويــة اخلاصة بلغة معينة.

 تعزيز آلية املشاركة دلى املتعمل وحتسني عالقهتا ابلتحصيل -2

 . والاكتساب

 عية (والاجامت، والنفس ية، الفردية )العضويةمراعاة الفروق  -3

 . ومدى انعاكسها عىل املردود البيداغويج

ل تذليل الصعوابت اليت تعوق سبيل املتعمل ابس تعامل الوسائ -4

 . السمعية البرصية

 طريقة التعلمي: -ج

  .البحث املس متر من أجل تطوير طرائق تعلمي اللغات -1

 . ية بعامةتوافرة يف ميدان التعلهم استامثر النتا ج واخلربات امل  -2

ترقية اخلربة البيداغوجية عن طريق التكوين املس متر قصد  -3

 . اس تبدام الوسائل السمعية البرصية املساعدة

الاهامتم بوضع مقاييس قامئة عىل أسس علمية دقيقة لعملية  -4

  (3).تقومي املهارات والعادات اللغوية املكتس بة

 بلعيد التعمّل بأنّه "معلية اكتساب الوسائلويعّرف صالـــح     

وهو  ،املساعدة عىل إش باع احلاجات وادلوافع وحتقيق األهداف

فاعل ت ويقوم التعمّل عىل . كثريا ما يتّبذ صورة حّل املشالكت

ووضعية ، وموضوع التعملّ ، الفرد املتعملّ  :بني عنارص أساس ية يه

اعل بني الرضورية يذ ك التف ميكن أن يمّت إالّ ابإلشارة وال، التعملّ 

ضافر عمل ومن هنا فإنّه بت. العنارص السابقة املراحل اليت ميّر مهنا

من  يتدفق جمال عمل النفس الرتبوي ويكون، النفس مع الرتبية

مشموالته أن حيقق التفاوت احلاصل دلى الفرد الواحد من حيث 

 (4)الاس تعداد آللية التعمل."

ية غ يف الرتكيب اإلضايف )تعلهم ومصطلح "تعلهمية "مصو     

 وضع اس تجابة ملا فسحته اللغـة العربية يف عرصان احلايل اللغات(

من اس تبدام للمصدر الصناعي بزايدة ايء النس بة املشّددة عىل 

املصدر العادي مع إردافها بتاء لدلالةل عىل الصفة اليت يدل علهيا 

ا تطورات هتلك ا ك تعبريا عن التحوالت مبا اقتض، هذا اللف 

ية بوجوهها واملعرفية والتقن ، احلياة اإلنسانية عىل األصعدة العلمية

، ملهنجيةوا، والعلامنية، والواقعية، املتنوعة عىل غرار املثالية

 (5)... وغريها

 ادلراسات الّصـرفية العربيـة والتّـأليف الّصـريف:

 مفهوم الرّصف، وأمهيّته:

 ،وي "رّد اليشء عن ودههيراد ابلرّصف يف املعىن اللغ    

رّصف و، والرّصف احليةل، يرصفه، رصفا فانرصف، رصفه

 .كأنّه يرصفه عن وجه إىل وجه، أمعهل يف غري وجه :اليشء

، ومنه تصاريف الرايح والسحاب، ختاليفها :وتصاريف األمور

وشامال  وجعلها جنواب، رصفها من دهة إىل دهة، وترصيف الرايح

 "وترصيف الرايح والسحاب : تعاىلوصبّا ودبورا ومنه قوهل

، حداثنـه :ورصف ادّلهر، (6)املسخر بني السامء واألرض"

 وادلينار عىل، فضل ادلرمه عىل ادلرمه :والرّصف، ونوائبه

العدل التوبة و  :والرّصف، احليةل والتقلب :والرّصف، ادلينار

 .(7)اخلالص من لك يشء :والرّصف. الفضل :والرّصف، الفدية

ا يف الاصطالح فيذكر أبو الفتح عامثن بن جين )ت أمّ     

بيل من "وهذا الق  :( مصطلح الترصيف واحلاجة إليه بقوهلهـ392

 ،العمل أعين الترصيف حيتاج إليه مجيع أهل العربية أمّت حاجة

ول  م وبه تعرف أص، ألنّه مزيان العربية، وهبم إليه أشّد فاقة

قاق  يوصل إىل معرفة الاش توال، العرب من الزوائد ادلاخةل علهيا

وصل إىل ي وال، وقد يؤخذ جزء من اللغـة كبري ابلقياس، إالّ به

 .(8)ا ك إالّ من طريق الترصيف

"وينبغي أن  :مث يقول يف العالقة بني الترصيف والاش تقاق    

، صاال شديداوات، يُعمل أّن بني الترصيف والاش تقاق نس با قريبا

ـا عىل إىل اللكمة الواحدة فترّصفه يءألّن الترصيف إناّم هو أن جت

و والترصيف وس يطة بني النح. وكذ ك الاش تقاق .وجوه ش  ى

كام  .والاش تقاق أقعـد يف اللغة من الترصيف، واللغة يتجااابنه

 .... أّن الترصيف أقرب إىل النحو من الاش تقاق

 والنحـو إناّم هو ،فالترصيف إناّم هو ملعرفة أنفس اللكم الثابتة    

ورأيت  ،قام بكر :أال ترى أنّك إاا قلت، أحواهل املتنقةلملعرفة 

فإنّك إناّم خالفت بني حرنات حروف ، ومررت ببكر، بكرا

 (9)مل تعرض لبايق اللكمـــة." ،اإلعراب الختالف العامل

فيتحدث يف املوضوع  (هـ669أّما ابن عصفور اإلشبييل )ت     

ل اللكمة أحدهام جع :"والترصيف ينقسم قسمني، نفسه بقوهل

، رّضبو، رضب :حنو، عىل صيغ خمتلفة لرضوب من املعاين

فاللكمة اليت يه مركبة من  . واضطرب، وتضارب، وترّضب

 ،حنو رب قد بنيت مهنا هذه األبنية اخملتلفة، وابء، وراء، ضاد

ومن هذا النحو اختالف صيغة الامس للمعاين اليت ، ملعان خمتلفة
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وهذا . يود"و"زُ  حنو "ُزييد "،، والتكسري ،من التصغري، تعتوره

يس ل  النحو من الترصيف جرت عادة النحويني أّن يذكروه مع ما

مي واآلخـٍر من قس، بترصيف فذل ك مل نُضّمنه هذا الكتاب

تغيري اللكمة عن أصلها من غيؤر أن يكون ا ك  :الترصيف

 حنو تغيريمه، التغيري دالا عىل معىن طارئ عىل اللكمـة

ليال ليجعلوا د، َل"إىل "قال " أال ترى أهّنـم مل يفعلوا ا ك"قَوَ 

عىل معىن خالف املعىن ايذي نان يعطيه "قََوَل" ايذي هو 

وهذا التغيري منحرص يف النقص ك"ِعدة . لو اس تعمل، األصل

واإلبدال ، والقلب ك"قال" و"ابع " وحنوهام، "وحنوه

 والنّقل كنقل عني، ك"اتّعّد"و"اتّزن " وحنوهام

وكنقل حركة العني إىل الفاء يف ، "شاك"و"الث"إىل حمّل الاّلم

    .(10)حنو "ُقلت "و"بعُت "

( فهو عمل بأصول هـ646أّما الترصيف عند ابن احلاجب )ت     

قول عنه وب، تُعرف هبا أحوال أبنية اللكم اليت ليست بإعراب

ا ومب ،عمل بأبنية اللكم :"واملتأخرون عىل أّن الترصيف، أيضا

 ،وإعالل، وحصة، وحذف، وزايدة، يكون حلروفها من أصاةل

 . (11)وإحاةل، وإدغام

( فالترصيف هو"حتويل اللكمة هـ672 أّما عند ابن ما ك )ت    

أو مبا هو  ،وال يليق، من بنية إىل غريها لغرض لفظي أو معنوي

للكمة " الترصيف عمل ببنية ا:ويقول عنه أيضا، من جنس مش تق

، وس به ا ك، واعتالل، وحصة، وزايدة، من أصاةلوما حلروفها 

ولها ، ةواألفعال املترصف، واألسامء املمتكنة، ومتعلقه من اللكم

   (12)األصاةل فهيا"

( فهو "عمل هـ1067 أما الترصيف عند حايج خليفة )ت    

، مدلوالهتاو ، يُعرف منه أنواع املفردات املوضوعة ابلوضع النوعي

يفية تغيرياهتا وك ، والهيئات التعبريية، رداتوالهيئات العامة للمف

 .(13)عن هيأهتا األصلية عىل الوجه اللكي ابملقاييس اللكية

 ماكنة الترصيف وأمهيته:   

، يفوالباحيون ألمهية  الترص ، لقد تفطن العلامء وادلارسون    

أّم العلوم  فهو، فالرصف عندمه من أمه العلوم، وفضهل، وماكنته

يؤّكدون  وأمعقها فرتامه، وأرشف شطري العربية، ةومزيان العربي

"  :وعن ا ك يقول ابن جين، ومدى احلاجة إليه، عىل أمهيته

يع أهل حيتاج إليه مج  –أعين الترصيف  –وهذا القبيل من العمل 

وبه ، يةألنه مزيان العرب ، وهبم إليه أشّد فاقة، العربية أمت حاجة

وصل ي وال، اخةل علهياتعرف أصول  م العرب من الزوائد ادل

، وقد يؤخذ جزء من اللغة ابلقياس، إىل معرفة الاش تقاق إال به

         (14)يوصل إىل ا ك إال من طريق الترصيف" وال

( أمهية هذا م1999 وقد خلّص عبد الرمحن محمد شاهني )ت    

 :العمل ومثرة دراس ته فيا يأيت

 ضبط بنية اللكمة العربية: -1

 ،وتسمل حروفها من التصحيف، ّح نطقهاوا ك ح ى يص    

وإس ناد  ،ويربز ا ك يف مباحث األفعال وتقس همه إىل جمرد ومزيد

 ...اخل.. الفعل إىل الضامئر

 تيسري التعّرف عىل مفردات اللغة يف معامجها: -2

وا ك ألن املفردات العربية يتعرض بعضها للحذف أو     

عمل ف املاكين(أو اختالف ترتيب حروفها )القلب ، الزايدة

عهنا  يك يسهل البحث، الرصف يُسهّل لنا التعّرف عىل أصلها

وا ك عن طريق اهامتمه بدراسة األفعال ، يف املعامج العربية

 ..اخل.. واملعتةل، والصحيحة، والزائدة، اجملردة

 إثراء اللغة ابملفردات: -3

إلضافة واب، وقد أشار إىل ا ك أبو الفتح بن جين من قبل    

إلتقان  فهو رضوري، العديد من الفؤائد والمثرات لهذا العمل إىل

 . (15)وصهاوهمم لتفسري نص، وفهام، وتذوقا، وتلكام، اللغة العربية

يته وأمه ، ومن خالل ما س بق تتضح لنا مزنةل عمل الرصف    

 حديهثم.و ، قدميهم، ودارسهم، عاملهم :يف نفوس أبناء العربية

لعلوم ا ك أنه أحد ا، تحليل اللغويولعمل الرصف دور يف ال     

اليت تدرس النشاط اللغوي وهو يتناول مس توى حمددا من 

عتبارها اب، وهو مس توى اللكمة املفردة، مس توايت هذا النشاط

وحني يتناول الرصف هذه اللكامت إمنا ، غري مركبة مع غريها

ومن ، امنفردة عن غريه، يتناوهل من حيث كوهنا صيغا مس تقةل

 يدرس ما ألنه ال شأن هل ابلعالقات اليت جتمعها بسواها،مثة ال 

وإمنا يقترص عىل اللكمة ، ينتج عن الرتاكيب من الظواهر

 . ابعتبارها وحدة متاكمةل مس تقةل

 بيد أن ّ الرصف، و  من الرصف والنحو يتناول اللكمة    

، البنية أما النحو فإنّه ال تعنيه تكل، يدرس بنية اللكمة يف ااهتا

ناحية الرصف إان ميكن أن يعد من ال . وإناّم هيمت بعالقاهتا بغريها

ات ألن دراسة اجلزئي، العلمية مس توى ميهد لدلراسة النحوية

 –ت ينبغي أن تكون دراسة اللكيا  -ويه هنا اللكامت - تركيبيا

غري أنّه من الناحية التعلهمية جرى العرف عىل  –ويه هنا امجلل 

قة وليست ساب، الحقـة دلراسة النحوأن تكون دراسة الرصف 
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ابعتبار أّن بعض القواعد الرصفية قد حتتاج إىل قدر من ، عليه

الوعي ايذهين واخلربة العملية ابللغة وعالقات لكامهتا واس تقرار 

األمر ايذي اجعل دراسة النحو سبيال ممتازا لإلعداد ، أحاكهما

 .(16)لدلراسة الرصفيـة

ية قدميا وحديثا عىل رضورة بأبنية وقد أمجع علامء العرب     

ا ليقيسوا والقواعد اليت حتمكه، واألسس اليت تقام علهيا، العربية

نة ويقهمون علهيا  ما اس تجد من ألفاظ حضارية حمد، علهيا ألفاظهم

 ،ويذا فإننا يف أمس احلاجة إليه أكرث ممن س بقوان، مودلة أو معربة

غات نفتاح عىل اللوا ك أن احلاجة إليه أرت ملحة يف ظل الا

و  ،وحذق قواعد العربية، والاحتاكك املبارش هبا، األخـرى

وا ك أن  ،أقيس هتا فإننا يف أمس احلاجة إليه أكرث ممن س بقوان

 ،احلاجة إليه أرت ملحة يف ظل الانفتاح عىل اللغات األخـرى

ا هو وأقيس هت، وحذق قواعد العربية، والاحتاكك املبارش هبا

ادهة غزو اللغات األخرى ايذي يزداد يوما بعد السبيل إىل مو 

 ،يوم يف ظّل العوملة والتطور الرسيع والانفتاح عىل اآلخرين

وتمكن أمهيته يف أنّه يقوم عىل رصد التغيري ايذي ميس بنية 

وهو عىل هذا مساو لعمل النحو ايذي هيمت بأواخر ، اللكمة

و يبحث هف ، بيد أّن الرصف هيمت ابلبنية ادلاخلية، اللكامت

، وأواخر، ودواخل، وما يلحق هبا من سوابق، جواهر اللكم

 ،واإلعالل، وحبث يف التغريات اليت تطرأ من القلب

 .(17)واحلذف

 التّـأليف الرّصيف:

 فامي يتعلّق ابلتـأليف الّصـريف فقد بدأ بأيب األسود ادلؤيل    

غري و  وحرف(، وفعل، وا ك بتقس همه لللكمة )امس (هـ69)ت 

 بعدها صنع عبد هللا بن أيب، من مباحث ومسائل رصفيةا ك 

كام نان ، كتااب يف )اهلمـز( ومـّد القياس (هـ117 إحساق )ت

 وأليب معرو بن العالء )ت، (هـ149 لعيىس بن معر )ت

 . ( آراء رصفية هامـةهـ182 وليونس بن حبيب )ت (،هـ154

 لصة( متوجا دهود كثرية خمهـ180 مث جاء كتاب سيبويه )ت    

تاب ويذ ك يُعّد الك ، بذلها النحاة يف دراسة الرصف، س بقته

  .لسيبويه أسطع برهان عىل دعوى اندماج الرصف يف النحو

 -أحد علامء الكوفة -( هـ187 مّث أطال معاا بن الهراّء )ت    

ح ى ، وكتب غريه من املتقدمني عليه، النظر يف كتاب سيبويه

لتدريب  ،عا ابلامترين الرصفيةونان مول، برع يف صياغة األبنية

، اوألّف يف ا ك كتبا لكن مل يُعرث بعُد عىل يشء مهن، املبتدئني

ة عىل مجموعة املسائل اللغويـ ويعّد معاا أول من أطلق )الرصف(

وهذه األمور جعلت بعض العلامء ينس بون ، حتت هذا املسّمى

 إليه وضع علـم  الصـرف العريب.

 (،هـ194 يف " عند األمحر )تمّث ظهر مصطلح "الترص     

كتب  (هـ187 وألّف الرؤايس )ت (،هـ202 والزبيدي )ت

ع األمحـر ووض، الوقف والابتداء الكبري والصغري(، )التصغري

( هـ198 وألّف الكسايئ )ت كتاب )الترصيف(، (هـ194 )ت

( كتب رصفية كثرية هـ207 وللفّراء )ت، وغريه كتاب )املصادر(

الفعل  حّد الفعل الثالع وحده، فعل وأفعل، )األبنية :ميل كتاب

 . وغريها الرابعي(

بعدها بلغ عمل الرصف العريب مبلغا من ادلراسة والهتذيب     

مما جعهل قادرا عىل الاس تقالل عن شقيقه وصنوه ، والتبويب

كتابه املشهور  (هـ249 فألف املازين )ت، النحو العريب

ال لرصف جاء مس تق"الترصيف "ايذي أصبح أول مؤلّف يف ا

ينرصف وماال  كتاب )ما هـ(291بعدها ألّف نعلب). عن النحو

، كتاب )فعلت وأفعلت (هـ310وألّف الزّجاج )ت ، ينرصف(

كتاب  (هـ332 وابن والّد املرصي )ت ماينرصف وماالينرصف(،

( كتاب هـ379 والزبيدي األندليس )ت )املقصور واملمدود(،

صنفات مث كرثت امل . مه كثري)أبنية األسامء يف الرصف( وغري

 ومن هذه املؤلفات الرصفية جند )الترصيف، الرصفية وتنوعت

(،و"الشافية هـ392 وغربهام البن جين )ت واملنصف(، امللويك

و"املفتاح يف الرصف ، (هـ646 يف الرصف " البن احلاجب )ت

البن  (، و)أبنية األفعال(هـ471 " لعبد القاهر اجلرجاين )ت

 للميداين (،و)نزهة الطرف يف عمل الرصف (هـ515القطاّع )ت

، (هـ606 البن طريف )ت و)هتذيب األفعال (، (هـ518 )ت

و)الرساةل البارعة يف األفعال املضارعة ( لعيىس بن عبد العزيز 

 و)املمتع يف الترصيف( البن عصفور )ت ،هـ629املولود يف 

ألندليس االبن هشام  و)فصل املقال يف أبنية األفعال ( (،هـ669

 (.هـ669البن عصفور )ت و)املقّرب (، (هـ646) (

بعدها قام الرصفيون والعلامء برشح ما س بق من مؤلّفات     

ا ك  البن م )المية األفعال( رصفية يف أطوار سابقة من ا ك

 و)رشح الشافية(، وقد رشهحا كثري من العلامء هـ(762)ت

 من املمتع( وكذ ك )املبدع (،هـ688 للريض الاسرتااباي )ت

هـ(،ومن املصنّفات أيضا 745تلخيص أيب حيان األندليس )ت

 (،هـ655للش يخ عّز ادلين الزجناين )ت  جند )الترصيف العّزي(
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 ،)رشح الترصيف العزي( لسعد ادلين التفتازاين ومن رشوحه:

 ،و)غاية األماين  يف رشح ترصيف الزجناين( حلسني بن إبراهمي

راح األرواح (ألمحد بن عيل بن ومن املصنفات املشهورة )م

 البن و)مغين اللبيب(، وهل عّدة رشوح (،هـ700 مسعود )ت

و)املوفور من رشح ابن عصفور ( اختصار  (،هـ761هشام )ت 

ورشوهحا ويه من  و)ألفية بن ما ك ( ،(هـ745 أيب حيّان )ت

 . (18)املؤلفات اائعة الصيت

 ة:تعلمي ادّلرس الّصـريف يف املرحةل اجلامعيـــّـ

 مناجه الرصف يف اجلامعة اجلزائرية:

لقد قطعت اجلامعة اجلزائرية أشواطا هامة يف اجتاه إصالح     

علق مبهناج وفامي يت، املنظومة اجلامعية والبحث العلمي األنادميي

الرّصف املقرر للس نة األوىل نظام ل.م.د من التعلمي اجلامعي فهو 

 :عىل النحو اآليت

 مفاهمي أولية: -1

 وماكنة الترصيف، مفهوم الرّصف لغة واصطالحا :تتناولو 

ونشأة  ،واضع عمل الترصيف، واترخي الرصف العريب، وأمهيته

، كاملالعناية واإل، الرصف العريب وتطوره )النشأة والتكوين

، يصالرشح والتلخ ، البسط والتنقيح، النضوج والاس تقالل

 . التدريس النظايم واألنادميي

  )الوزن أو املثال(املزيان الرصيف -2

مفهومه /الاعتبارات اليت تدخل يف املزيان الرصيف /القلب     

وأثره يف املزيان الرصيف /احلذف وأثره يف املزيان الرصيف 

ن نالنة والزائدة ع، /اللكامت الثالنية. /اللكامت اليت هبا إعالل

 . أحرف

 الفعل الصحيح واملعتل: -3

مل /الصحيح املضعف الفعل الصحيح /الصحيح السا -أ 

 . /الصحيح املهموز

 /املثال /األجوف /الناقص /اللفيف.، الفعل املعتل -ب

 الفعل اجملّرد واملزيد: -4

 . اجملّرد الثالع -أ

 . اجملّرد الرابعي -ب

 . أبنية الفعل اجملرد -

ليت املعاين اليت تزاد لها اهلمزة /املعاين ا :مزيد الثالع حبرف -

  ./املعاين اليت تزاد لها األلف. العنيتزاد لها تضعيف 

 افعّل،، فعلت، تفاعل، افتعل، )انفعل:مزيد الثالع حبرفني -

 ( .معاين افعل، معاين تفاعل، معاين افتعل، معاين انفعل

، عالّ اف، افعوعل، )اس تفعل :مزيد الثالع بثالنة أحرف -

 معاين اس تفعل(.، افعّول

 . مزيد الرابعي حبرف -

 . ابعي حبرفنيمزيد الر -

 إس ناد األفعال إىل الضامئر: -5

 الفعل الصحيح السامل  -أ

، رأى، سأل، أمر، ألك، ) أخذ:الفعل الصحيح املهموز -ب

 أرى (

الفعل املضعف /إس ناد الفعل املعتل /الفعل املثال /الفعل  -ج

 األجوف /الفعل الناقص /الفعل اللفيف.

 املش تقات: -6

ن م، من الناقص، من األجوف، العمن الث :اســم الفـــاعل -

 . غري الثالع

، فعيل ،فاعول، فعل، فعول، مفعال فّعــال، :صيغ املبــالغة -

 . فعال، فعةل، مفعيل

 ة أشهـر أوزان الصفة املش هّبـ، تعريفها :الّصــفة املشبّـــهة -

غري  من، من الناقص، من األجوف، من الثالع :امس املفعول -

 . الثالع

 . من غري الثالع، من الفعل الثالع : الزمان واملاكناسام -

ل مرشط مي ميل مفتاح )مفعل(: (:تعريفه )مفعال :ةامس اآللـ -

، ساطور :)فاعول(، ساقية )فاعةل(: مسطرة، )مفعةل(:

 . قدوم، س يف، ناّلجــة /سكني، ميل كّسارة :)فعاّلــة(

تعلمي من ال  م.د.أّما مهناج الرصف املقّرر للس نة الثانية نظام ل.

 :اجلامعي فهو عىل النّحـو اآليت

 املصادر: -1

 . مصدر الثالع -أ

 :مصدر غري الثالع -ب

الرابعي اجملّرد /الثالع املزيد ابهلمزة /الثالع املزيد 

 –فعلل ت ابلتضعيف/الثالع املزيد ابأللف /مصدر امخلايس:

 افعل. –افتعل -انفعل–تفاعل  –تفعل 

ملصدر املهمـــي /املصدر الصناعي /مصدر مصدر السدايس/ا

 . املّرة /مصدر الهيئة
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 تقس مي الامس إىل حصيح ومقصور وممدود ومنقوص: -2

 الصحيح      -أ

  .تثنيته /مجعه يف املذكر واملؤنث الساملني :املقصور -ب

  .تثنيته /مجعه يف املذكر واملؤنث الساملني :املمدود -ج

 .. هتثنيته ومجعـــ :املنقوص -د

 . مجوع الكيــرة -ب. مجوع القلــــة -أ :مجع التكسري -3

 . أغراضه /تصغري اإلشارة واملوصول :التصغيـر -4

. مخلايس تصغري ا -تصغري الرابعي  ج -تصغري الثالع  ب -أ

 /تصغري الرتخيــــم.

 . اإلعالل  واإلبدال واإلدغام -5

 . الفتـــح واإلمالـــة -6

 املهنجية املتبعة:

يتبع األس تاا املطبّق املهنجية معينة يف عرض ادلرس املقرر     

 :تمتثل فامي يأيت

مث ، وضع عدد من األميةل مث مناقشة وموازنة لألميةل -

 . اس تبالص القاعدة اخلاصة ابملوضوع

 ويف األخري خيصص اجلزء األكرب من احلصة للامترين التطبيقية -

ع الاس امتع اليت اس تنتجت مأو القواعد ، قصد تثبيت فهم القاعدة

إىل أس ئةل الطلبة واإلجابة عهنا خاصة اليت أشلكت علهيم مع 

    . األس تاا احملاضـــر

 نقد وحتليل للمهناج:

ابلنس بة ملهناج الس نة األوىل يالح  أّن موضوع املزيان  -

الرصيف من األحباث الرصفية الهامة لكن عىل األس تاا التفصيل 

لزائدة عن يقات والس امي اللكامت الثالنية وافيه وا ك بكرثة التطب 

لب أو إعالل أو اليت هبا ق، نالنة أحرف واليت وقع فهيا حذف

، دروا ك ابلرجوع إىل املص، وكيف نعرف القلب املاكين. ماكين

 ،مث التصحيح مع وجود سبب لإلعالل، ومش تقات اللكمة

  .واملنع من الرصف دون سبب ظاهر، ووجود مهزتني يف الطرف

يف موضوع الصحيح واملعتل من األفعال رضورة الوقوف عىل  -

 ،الصوامت والصوائت مث التفصيل يف أرضب األفعال )الصحيح

ات واإلكثار من التدريبات والتطبيق املهموز(، املضعف، السامل

 . .ويكون مس تعدا لالمتحان، لرتخس القاعدة يف اهن الطالب

د متكن كثار من الامترين قصومع موضوع الفعل اجملّرد واملزيد اإل -

 ،الطالب من المتيزي بني اجملرد الثالع والرابعي مث معاين أوزانه

ع حبرفني ومزيد الثال، ومزيد الثالع حبرف واملعاين اليت تزاد

 . ونالنة أحرف

ابلنس بة للمش تقات يتعمّل الطالب صياغة امس الفاعل من  -

مل أشهر مث يتع، صومن األجوف والناق، الثالع وغري الثالع

  .وهكذا مع بقية املش تقات، صيغ املبالغة مع التطبيقات

ابلنس بة للس نة الثانية البد من تدريب الطالب عىل املصادر  -

، در املهميمث متكينه من المتيزي بني املص، الثالنية وغري الثالنية

والهيئة لك ا ك عن طريق التطبيقات ، واملّرة، والصناعي

تارة بإحاكم مث احللول لها مع وجوب إرشاك الطالب والامترين اخمل 

 . يف العملية

الس امي فامي يتعلق ابلتصغري البد من التطبيقات الوافية الشافية و -

وما ، ؤنث بغري اتءوامل، كيفية تصغري الثالع وما فيه اتء التأنيث

 . رتخميوتصغري ال، وامخلايس، مث تصغري الرابعي، فيه حذف

وقلب  ،قلب الواو والياء مهزة :واإلعالل، إلعاللفامي يتعلق اب -

ال وإبد، وقلب الواو ايء، وقلب األلف ايء، اهلمزة واوا أو ايء

عالل وكذا اإل، وطاء، وإبدال اتء الافتعال دالا، الواو والياء ألفا

 . دريباتوالت، لك ا ك عن طريق التطبيقات احلذف، ،ابلنقل

بل األلف إمالهتا ق ، حنو الكرسةإماةل الفتحة  :يف موضوع اإلماةل -

، راء)حرف ال. مث موانع اإلمـــاةل، وإماةل األلف حنو الباء، املامةل

 ومانع املوانـع(، وحروف الاس تعالء

 اخلامتة:

ف واملتعة امجليةل يف تعلهمية الرص ، بعد هذه الرحةل العلمية    

ا ج تالعريب يف املرحةل اجلامعية ابجلزائر توصلت إىل مجةل من الن 

  :تتعلق هبذه ادلراسة، ميكن إجاملها يف النقاط اآلتية

أن الضعف دلى الطلبة اجلامعيني يف مادة الرصف العريب يرجع 

 :إىل عوامل عديدة مهنا

 ،ضعف املس توى يف املراحل السابقة أي املرحةل الثانوية -1

ملام وكذا عدم إ، والتداخل بني الفصحى والعامية والفرنس ية

 ملناجه اللسانية احلديثة.األساتذة اب

الوس يةل الهامة لرفع املس توى عند الطالب رضورة اعامتد  -2

صعوبة  ويرجع بعض األساتذة، الطريقة التجريبية غري النظرية

 ،تعلمي  الرصف هو أنه ال يلقى الاهامتم الاكيف يف هذه املرحةل

 . يهأو طغيان النحو عل ، إما لصعوبته أو لشدة عالقته ابلنحو

 ،الطلبة خيطئون كثريا يف العمليات الرصفية من ترصيف -3

وال  ،وال يعرفون وصف القاعدة، عند األس ئةل احملددة، وحتويل
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م بصورة ولكهنم يقرؤون ما يقدم إلهي، التعليل للعمليات الرصفية

 حرنات وقد خيطئون يف، جيدة نسبيا من حيث الضبط الرصيف

لية ف ابلطرق العم وهذا يدل عىل قابلية تعمل الرص ، اإلعراب

 احلية.

وجيه ليس تطيع ت، عىل األس تاا أن يمل ابلقواعد الرصفية -4

 . وتعليل ما ينبغي تعليهل عند اللزوم، طلبته

من أمه عوامل صعوبة تعلمي الرصف ازدواجية اللغة عند  -5

وعدم ختصيص ندوات تربوية لألساتذة قصد تعلمي  الطالب،

ذة ليس دلهيم اطالع عىل والس امي أّن أكرث األسات، الرصف

 . النظرايت اللسانية احلديثة

والس امي  ،صعوبة الرصف يف حّد ااته ألنه بنية اللغة األساس ية -6

احلرنات و ، أّن العربية تعمتد يف الصيغ واألوزان عىل احلروف

عض القواعد ابإلضافة إىل صعوبة ب، اليت ال تظهر غالبا يف الكتابة

  .لتصغري واملزيان الرصيفالرصفية وتعقيدها كقواعد ا

 يوسف بن انفةل

 :الهوامش واإلحاالت
 ينظـر لســـان العرب  البن منظور ،دار احلديث القاهرة، -(1

  .6/415مـ، 2003هـ/1423ط/

ينظر  دراسات يف اللسانيات التطبيقيـــة حقل تعلهمية اللغات ألمحد  -(2

  .130،ص 2000حساين ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،
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 العربية الرتاثية إشكالية التثبيت والتحويل يف منطق املؤسسة النقدية
  

 مصطفى درواش .د
 جامعة تزيي وزو، أس تاا التعلمي العايل

    

ميثل العنوان موضوعاً إشاكلياً يف معرفة طبيعة األحاكم     

النقدية الرتانية اليت حبثت يف آليات تشلك اخلطاب الشعري 

 واألدوات املرشوطة لتحقق تلقيه وتبنيه وانتشاره. 

خلطاب من ميبطات انمجة عن قصوره يف هل يعاين هذا ا    

اإلحاطة ابملقوالت الاجامتعية والثقافية واملعرفية، اليت صبغت 

مجيع مراحل النشأة والتحوالت؟ أم أنّه مل يكشف هويته ومل 

 يمتثل أساس ياهتا وعالئقها وتداعياهتا، وال وظيفته اإلبداعية يف

يف  لخضم تعرضه جلزئيات ايذات واآلخر؟ أم أنّه خطاب مح

خمتلف فضاءاته وأزمنته املتحوةل األنساق الثقافية املرشوعة 

واملهمشة عىل حد سواء؟ إّن هناك من حاول الهتوين ابلتضييق 

عىل وظيفته، وأنّه يقرص عن ترمجة مقتضيات األحوال ومجةل 

مكوانت خطاب اإلبداع واملعرفة والثقافة الس امي عىل مس توى 

ن األمر خبالف هذا، هل از املعاين والترصف فهيا، وإاا نا

النقد العريب الرتاع عن تزكية خطاب الشعر، مبجرد أنّه افتقد 

للقراءة املمتكنة؟ وهل زناه ابملقابل مبعرفة دقيقة ونظر مدرك؟ أم 

أنّه هو أيًضا تأثر سلبًا ابختالف ميوالت النقاد ايذوقية واملعرفية 

 ة معانيهيف ادعاء العمل ابلشعر وبأغراضه وأرسار صياغ

 ومقاصده؟

ألّن األمر متعلق بكيفية التأليف، هل نان النقد الرتاع هماداًن     

أم نان اس تفزازاًي، يس تفز الشعر يف لغته وإرنه واترخيه 

ووجوده؟ هل هو نقد مواٍز )حمايث( أم متعاٍل )خنبوي(؟ هل 

ميكن أن يهتم ابلضغط عىل الاجهتاد وحماوالت التجريب 

 واإلضافة؟ 

إّن املسأةل عىل درجة من احلساس ية والضبابية، يتقاطع فهيا     

 البدوي ابحلرضي، والطبيعي ابلصناعي، وامجلايل ابملفيد، وايذايت

 ابلغريي، والسهل ابملعقد، والعادي ابالس تثنايئ.

إىل  احتمك اخلطاب الشعري الرتاع التثبيت وعقم احملاوةل: -1

ل ومغوًضا، وهو أمر داخأعراف وأنساق معرفية متفاوتة وضوًحا 

يف جتربة اإلنسان من حيث صلته ابلقضااي العامة أو اجلزئية، 

وا ك يف كيفية إدراك علل األش ياء وأس باهبا ومالحظهتا والتعرف 

يل علهيا واختبارها ومناقش هتا وحتديد أمهيهتا وس بل تمنيهتا )التعد

والتنويع(، ومدى جناهحا يف اس تقطاب ر  املتلقي )وإن نان 

انقًدا( صفًحا عن الاش تغال مبا تقرتحه النصوص املصاغة مكعامل 

إبداعية، تنشد املبادرة بتأهيل معلية الاتصال لتحصن ااهتا من 

خالل حتصني ايذوات األخرى، هكذا تطمح نصوص أية مدونة 

إبداعية يف أن تكون جرساً صلًبا لالنفتاح والارتاكز من مبدأ 

 .ينطوي عىل قهمة مركزية أّن اخلطاب مكامرسة ونسق نقايف

مكل املنتوج الشعري كينونته واس متراريته مبا صدر من آراء     

نقدية أو ش به نقدية، احتضنت ظروف حضوره وتأثرت 

بسلطات مرجعيته، عىل قدر تأثرها بسحر جاملياته )خطاب 

ختيييل مبدع ومؤثر( يذ ك مل يكن عيًبا أن ينقلب نقد الشعر 

عالم وادلعاية من خالل اخلوض الاّلمتنايه إىل أداة للثقافة واإل

يف إشاكلية السابق والالحق، وما تودل عهنا من مصطلحات 

ألفت فهيا مصنفات، مهنا: املفضليات، والطبقات، واخملتارات 

 والفحوةل.

حاول النقد العريب الرتاع حني رشع يف التأسيس ملرشوعه     

يراها  ت اليتالقراءايت وهماده النظري، أن يكشف اخلصوصيا

نوعيًة وإنتاجية، وتتبذ سبياًل لتربير جاملية الفطرة وصفاهئا 

وتلقائيهتا، وعين ابملتلقي اااًت حارضة ومناحفة عن نقافة بدوية 

أصيةل ترتبت عهنا معاٍن قارة وملزمة تؤطرها عنارص معجمية 

 وتركيبية وبالغية عرفية )وسائل لتثبيت املعىن املركزي والرأي

ركزي(، حيظر فهيا اخلرق والتوسع، من ا ك التأكيد النقدي امل

امعًا، وتضمهنا س "ابن قتيبة"عىل املقوالت العرفية اليت اس تقاها 

البيان املوجه للمحدث احلرضي )ايذي آمن ابملعىن املتحول 

والرأي املتحول(، حيث ال بدي من بناء قام، ولو نان خهمًة أو 

دب يذكر أّن مقصد أواتًدا، يقول: "ومسعت بعض أهل األ

. وبعد اإلشارة (1)القصيد إناّم ابتدأ بذكر ادلاير وادلمن واآلاثر..."

إىل هذه العنارص املكونة لألحوال النفس ية واإلجرائية للشاعر 
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ومتلقي قوهل، يشرتط عىل املتأخر )احملدث املودّل( مراعاة هذه 

ؤلفه م املسائل والاهتداء هبا، وكأنّه مل يكن هو القائل يف مقدمة

"ونان حق هذا الكتاب أن أودعه األخبار  :"الشعر والشعراء"

 .(2)عن جالةل قدر الشعر وعظمي خطره"

كثرًيا ما  ويه -تلميحات ابن قتيبة  سعيد يقطنياس تغل     

طعن فهيا النقاد احملدنون الستنادها إىل مقوم نقدي شفايه 

، ةليبعث فهيا حركية غري مس بوق -مقوض لإلبداع واإلضافة

يقول: "يبدو يل أّن النقاد العرب والبالغيني القداىم أفلحوا 

ابإلمساك مبعامرية القصيدة العربية ومه ينطلقون من رضورة تدرج 

الشاعر يف تعبريه عن موضوعاته قبل وصوهل إىل الغرض 

األساس، إنّه يف هذا التدرج أو الانتقال من غرض إىل آخر 

اهر لتصب  التباين الظاجسد خمتلف أحاسيسه ويه ترتابط رمغ

، وهل جتمتع لك هذه األحاسيس (3)جممتعة يف الغرض األساس"

وال تتعارض أو يقوى أحدها عىل اآلخر يف شاعر ما، ال ترتتب 

عنده األش ياء إالّ وفق عرف جغرايف وتضاريس، لها سلطة قاهرة 

عىل الاقتصاد الفين، قد رخض حبمك مذهبه ادليين، إىل األمنواج 

حملاف ، ممتثاًل يف سلطة اخلالفة، إا يقول: "لقد نان البدوي ا

هذا املنحى يف الاختيار مدمًعا بتأطري نقدي يس تجيب 

حلاجيات الفكر احملاف  ايذي أفصح ابن قتيبة عن ودهة نظره 

من خالل دعوته النقدية إىل التشبث ابلمنواج العريب يف بناء 

، إّن (4)ادحة"ملالقصيدة يف اجتاه ترس همها وحرصها يف القصيدة ا

الشخصية العربية جبمك ظروف النشأة األوىل أرت متوترة إىل 

حد درجة تكون اترًة خشصيًة حيمكها املايض، ايذي يقرر مصري 

احلارض واملس تقبل، وابلتايل فإّن املسأةل ليست حرًصا عىل منط 

ول: إّن " يرص عىل القمحمد العمريابن قتيبة يف احلمك، مع أّن "

فاظ عىل املايض وإعادة إنتاجه بنفس الوترية نانت وما "دعوة احل

تزال رية التباس بني املقدس وادلنيوي املالبس هل يف 

، وهذا عىل حساب صقل األاواق واألفهام (5)األقدمية"

 واألفاكر ابالختالف.

إّن عنارص الانامتء إىل عامل تربر نقداًي وجامليًا مبصطلحات:     

السجيّة، النظرة، النقاء، الصفاء،  عفوي، اخلاطر، السليقة،

عًا، الارجتال. ممّا يؤكد تبعية املبىن للمعىن، فهمنحه دالةلً وسعًة وتنو 

وهكذا يكون مس تغنيًا عن التعمل واملامرسة، وتساعده البداوة 

عىل التأليف واإلبداع جبهد أقل بل إّن اجلهد )املعاانة اليت يه 

رن يكون معدوًما، إاا قصفة إبداعية يف فكر الاختالف( ياكد 

، (6)"": "والعادة توأم الطبيعةاجلاح ابلعادة، اليت يقول فهيا "

والطبع ايذي هو أصل لك كتابة يراد هبا اإلبداع والتفوق 

والاس تثناء، اختذ يف نقافة العقيدي واملعجمي والفلسفي، صفة 

الثبات، عىل حنو ما ينطق به معجم التعريفات: "الطبع ما يقع 

، من هنا اختذ اخلرايف والسحري (7)نسان من غري إرادة"عىل اإل

والغييب املتومّه )آلهة وجن وش ياطني( دعامًة هل وس نًدا )سلطة 

املعرفة(، وترددت يف نصوص النقد الرتاع عبارات حتيل عىل 

عوامل التعايل واخلصوصية، وما ينجم عهنا من قدرات خارقة، 

لوجدان اس تولت عىل ا تضاعف من اجلاابية والرهبة والتشويق،

العريب وبدأت يف حتريضه عىل رفض التحويل، ايذي هو لسان 

حال املدنية وترجامهنا، إّن إقصاء معدي لألخذ بأس باب املعارف 

والعلوم، وكيف للناقد املتحصن بأسوار الشفاهية أن يبيح 

للشاعر العدول عن الثقافة األوىل، وهو احملاف  حبمك الوظيفة 

ن الصور واملعاين واملباين؟ إّن النقد وفق فكر عىل املأنور م

التثبيت نان يصغي ألعراف البادية ال إىل النص امجليل ايذي 

يثري أس ئةل اخلربة وايذوق وأساليب ضبط املعرفة وحتليل 

مكوانهتا، ال ليشٍء إال ألنّه شغل يف كثري من أميلته ابملبدأ القار 

"أن تأخذ عفو )قرب املأخذ، وليد الطبع املوهوب، وهو: 

اخلاطر، وتتناول صفو الهاجس، وال تكّد فكرك، وال تتعب 

، إّن هذه الصفات اليت اجهتد النقد يف تثبيهتا (8)نفسك"

والاحتاكم إلهيا يف الفرق واملفاضةل بني إبداع وآخر، مل تتأت 

يب هالل أإىل بربط الطبع ابلبدهية، اليت يه أول نظرة عند "

، (9)ل إاا نان الالكم يتام بغري فكر""وتعين الارجتا "العسكري

إاّن إرادة البداوة )بساطة العيش عىل الرمغ من صعوبة حتققه( ملا 

فرضت أحوالها ووضعت حدودها لاللزتام هبا، وإال عّد ما تعدى 

أو خال أو عدلتلكًفا وخروًجا متعمًدا عن العادة، ا ك أّن جاملية 

ض النقد يبدو أّن بعاللغة والغرض، متعلقة مبوافقة الطبائع، و 

 األديب الرتاع قد حنا منحى تفاضلياً فغلّب الفطرة عىل الفطنة،

وأقىص من ساحته لّك ممارسٍة يف القراءة تنظر وتقارن وتناقش، 

لتضع حًدا واًرا بني سلطة بني سلطة مصطنعٍة ووعٍي متجدد 

)حداع(، إا: "ليست الصنعة جمرد فعل فطري أو حمايد، إاّن 

ابلتايل فهيي مزجي من عنارص املعرفة وعنارص تتعلمة و

، ومل يرض عبد هللا الغذايم مبا حصل للشعر (10)السلطة"

العريب بعد مرحةل الشفاهية األوىل، حني أرى املنتوج اجلاهيل 

ايذي حمك األاواق ووّجه رشوط الكتابة وعنارصها وبالغهتا: 
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قافية ث"هو األمنواج احملتذى حني صارت العودة إىل القمي ال 

اجلاهلية مع مطلع العرص األموي، ويه العودة اليت رخست 

األعراف األدبية اجلاهلية، وأّدت إىل حتولها إىل أنساق نقافية 

، (11)راخسة ومتجذرة وختلّف عهنا أمناط سلوكية وأعراف نقافية"

والسبب الرئيس هو القيود اليت أسقطت عىل النقد األديب، 

الصواب، ايل املتومه، وأقصت اخلطأ و فألغت الثقاتفي لصاحل امجل

عىل حنو ما أثر يف مواقف اللغويني والنحويني واإلخباريني بدًء 

من القرن الثاين للهجرة، ايذي عرف حتواًل حضاراًي مدنيًا 

ومعامراًي، نوعيًا ومفاجئًا عىل مس توى صياغة املقاصد واملضامني، 

 عرايبابن األ أربك هذه املواقف وأفقدها توازهنا، من ا ك مقوةل

، عندما مسع شعًرا حدانياً أليب (12)"ولكّن القدمي أحّب إيل"

نواس أاب به أو تعليقه عىل حدانة أيب متام: "إن نان هذا شعراً 

إّن هذا الصنف من اآلراء التصنيفية،  (13)فالكم العرب ابطل"

قد قفزت عىل التخصص لتنشئ جرساً من التواصل 

ان مع أاواق العرف اليت أجنبهتا الاضطراري يف أكرث األحي

البادية، واليت يدين لها ابلوالء والفضل،يف إطارها اللغوي 

والنحوي )وادهة للس بق الزمين(، ملا تش بثت ابلتثبيت يف 

حتصيل رشوط أرسار الالكم وحماس نه، إهّنا معرفة متخصصة 

يف ا ك الوقت، وهو ما أاثر حفيظة النقاد الرتانيني|، ايذين 

ودة التأليف، فاكن أن ازدروا هبذا املوقف، وهو ما شغلهتم ج

ة ": "النحاة ال فتيا هلم يف مواقع الفصاحابن األنريعرّب عنه "

، (14)والبالغة، وال عندمه معرفة بأرسارها من حيث إهّنم حناة"

وهذا دون إناكر أّن اللغة العربية يف تركيباهتا الصوتية واملعجمية 

في ابب ة نقافية جديرة ابلتنويه، فوالبالغية، تهتيأ عىل اخري 

املعجمي ايذي ألقى بضالهل عىل آراء النقاد ايذوقيني ابدلرجة 

 األوىل، يظهر من ال يس تصيغ هتميشه يف تنش يط معلية التلقي

والبحث، فهو: "فهو مطلب أساس يف القراءة البالغية 

 للنصوص، وقارئ الرشوح الشعرية بصفهتا فعاًل معرفياً وتأويلياً،

د أّن الاهامتم ابللغة من نوابت القراءة، حيث تمت املراوحة بني اج

، بل إّن املسأةل أكرث (15)املعىن النيص لللكمة ومعناها املعجمي"

جدوى، ملّا: "يمتكن القارئ من بناء مكوانت املعىن الشعري يف 

، مع (16)نوع من التفاعل بني املدخل املعجمي واملدخل البالغي"

القصد من املعىن، هل هو املعىن اجلزيئ أم املعىن إلزامية مراعاة 

 املرجعي أم املعىن الشعري ؟ 

وهمام يكن فإنّه ال ميكن تربئة املواقف يف خصومة أمناط احلياة     

اجلديدة يف جممتع املدينة، ايذي بدأ فيه اخلرق والعدول، ينشطان 

تلقي ل لصاحل الكتابة ال لصاحل القاعدة، وهو ما يثبط تمتة معلية ا

 والتلف ، فكيف انصاع النقد لهذه املرحةل واليت س بقهتا واختذها

 فيصاًل لقياس امجليل والقبيح.

مل حياول النقد الرتاع أن يبحث يف عارص املعرفة وكيفية     

إنتادها جاملياً، اليت تلت احلقبة البدوية، وإاا عرض لها ال يتواىن 

هتم بعدم ألصول، وييف فضح اجهتادات الاختالف يف اإلخالل اب

التوازن، هذا فضالً عن اعرتاض آراء هذا النقد عىل لك تصنيف 

أو تصوير مباين يف إعادة حتديد نوعية الروابط بني اإلنسان 

والعامل، وقد أعلن سقراط أّن: "اإلنسان مزود فطراًي ابملعرفة 

، إبداعًا وقراءًة (17)وأّن ما يلزمه فقط هو توليد هذه املعرفة"

ابت نقدية، لهذا معلت بعض اآلراء األحادية اات الصبغة ومقار

الشفاهية عىل اإلساءة إىل هذا الطابع من الشاعر والناقد اآلخر، 

الذّلان يؤمنان مًعا برشعية الاختالف، وابألخص عىل مس توى 

معاين األغراض واألعراف، يف حني أّن "طبيعة املعىن يف 

 (18)ايئ"اخملتلف والالهناخلطاب األديب يه أن يمتزي ابملتعدد و 

وهو ما مينح للنقد األديب أصاةًل يف الرأي وتطويراً يف الفهم 

وتعدياًل يف املدارك وبعداً يف اس تغالل نعم ايذوق واملعرفة، 

والنقد الرتاع مل يعدم لكيًا هذه األصاةل )ممارسة جديدة يف 

 نالانفتاح( وهو يتلقى املعارف اخملتلفة، وعندما شعر يف عدد م

 مراجعاته وحتديداته ابلفهم امليسء لإلبداع يف جهرة األول يف غري

عرصه وبيئته، وهمام يكن من أمر فإّن: "الناقد القدمي نان ينطلق 

، وظّل (19)من انتقاء الظواهر اليت يعىن هبا فيمت الرتكزي علهيا"

الانامتء أكرب مرّبر يف ضبط املوقف، ومنه أن سعيد يقطني 

تفاعيل(، وكأنّه بديل إجرايئ عن تصورات اس تغل مصطلح )ال 

الناقد والقيود اليت توجه أحاكمه، كام طبع املتلقي السامع حبضور 

نوعي يف معرفة مظاهر الكتابة ملّا تتسع وتؤثر، يقول: "فالشاعر 

املرجتل وامجلهور يعرب عن جتاوبه واس تحسانه، وقد يس تعيد 

د يطلب الشاعر ق البعيد، أو يس بق الشاعر إىل القافية، كام أنّ 

من اجزيه فيمكل أحد احلضور بقية البيت، وقد يشرتك شاعران 

يف قصيدة يتناوابن يف إبداع أبياهتا، وقد يوقف الشاعر، ويمت 

التعليق عىل مضامينه أو أسلوبه، فيبدع الشاعر أبيااًت تناسب 

، وابلنس بة للنقاد فإهّنم (20)املقام، ويعلق بطريقته عىل ما قيل"

ديهثم عن املرجتلني مل يشريوا إىل مزية شاعر عن آخر من يف أحا
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حيث الرتبة )املفاضةل يف الطبقة(، واحتفظوا تقريباً ابدلالةل 

الاصطالحية العامة، ويه أّن "الارجتال ما نان اهنامًرا وتدفقًا ال 

، هذا إىل جانب غياب الفطنة يف فرق (21)يتوقف فيه قائهل"

فامي ندر من نصوص )ومهنا نص ابن البدهية عن الارجتال، إالّ 

( يف أّن البدهية 189رش يق يف اجلزء األول من العمدة، ص 

مرشوطة ابلنظر والتأييد، واألمر لكه ليس مرشوًطا ابلس بق 

الزمين، وهذا يعين إماكنية خرق ااكرة الشفايه، وأهّنا ليست 

سلطًة مرجعيًة مطلقة، وهكذا فإّن الارجتال فضاء واسع خيرق 

ايف والزمين والثقايف، ويتكرر وال يرتبط ابلتجربة أو اجلغر 

خصوصية الرؤية، إنّه اثبت من حيث التكرار )مزية الشفاهية(، 

ال من حيث اإلتباع )حاةل سلبية(، يرجع يف أصهل إىل ما نبته 

 هللا تعاىل يف بعض الشعراء، وهو هبذا عتبة لمتتني وشا ج القرىب

ن الارجتال ظاهرة عىل درجة م بني الشاعر ومجهور املتلقني، إنّ 

التفاعل والرتابط تودلت من اإلحساس جباملية القول واخلربة، 

ح ى وإن مل يكن معرفًة اتمًة، وخباصة أّن الشاعر مضطر إىل 

أن يوسع من آفاق الكتابة، وأن ينفتح عىل مناجه السابق يف 

باطبا ابن ط إنشاء املمتع واملفيد، وعىل حنو ما يذهب إليه "

" وا ك بـ: "الوقوف عىل مذاهب العرب يف تأسيس لويالع

الشعر، يف الترصف يف معانيه، يف لك فن قالته العرب فيه، 

،وهذا الوقوف عىل عادات  (22)وسلوك س بلها ومناجهها..."

الكتابة وخفاايها، مقيّد بوعي الاس تعارة وجتنهبا يشوه جاملية 

قة نوعية، ريالقول الشعري، وهذا من شأنه أن يعمق التسيب بط

ما دام األمر مشدوًدا إىل ممارسة فعلية لثقافة مضافة إىل أصول 

ل الكتابة يف صناعة املمتع، وح ى ابلنس بة للمتلقي، فإّن هذا الفع

يدفع إىل إعادة تشكيل آراءه ومفاههمه األوىل والثابتة، مما يعين 

أّن ليس هنا ك حمك هنايئ مطلق، ينسب إىل فعل التلقي يف 

النقدية كام أّن التش يع إلبداع السابق، يدخل يف ومه مظاهره 

اليقني، ويدل عىل الصورة العرضية يف املفاضةل والرتجيح 

 )اإلختيار( اليت تنقبض لها العالئق بني الشعراء، حبيث يس تويل

عىل املتأخر، شعور ابدلونية ال يلبث أن ينقلب إىل كراهية 

اي وخيصهبا يرثي الرؤوعصبية، يس تفز فهيام حوار اإلبداع، ايذي 

ليجعلها منتجة )غالبة(، وقد تعرض جابر عصفور إىل إشاكلية 

نعت احملدث ابملطبوع، وقال إنّه مرتبط ابلبادية: "اليت يعود لها 

. وهذه املسلمة (23)شوقًا لك حذاق احملدنني ومذكورهيم وحفوهلم"

العرفية، اليت تكشف عن املاكنة احلساسة والسحرية لظاهرة 

اليت يصري فهيا الواحد )أو القبيةل أو اجملمتع أو ادلوةل(  النسب

حمافظاً، يعتقد أحصاهبا بأهّنا دليل عمل الثوابت )األصول(: 

"تتضمن معىن التقليد مبا ينطوي عليه من مدلول اجعل من لك 

منط متأخر مكرًرا لمنواج املتقدم، سابق يف الوجود والزمان 

بت عقدًة جملموعة الشعراء ، وهذه األصول قد س ب (24)والرتبة"

الصعاليك، ايذين مل يقر اجملمتع القبيل الطبقي، بأهّنم جزء مكون 

 لنظاهمم الس يايس والاجامتعي والاقتصادي.

عين النقد الرتاع برواية األشعار ليعضد فكر البداوة، واجعل     

ا ميرية لها دوًرا رئيًسا يف تصوره للثقافة )العمل ابلشعر وقوهل( إهن

الاحتجاج للطبع ورحابة أعرافه وأدواته ونقافته، فالشاعر  يف

نانت رواية عرف املقاصد،  عىل ما حنو ما يقرر ابن رش يق: "

وسها عليه مآخذ الالكم، ومل يذق به املذهب، وإاا نان مطبوعًا 

ال عمل هل وال رواية ضّل واهتدى من حيث ال يعمل، رمبا طلب 

، إّن (25) يديه لضعف آلته"املعىن فمل يصل إليه وهو مانل بني

تح الرواية معمل نقايف يتسع هبا التثبيت، وآةل تس ند اإلبداع وتف 

ا أبوابه ومغاليقه وتكيف املعرفة به )الناقد ال يس تغين عهنا(، لهذ

دمع ابن رش يق إميانه ابألثر اإلاجايب للرواية، وا ك بإيراد 

ون دمصطلح آخر أكرث قهمة هو )الفحوةل(، حيث ال حفوةل ب

رواية، يقول: "س ئل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء، 

فقل: هو الراوية، يريد إاا روى واس تفحل" وقال األمصعي: ال 

يصري الشاعر يف قريض الشعر حفاًل ح ى يروي أشعار العرب، 

ويسمع األخبار، ويعرف املعاين، وتدور يف مسامعه 

ي السمع ، ال تتحقق الرواية يف غياب عنرص (26)األلفاظ"

واحلف ، وأّن ايذاكرة يه اليت تس توعهبا وتفعل الكتابة هبا، كام 

أهّنا عامل أساس يف التواصل إالّ أ،ّ يف معقها تأكيًدا آخر عىل 

ظاهرة التثبني، اليت جعل النقد الرتاع مهنا مبدأً جوهراًي يف 

جناح العملية اإلبداعية، من هنا ال يصح جتريد الشاعر البدوي 

يف القول، ايذي كس به بفطرته وسعيه إىل املعرفة وال  من هنجه

يرتاجع مقامه يف إنتاج املعرفة واس هتالكها ونرشها، ال ميكن أيًضا 

هتميش دو رالرواية الشفاهية يف التأصيل للثقافة واإلبداع، 

حيث تتحول وظيفة من يروي إىل س ند يف اإلعالم وما يرتتب 

متزّي إّن اللغة ومحموالهتا ت  عليه من دعاية اإلقبال عىل شعره، مث

حبموةل نقافية )اجامتعية وعرفية وعقيدية( معقدة ومتداخةل ولو 

عىل مس توى النس يج البدوي، ومنه قبة النابغة ايذبياين اليت يه 

معمل نقايف وحضاري مهنا تش يع املعرفة ابلشعر والعرف، إّن 
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ة فاإلرصار عىل التثبيت دلرجة التقديس، مبعزل عن منطق اإلضا

والاختالف، يعين أّن املتداول من القراءات والنصوص ال يصنع 

 اخلطاب اإلبداعي بشلك مكيف ونوعي.

ونية إّن التثبيت ليس حاةل سك  التحويل وإنتاجية احملاوةل: -2

واثبتة، ما دام متعلقًا جبهود برشية عىل مس توى اإلبداع ومناجه 

 معوم جمرى س يغرينقده، وابملقابل ال يتسع إالّ ابلتحويل، ايذي 

الهنر، وايذي منحى مغايراً يف مسكل اإلنامتء إىل نقافة مفارقة، 

هل التحويل ميثل ميثل موضوعاً إشاكلياً ومركزاًي يف تعالمي النقد 

العريب الرتاع وأدواته وقناعاته؟ وهل هو اجلانب التنويري 

والقراءة املؤسسة يف إجراءات هذا النقد عىل اختالف مشارهبا 

 وانهتا؟ومك

إّن التحول من نقافة إىل أخرى، جرى جتريهبا، ال يشلك     

عرقةل للسابق، بقدر ما يشلك إضافات نوعية مجلاليته واائقته 

امجلاعية ومنظومته املعرفية، ال يسعى إىل إقصاء التثبيت ،غثارة 

الضغينة، بل حياول مبا ميكل من أرصدة تريه أن يعدل يف بعض 

ية زنع عنه ما من شأنه أن يهتم به من عصب مواقعه وتصوراته، لي

وتطرف وضيق أفق ومعيارية، ال تسمح حبرية أكرب الجهتادات 

، الفكر التجرييب عىل مس توى الكتابة وحتليلها والتعقيب علهيا

إّن يدين ابلفضل للمثاقفة وحضارة املدينة ومنتجات العمل 

، كام تواملعرفة، وما تزخر به من رؤى وبصرية وقناعات ومبادرا

أّن هذه احلركية ال تبايل كثرياً ابلعناية مبقاصد املؤلفني )من 

الشعراء( وأحواهلم تفرض سلفًا من نقد جزيئ، ما زالت آاثره 

السلبية قامئة، إّن األساس كيف يتسلل إىل أسوار جاملية 

النصوص اإلبداعية، فيكشفها ويضفي علهيا مسحًة من الرشعية 

اّن بقدر ما تفاجئ وتؤثر تكسب والانتشار هذا إىل جانب أ

حضوًرا واجهتاًدا يف املساءةل من هنا ترددت لكمة )اخلروج( 

مصطلًحا نقداًي، صنًوا للعدول واخلرق والسعة يف ادلراسات 

النقدية الرتانية ومباحث اإلااز القرآين،  من ا ك قول األمصعي: 

ازم ، وتنبه ح(27)"إّن اليشء إاا فاق يف حس نه قيل هل: خاريج"

القرطاجين إىل أثر العدول يف إاثرة ادلهشة والغرابة: "وملا نانت 

النفوس حتب الافتنان يف مذاهب الالكم، وتراتح للنقةل من 

بعض ا ك إىل بعض، ليتجدد نشاطها بتجدد الالكم علهيا... 

فوجب أن يكون الشعر املراوح بني معانيه أفضل من الشعر 

فة يف مزيان القرطاجين رضورية ، والثقا(28)ايذي ال مراوحة فيه"

وأهّنا قطب املقاييس النقديّة وأداة الناقد، وا ك يف رده عىل من 

يّدعي املعرفة بعمل الشعر: "فاكن اجب علهيم أن يتعلموا وال 

، إن الثقافة قسمة مشرتكة بني شعر الروية والبصرية (39)يتلكموا"

صل بداوة ا يفوالاجهتاد وبني مقتضيات النقد العلمي كام أ،ّها م

عن حضارة مقرونة ابلعمل والنظر، ويه تصدر عن رغبة فعلية 

ريات، يف تعدية التثبيت )يف صورته اجلزئية(، إىل الارتباط ابملتغ

من هنا فإّن الاس تئيار ابّدعاء املعرفة، واملعرفة الصحيحة 

واملطلقة، يف خطاب ايذوق الشفايه، نتج عنه القول بإقصاء 

ري سلبيًا(، ألّن هذا اخلطاب يس تبدم اآلخر اخملتلف )يص

الوسائل اليت حتفز نًصا ما )تعتقد به( عىل أن يتفوق ويتحول 

 إىل ونيقة يف الرباعة. 

كشف عبد القاهر اجلرجاين عن نقةل نوعية ملزمة يف التعامل     

املوضوعي مع اخلطاب األديب، استناًدا إىل مربرات يف تقومي 

 صول )الس بق الزمين(، اليت أحلتاملقروء ألّن جمرد ربطه ابأل

أن تنظر إليه عىل أنّه كيان او صفات دامئة، يقول: "للك  م 

تس تحس نه، ولف  تس تجيده من أن يكون الس تحسانك ا ك 

، مع أنّه يؤمن بأّن الفعل (30)دهة معلومة، وعةّل معقوةل..."

النقدي ال يس تغين عن ايذوق األديب، لكنّه يراه آلته الوحيدة، 

حنو ما يالح  يف أحاكم القايض اجلرجاين املعيارية اليت ال  عىل

تعرتف خبرق اخملتلف للمتداول، من ا ك عدم رضاه عىل بعض 

أساليب أيب متام واملتنيب، لكوهنام قصدا العبث ابأللفاظ 

، لقد رحج القايض اجلرجاين اوقه ال (31)والغموض يف املعاين"

ة األساس ية اهية ويه الركزي نقده، ورفض نقاًشا ال يقتفي أثر الشف

 يف تقاليد الثقافة النقدية، لكاّم تعلّق األمر ابملقارنة بني األصول

 والفروع.

كشف التثبيت عن طاقة حسرية، تألق فهيا الغائب البدوي،     

و ملا ابدر بعض النقاد الرتانيني إىل توجيه منط التلقي احلداع، حن

يرة واإلحساس، الالكم امجليل ايذي يصدر عن صدق الرس 

ف بعمود ابقرتاح ما عر  -يف زمن التحويل–فاكن إقصاء التحويل 

الشعر ايذي ينظر لطريقة عرب اجلاهلية يف النظم، اجّسد عالمة 

فارقة يف طلب الاعتدال والوسطية، أكّد عليه اآلمدي، ايذي 

تناول مجةًل من الرشوط حيتفي هبا أمام اإلجتاه اخملتلف، ومهنا أن 

عر احملدث التعقيد ومس تكره األلفاظ ووحيش الالكم يبعد الشا

والاس تعارات الغلقة البعيدة واملعاين املودلة، وأن تكون العبارة 

حس نة ومفهومة مع تويخ الاقتصاد يف اس تعامل البديع، ايذي مل 

وابدر القايض اجلرجاين  (32)يكن هدفًا يف إبداع أهل اجلاهلية
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الح حلداع مبصداقية البدوي وصبإيراد رنائز هذا العمود إلقناع ا

نظم معانيه: "ونانت العرب إناّم تفاضل بني الشعراء يف اجلودة 

واحلسن برشف املعىن وحصته، وجزاةل اللف  واس تقامته، وتسمل 

الس بق ملن وصف فأصاب، وش به فقارب، وبده فأغزر، وملن 

ة، كرثت رسائر أمياهل وشوارد أبياته، ومل تعبأ ابلتجنيس واملطابق

وال حتفل ابالبداع والاس تعارة إاا حصل لها معود الشعر ونظام 

 .(33)القريض"

وضع أبو عيل املرزويق مبادئ طريقة العرب يف النظم، ملا     

تودله يف الشاعر احملدث من أصاةل إبداع يف تصور الكيفية اليت 

يمت هبا إنشاء العمل الشعري، وحرصها يف أبواب لها عبارات، 

. (34)بعرثة يف آراء اآلمدي والقايض اجلرجاينبعد أن وردت م 

ق عىل معود الثقافة البدوية وأنّه ميثل أف شكري املبخوترافع 

. هذا عىل الرمغ (35)انتظار، ويسهم يف بناء الشعر وإعادة إنتاجه

من نسبية هذا الرأي، ايذي يساير فيه ما أسامه )جاملية األلفة( 

، ال تتسع بأبوابه وعباراته لعدم انبنائه عىل أسس موضوعية، إنّه

جتربة اإلبداع خربًة وممارسة، وال تس تغل معليًا حتوالت الثقافة 

واملعرفة، وابملقابل هناك من النقاد واحملدنني قد انربوا لذلود عن 

فلسفة الاختالف ورؤاها وإيديولوجيهتا، اليت سار علهيا 

ط، يالشاعر العبايس، وعد ا ك فتًحا جديًدا يف مقاومة التمن 

وهذا ما دعا إليه أدونيس: "نقول عن الشاعر إنّه تمنيطي، أي 

مقدل، حني يكرر العالقات نفسها اليت ابتكرها شاعر 

وألّن إبداع الشعر طبع ودهد ممزّي، فال ميكن  ، (36)آخر..."

دث تقييده بزتعة التثبيت الضاربة يف البداوة، اليت ضاق هبا احمل

ة  الكشف والتجاوز، الناجتارعًا، ومل تعد تليب رشوط أس ئةل

أساساً عن ترامك معريف، تأّسس دومنا حاجة ملحة إىل جتربة 

داح من األحاكم املقيدة إلب ابن األنرياألمنواج الشفايه. حتّرر 

حقيقي، وحالت دون التأسيس النقدي يف التلقي والقراءة، وعىل 

ين احساب ما أجنبته نقافة اجملمتع العبايس عىل مس توى إنتاج املع

وتوليدها، بفضل فكر الاختالف النقدي، واحلجج اليت ساقها 

شعراؤه يف امتالك املعرفة وسوقها والتعامل معها بشلك براغاميت، 

وهذا ما اراتح هل بن األنري ايذي اس تجاب الجنازات احلدانة 

وتنوعها وثراء مشارهبا، فعّدها إطاراً مرجعياً، انقلبت عىل 

 املتأخر، لقد تبىن مرشوعات مسلامت فضيةل املتقدم عىل

احملدث، ابالحتجاج إىل األنساق الثقافية اليت تطابق رؤاه، ومن 

الرفض والتحدي، يقول خماطًبا األمنواج البدوي اإلتباعي، ايذي 

قاده اجلاح  يف بعض آرائه: "إن سلمت إليك أّن الشعر 

 واخلطابة نان للعرب ابلطبع والفطرة، مفااا تقول فهمن جاء بعدمه

من شاعر وخطيب وسكنوا البالد، ومل يروا البادية، وال خلقوا 

هبا وقد أجادوا يف تأليف النظم والشعر، وجاءوا مبعاٍن كثرية ما 

، مل يعد الشعر يف (37)جاءت يف شعر العرب، وال نطقوا هبا"

ظل إلضافات الاختالف والتحويل، حافاًل ابرجتال الالكم، ومل 

 وللمتقدم، فاحملدث غري من عاداتيعد الطبع معاداًل للثبات 

التلقي التاكئه عىل رؤى أكرث سعة، بداعٍ من التحوالت الزمنية 

والعمرانية، اليت عرفها اجملمتع العريب يف ظل اخلالفة العباس ية، 

متعددة األاواق واألعراق واملعارف والعلوم وودهات النظر، 

أعالمه د عن -وهو النص التخيييل اجملازي -أرى فهيا الشعر 

ممارسًة حتتضن جتالبًة راقية، ميلام: "أكده بشار من أّن الشاعر 

صانع الا يقبل ما تورده )القرحية( أو اجود به )الطبع(ـ وما اهب 

إليه أبو متام من أّن الشاعر )صوب العقول( و)نتاج الفكر 

املهّذب( وا ك من منظور غدت معه القصيدة احملدنة )مكرمة 

ايذي هو نقيض إرادة اإلبداع اإلنساين من  عن املعىن املعادي(،

، لقد (38)انحية وقرين سلبيته التقليد واجلرب من انحية اثنية"

أرت املساحة واسعًة وحسيقة بني رضبني من السلوك 

 والقناعات والترصفات، سواء يف تأليف الشعر، أو يف نقده.

ا إاا نانت البداوة قد اس تولت عىل األاواق، خارج جغرافيهت    

وأزمنهتا فإّن احلضارة، يف متردها عىل األمنواج والانقياد بدون 

حوار ونقاش لألصول األوىل، قد حتررت من هذا املنطق 

الهاليم، وأابنت عن هشاش ته، مل خيطئ أرضاب ابن األنري وال 

بدعها حني احنازوا إىل القصيدة احملدنة، كام أ أبو بكر الصويلس امي 

 خذت تمتّدد سعًة وتشعبًا.شعراؤها يف بيئة مرتفة أ

يس تدعي اخلطاب الشعري متلقيًا هل مؤهالت ايذوق والفهم     

واملعرفة واخلربة ومسؤولية النقاش، والناظر يف مفردات النقد 

الرتاع ال يراها متجانسة ميلام ال يراها متناقضة، إاّن جامع آراء 

تبط ر شفاهية وكتابية تتداعى يف نقافات إنسانية أخرى، عندما ي

األمر مبخطط مهنجي دقيق،  مبين عىل أسس مرّبرة جاملياً 

 القارئ: " أنّ روبري إساكربيتومعرفياً، مع التأكيد كام يقرر "

 (39)"بإماكنه الشعور حبرية أكرب يف الشفاهية مقارنًة ابلكتابية"

اليت تؤسس لألصول وجتهتد يف رمس اخلطط اليت توجه خطاب 

د ة ليست حباجة إىل تعليل أو تأكيولهذا فإّن القضياإلبداع، 

لبساطة التعامل مع أحاكم الشفاهية وإجراءاهتا اجلزئية وتثبيهتا، 
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بيامن قراءة اخملتلف تكون فاعةل، ألهّنا تعكس: "مجموع خشصية 

. إّن القراءة (40)القارئ، وهذا ال خيضع للتلقي البس يط للرساةل"

نيات ايذوق يف إماك نعتقد به مع مراعاة فاميالثانيةن ليست عبثية 

منيزي امجليل من الرديء، ايذي أدار آراء كثرية يف أجبدايت 

الشفاهية البدوية، مقارنًة ابحلمك ايذي طال التقنيات البالغية 

 من حيث القرب )مقبول( والبعد )غري مقبول(.

تطرق عبد القاهر اجلرجاين إىل أثر ننائية صدق/كذب، يف     

ن وأقر ابلتواصل، من مبدأ التحول م إبداع البليغ من اخلطاابت

مفن قال )خربه أصدقه( نان ترك  حال إىل آخر، يقول: "

اإلغراق واملبالغة والتجوز إىل التحقيق والتصحيح، واعامتد ما 

اجري من القول عىل أصل حصيح، أحب إليه وآثر عنده ... 

ومن قال )أكذبه( اهب إىل أّن الصنعة إناّم ميد ابعهاـ وينرش 

ها، ويتسع ميداهنا... حيث يعمتد اإلتساع والتخييل ...، شعاع 

وحيث يقصد التلطف والتأويل، ويذهب ابلقول مذهب املبالغة 

واإلغراق... وهناك اجد الشاعر سبياًل إىل أن يبدع ويزيد، 

. فالتحويل عىل مس توى اإلبداع (41)ويبدع يف اختيار الصور..."

فكري ين خرق معهود التوالنقد يف قسم من املدونة الرتانية يع

والتناول، وهو كباصية جاملية مصدر تأنري وإغراب كام أّن القول 

ابملعىن الشعري، يدمع إنتاجية التحويل عىل صعيد املقروئية، 

ل " بعامل املثاقفة مع العققدامة بن جعفرنايذي فطن إليه "

 االيوانين ايذي وّجه النقد النقد العريب الرتاع ودهًة أكرث إبداعً 

ونظًرا مطابقة مع القصد من اخلطاب الشعري، يقول قدامة: 

"...املعاين للشعر مبثابة املادة املوضوعة، والشعر فهيا نالصورة 

كام أنّه يوجد يف لك صناعة من أنّه ال بّد فهيا من يشء موضوع 

يقبل تأنري الصور مهنا ميل اخلشب للنجارة، والفضة للصياغة 

ي معىن نان من الرفعة والضعة، وعىل الشاعر إاا رشع يف أ

والرفث والزناهة، والبذخ والقناعة، واملدح وغري ا ك من املعاين 

امحليدة أو ايذمهمة، أن يتوىخ البلوغ من التجويد يف ا ك إىل 

، اخلطاب الشعري ليس صنواً للخطاابت (42)الغاية القصوى"

ا ك  نغري الشعرية، وال اتبعاً لها ابلرضورة، إنّه عىل النقيض م

نائن متنقل، واس تقالهل يف أسلوب تكوين املعاين واملضامني 

واملقاصد، ولهذا ال ميكن إعالن أحاكم قهميّة تس تخف به، إاا 

انقض أصول الانامتء ورشوطه اليت تضفي عليه رشعية يف 

القراءة، ومن خالل توجيه خمطط هل سلفًا، اجعل من التخيييل 

رسة إسقاطات التأويل عىل اجملازي للنّص الشعري، أداًة ملام

الرؤى واملعاين املبطنة، مع أّن امللزم ايذي شغل أرسطو هو: 

"الرباعة يف اجملازات ألهّنا ليست مما تتلقاه عن الغري، بل يه آةل 

املواهب الطبيعية، ألّن اإلجادة يف اجملازات معناها اإلجادة يف 

يف  ف، فأمهية الشعري يف دينامية الترص (43)إدراك األش ياء"

": "قوة اثنية للغة، جان كوهنأساليب الالكم إنّه كام يقرر "

هكذا تهنض امجلالية الشعرية وتسود، ، (44)وطاقة حسر وافتتان"

أّما الاحتاكم إىل اآلخر يف اجلودة أو نقيضها فإّن مرجعه إىل عّد 

اخلطاب الشعري ونيقة انجتة عن تعايل املؤسسات ابختالف 

  تؤسس هل بناًء عىل تصورات سابقةمصادرها وميوالهتا، حني

متىل عليه، وتنأى به عىل أن يكون نصاً جاملياً، حيقق رشعيته 

يف التلقي والتداول، وهذا أثر من آاثر معلية التلقي، مبا حتمهل 

من مواقف إيديلوجيّة وعقيديّة، تفرض عليه يف تقومي التجربة 

 والوعي واملطابقة، بيامن يذهب ايوس يف مصطلح )أفق

الانتظار( أّن: "العمل األديب يسعى ابس مترار إىل أن خيالف 

املعايري اليت حنملها عن موضوع ما، ومعلية الاختالف هذه ألهّنا 

 . (45)تمت من خالل ايذات املتلقية فإهّنا تنتج معىن جاملياً"

ن وميكن القول إّن خمالفة املعايري اليت تفاجئ املتلقي تنبيق م    

/ ال نص بدون 2اب الشعري نص اس تثنايئ، / اخلط1مقومني: 

قارئ، من هنا: "جاءت جاملية التلقي لتنشئ علًما للتلقي وبناء 

، تشرتط هذه امجلالية فهم اخلطاب الشعري، (46)العمل األديب"

ألّن نص منفتح )غري منغلق عىل معىن اثبت( ومرن وميري 

ومباغت، ولهذا يفصح عن نفسه ويكشف أرساره بدون احلاجة 

 إىل قارئ ممترس. 

مل يتوقف التحويل عند مزااي النص الشعري وأدوات قراءته     

وفهمه يف املؤسسة النقدية الرتانية، بل إنّه مال إىل إقامة فروق 

بني ما هو نيّص وما هو س يايق، ايذي ليس من حقه همام تكن 

مزنلته ونقهل أن يرشع للكتابة ومصريها ورهاانهتا، مع أّن العقيدي 

ينوب عن فكر التثبيت وال يرتمج قناعاته وال يعادي من ال 

خيامصه، ما دام التثبيت ال ينطق إالّ بطروحات العريف البدوي 

 ومحوالته ومنااجه املتكررة والثابتة.

ة مل يس توعب النقد الرتاع انفتاح قدامة بن جعفر عىل الفلسف    

تناقضات وأهّنا مل اليواننية، كام مل يفطن إىل أّن فاعليّة امجلع بني ا

ظاهرة عقلية وحضارية يف السعي إىل تغيري مسار التلقي.إّن دور 

الناقد الرتاع يف حماوةل إرساء دعام تأصيل شعري نان واراً 

وملموساً يف حبونه اليت تؤسس لبنية النص، مع أّن بعض النقاد 
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العرب احملدنني قد ردوا دهود أسالفهم إىل األثر األرسطي 

مياقفة(، إا عدت مؤلفات هممة ال س امي كتاب مهناج املبارش )

البلغاء امتداًدا لكتاب فن الشعر ألرسطو وتمكةًل هل، من حيث 

عد الشعر حماناًة تقوم عىل التخييل، لكاّم ارتبطت مبحاوةل 

اس تقراء اآلراء يف حتديد طبيعة مصطلح )الشعرية( من أنّه 

ه، فقد خص )حماناة(، أو أّن جوهر الشعر تأليفه وأنساق

القرطاجين مؤلفه بتحليل القول الشعري من زوااي خمتلفة ومفصةل 

ناملمفاضةل عىل أساس  -أكرث تنويعاً من مصنّف أرسطو -

الضياغة، والبحث يف القوانني اليت اجب أن يكون علهيا الشعر، 

إالّ أّن أدونيس حيمك عىل الشعر الرتاع بأنّه عين ابلوظيفة ال 

ا النقد يفسد مباحث الشعرية أساساً، ا ك ابلشعرية، "إّن هذ

أّن مل يكن نقًدا للشعر يف ااته بقدر ما نان نقداً هل يف عالقته 

شعري فقد نان الوعي النقدي ال . الوظيفية الاجامتعية/ األخالقية

، إنّه حمك (47)وعياً وظيفيًا أكرث ممّا نان وعياً شعراي حبرص املعىن"

صوصه الرتانية، اليت أظهرت ن يةليس شاماًل للك املباحث النقد

س امي عند اجلاح  وقدامة بن جعفر وعبد القاهر )ال

والقرطاجين( وعيًا بأّن للشعر طبيعة خاصة خارج املعلومة 

واإلعالم واإليصال، تسمح هل بإبراز ااته خارج الوظيفة املرجعية 

)اإلطار(، اليت تباينت يف آراء الرتانيني، إاا نان البحث يف 

ة الشعري، إميااًن بأّن الشعر عمل قام بذاته، وشعريته متودلاملعىن 

أساساً من بنائه اللغوي، ولعّل اضطراب مباحث النقاد الرتانيني 

وعدم ضبطها وتبويهبا من األس باب اليت ضاعفت من النقد 

املوّجه آلراهئم يف الشعرية، أو يف غريها من القضااي الشعرية 

فًزا عىل ابملهنج وبوظيفته عامالً حمالبحتة، وبذ ك نان عدم الوعي 

توجيه مسار األحاكم النقدية، ودهًة تشعر بأّن الناقد الرتاع مل 

يس توعب عامل الشعر ومل يعرفه ويؤصل هل خارج الوظيفة 

 الس ياقية. 

كيف لبعض النقد احلداع، أن يربر دهود عبد القاهر     

ياكد يكون  إنّهاجلرجاين يف الفصل بني الالكم امجليل والقاعدة، 

اس تثناًء، وا ك طبقًا لرؤى التحويل وخرق التثبيت لقد ربط 

ربًطا إبداعياً ومعرفياً بني علمني خمتلفني يف األصول واألدوات: 

عمل النحو وعمل البالغة، وحّدد يف ضوهئام خصائص النظم وصفاته 

عندما لقي لك مزية خاصة للصوت جمردا يقول:   وماكمن كشفه،

ليس النظم أن تضع  مك الوضع ايذي يقتضيه عمل  "واعمل أنّ 

النحو، وتعمل عىل قوانينه وأصوهل وتعرف مناهجه اليت هنجت 

، مل يعد النحو يف هذه الرؤية )الاختالف( (48)فال تزيغ عهنا..."

نظاماً سكونيا وال قواعد جامدة، كام مل يعد اللف  مراتب وطبقات 

اظ ملقامية(، تناسقت األلف)الوظيفة الاجامتعية واألخالقية وا

وترتب ي بفعل عوامل أكرث حضوراً )ادلاخل يتحمك يف اللغة 

يذي هذا النظم ا .... النفس(، فتحولت إىل عالئق منتظمة، إنّ 

جانب فيه عبد القاهر فو  التلكف: "يس تلزم متلكامً فاعاًل 

 ل، إهّنا أمكور لها ابملقاب(49)ميتكل وعياً وقصداً وقدرة عىل الفعل"

 طاقة عالية يف الاس تئيار والتأنري.

إّن التأصيل للشعر وإعادة إنتاج معرفة أكرث مرونة يف إنبات     

املضامني والرؤى، أمر عىل قدٍر من األمهية، عىل حنو ما لوح  

، يف نقد قدامة بن جعفر عن حتقق الشعرية ابمجلع بني التناقضات

ة األحادية بني يجتلياته اإلاجابية تضييق دوائر الفروق الشلك 

 األش ياء، دليل عىل اهن معيل متوقد وفلسفي.

إّن هتميش األصول املعرفية الفلسفية للخطاب الشعري، مسة     

شفهية يف صياغة األصول، غرضها الفهم القارص لطبيعة هذا 

اخلطاب ووظيفته، فالفلسفي ميري للجدل، تطبعه الرصامة 

ن هذا الشعر. ومالعقلية، ويبحث عن بدائل يف صنعة خطاب 

اجتهت املواقف اخملامصة إىل القول: ليس من تاميت اخلطاب 

الشعري أن يقدم معرفة، غري طبيعته األوىل، وعىل حساب 

مسائل صوتية ومعجمية وأخالقية قهمية، ومبقتىض هذا التفسري 

ودهت مطاعن إىل ربط الشعر ابلرؤى الفلسفية والعقلية فكيف 

النقدي أن يتأىن وينظر ويقارن لذلوق ايذي هو معدة احلمك 

ويس تدل، عىل حنو ما فعل بن بسام ايذي رفض املثاقفة واعرتض 

 عىل التحويل، عنده عرض ألبيات ابن وهبون املريس: 

 اي لقويم دفنوين ومضوا      وبنوا يف الطني فويق ما بنوا

 ليت شعري إا رأوين ميتًا    وبكوين أّي جزيئ بكوا

 ىل    مركز التعفني أم نفيس نعواأنعوا جسمي فقد صار إ

 ما أرامه ندبوا يّف سوى     فرقة التأليف إن نانوا دروا

يقول معقبًا: "هذا معىن فلسفي، قلاّم عّرج عليه أعرايب وإناّم     

فزع إليه احملدنون من الشعراء حيث ضاق عهنم مهنج الصواب، 

. (50)وعدموا رونق  م العرب، فاسرتاحوا إىل هذا الهذاين"

وانهتيى إىل إجبارية الفصل ايذي ال حيصل إال ابحلجر عىل فلسفة 

د إنّه : "قال بعض أهل النقواملتناقضاتامجلع بني املتباعدات 

عيب يف الشعر والنرث أن يأيت الشاعر بلكمة من  م األطباء، 

، مل تتوقف القضية عند اخلطاب (51)أو بألفاظ الفالسفة القدماء"
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 هو أس ئةل لضبط املفاهمي والتصورات عنالفلسفي، من حيث 

األصول والطبائع، بل تعداها إىل احلجر عىل توظيف اخلرايف 

واألسطوري، ألهّنام مما يلغي الفطرة ويشّوه براءهتا وهباءها، ويه 

اليت ترىب فهيا العرب بداوًة وحضارًة ورد هذا عىل لسان ابن 

خييل ت سينا الفيلسوف واملفكر: "ال اجب أن حيتاج يف ال 

الشعري إىل هذه اخلرافات البس يطة اليت يه قصص 

، زايدًة عىل األثر السليب يف التواصل مع مقاصد (52)خمرتعة"

الالكم واملتلكم )معىن خمرتع مل يعهده ايذوق اخلالص(، وألغى 

الفرايب ومن سار عىل منواهل املسلامت اليت تدمع التثبيت، ودعا 

ية(، وألّح ستامثر هبام )أصول نقاف إىل اس تغالل اخلربة واملعرفة واإل

عىل األبعاد العالئقية من ابب ادلعوة إىل التحويل ايذي هو 

ظاهرة حضارية يف اإلبداع والفهم والتأويل، يقول: "إّن الشعراء 

إّما أن يكون اوي جبةّل وطبيعة مهتيئة حلاكية الشعر وهلم تأٍت 

الشعر عىل ما  ةجيد للتشبيه والمتيث... وال يكونوا عارفني بصناع

ينبغي، بل مه مقتصدون عىل جودة طباعهم ... وإّما أن يكون 

عارفني بصناعة الشعراء حق املعرفة... واجّودون التشبهيات 

. (53)والمتثيالت ابلصناعة، وهؤالء مه املس تحقون امس الشعراء"

هذا موقف مبارش لهدم اإللزتام ابخلرايف، ايذي فاخر بعامل اجلن 

لسحر )إلهام غامض ومؤثر(، مبطالبة تغيري مساره والش ياطني وا

بلك وعٍي، من هنا مزّي الغزايل بني الويح اإللهيي واإللهام 

) هام من خلق هللا تعاىل(، ح ى يصري األول جحة ملرشوعية 

الثاين: "...الويح... يتودّل من إفاضة العقل اللكي أّما اإللهام مفن 

رب أرشف وأمكل وأقوى وأقإرشاق النفس اللكية، والعقل اللكي 

إىل البارئ تعاىل من النفس اللكية نان اإللهام دون الويح 

، إّن الفكر الفلسفي اإلساليم يف حماوةل التأسيس (54)مرتبة"

ألصوهل وأدواته وآلياته ومياقفته، قد وضع حواجز لغة الشعر 

ولغة اخلطابة والعمل، ليقيهنم أّن الشعر  م خميل هذا ما قصد 

اجلاح ، ايذي نان أكرث رصامًة )وهو املعزتيل املتلكم(، إليه 

حيث أّن املتلكمني يف خصوصية مصطلحاهتم قد: "خترّيوا تكل 

األلفاظ لتكل املعاين، ومه اش تقوا لها من  م العرب تكل 

األسامء ومه اصطلحوا عىل تسمية ما مل يكن هل يف لغة العرب 

ني يس وليس، وفّرقوا بوأ امس... ويذ ك قالوا: العرض واجلوهر،

، هذه دالةل (55)البطالن والتاليش، واكروا الهذية والهوية"

ساطعة من اجلاح  عىل رضورة التقيد جبوهر البالغة: القول 

حسب مقتىض احلال، مع أنّه أجاز للشاعر العريب أن يس تبدم 

ألفاظ عمل الالكم عىل سبيل التظرف، وليس هذا بدعًا إاا ما 

ن ابب التلقي، كام يرى اجلاح : "إّن السامع نظر إىل األمر م

 .(56)رشيك القائل"

يؤخذ عىل البالغة العربية حسب بعض اآلراء أهّنا  ما    

"انرصفت ... انرصفت إىل دور املقام يف تأدية املعىن املراد، وما 

. بيامن األساس وفق (57)يقتضيه ا ك من بنية تركيبية خمصوصة"

 جىل يف اإلبداع التخيييل، حيثهذه التصورات واألحاكم يت

يتوجه القائل: "حنو بناء خطاب يعيد فيه تشكيل الواقع 

وصياغته، عىل حنو يغاير ما هو قام، وخيالفه بدرجات خمتلفة، 

. إّن هذه البالغة مل يمت الرتحيب هبا بشلك (58)بل كرثاً ما ينقضه"

اٍة دحاميس )التبين(، إا أهّنا اس تحالت من تقنية جاملية إىل آ

رصحي: "نان يف الت محمد املاكريللتربير واإلقناع، لهذا مل يتوان 

ها اهامتم البالغة القدمية منحرصاً يف تمثني األفاكر واحلجج واستامثر 

. وكأهّنا (59)يف صور بيانية دقيقة التحديد والتصنيف والتقعيد"

هبذه التفريعات قد فقدت فاعليهتا عىل الفطنة ايذوقية خبصال 

العايل، ايذي يتوىخ منه إمتاعًا ودهشًة علامً أّن الوظيفة  الالكم

يق احملورية للبالغة: "يف التأكيد عىل دور الرتكيب البالغي يف حتق 

إّن الس ياق يف مظهره العقيدي  (60)الوظيفة الشعرية للنص"

والثقايف الاجامتعي، حيول اخلطاب الشعري إىل س ياق إبالغي 

إنّه يتجىل من خالل طريقة وتواصيل )إشاري( أّما أثره ف

صياغته، لهذا فإنّه ميثل أمنواجاً فريًدا يف توصيف هذا اخلطاب 

 أو تقوميه.

تطرق النقد ايذويق الرتاع إىل مسأةل أخرى، لكنّا تصب يف     

اجملرى ااته من خالل المتيزي النقدي بني العامل وغري العامل من 

، ما اضطر لكفهالشعراء، بني من حتمكه فطرته، ومن يغلبه ت

 أدونيس إىل التشهري هبذا الهنج يف التقدير، ايذي يقيس احلضارة

مبقاييس البداوة، وحمك علهيا بأهّنا حاةل مرضية تعرقل انفتاح 

اخليال العريب: "وهذا الفصل بني الفكر والشعر توكيد مجلالية 

الشفوية اجلاهلية، واحنياز للبدوية الصافية ضد املدنية الهجينة، 

س يخ لصورة معينة من الشعر يه الصورة الغنائية وتر 

. ولكن هذا ال ينفي إطالقًا انفتاح النقد الرتاع (61)اإلنشادية..."

توىخ ي  ابن وهب الاكتبعىل الفكر الفلسفي والالكيم، فإّن 

من الشاعر خمالطة أهل الالكم وأحصاب اجلدل، وإدراك معاين 

ل يف مترس، وأّن اإلشاكألفاظهم وفهمها، وهذا حيتاج إىل متلٍق م 

العامة اليت ال ترعف مصطلحات الفلسفة ودالالهتا فهيي تس تغل 
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، يتعني عىل (62)ا ك للتحامل عىل الشاعر بأنّه زنديق ونافر

الزنعة البدوية اليت هاجرت يف بيئات وعصور أخرى، ولتعديل 

نظرهتا أال تنتظر خرق اآلخر لها، بل علهيا أن تتحىل بسامت 

 املبادرة. 

ت، يف مفردات النقد الرتاع اليت تعّودت عىل املفاخرة ابلتثبي    

يتواصل التحويل، بإيعاز من العدول فاكن الاعرتاض تكبيل 

وظيفة الشعر مبرجعيات العقيدي واألخاليق، وهذا ما رصح به 

.  وس بقه (63)القايض اجلرجاين: "ادلين مبعزل عن الشعر"

ت بني حسان بن اثب األمصعي يف التعليق عىل اختالف شعر

جاهليته وإسالمه: "الشعر نكد اببه الرش، فإاا دخل يف اخلري 

ضعف، هذا حسان بن اثبت حفل من حفول اجلاهلية، فلام جاء 

 -. فالشاعر يكون متلكفاً إاا انقض (64)اإلسالم سقط شعره"

حّسه الشعري، وحّور خطابه إىل حمك  -ولو عن غري معد

لهم اهبا أوىل هبا يف خطهبم ورسائ ومواع  وهذه الفضائل، أحص

وتفسرياهتم واجهتاداهتم، إالّ أّن أاب معرو بن العالء، يصد رأي 

، األمصعي، حني وجد ضالته يف خشص لبيد بن ربيعة، فأنىن عليه

ألنّه أحب إىل نفسه ووجدانه اكر هللا تعاىل ولهجه ابخلري وماكرم 

 . (65)األخالق

  يثنه عن اإلس تجابة لتخصصهإّن إميان الناقد ادليين، مل    

املنبيق من معارشته للنص الشعري وإحساسه ايذويق واملعريف، 

بأنّه نص مفارق، ال حيرم عليه الاش تغال عىل ادليين واألخاليق 

واإليديولويج، إناّم مينع عىل الناقد أن يفرسه أو يؤوهل وفق هذه 

ة، داملقوالت، ح ى ال يتحول إىل جمّرد ونيقة من واثئق متعد

 .غرض اإلخبار واإلعالم
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 إنتاج اخلطاب اإلقناعي مبراعاة أحوال املخاَطب

 ابن فرحية اجلياليل د.
 معهد اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية وآداهبا

املركز اجلامعي ـ تيسمس يلت ـ
 مقدمة:

إن اللغة كزن وضعته ممارسة الكـالم عند األفـراد ايذين ينمتون     

 د للّغة بصورة نامةل إال مضن اجملموعة،إىل بيئة واحدة، إا ال وجو 

ويه يف اس تعاملها اليويم وس يةل يتوّسلها اإلنسـان إلمتـام معلية 

تواصهل مع اآلخرين، حبيث تكون نوعية هذه اللغة عىل قدر 

مزنةل اخملاَطب، ولهذا فاختيار األلفاظ يساعد املتلقي يف فهم 

إعطاهئا امت واملرسةل الالكمية، وكذ ك التحديد يف معاين اللك

 ادلالةل املناس بة.

 واللغة يف شلكها املنطوق أو املكتوب ابلنس بة للمتلكم معايري    

تراعى، وميدان حركة إا يه وس يةل حياته يف اجملمتع، وابعتبار 

؛ فداخل هذا النظام (1)الالكم حركة فاللغة نظام لهذه احلركة

انني والقواعد قو ميكن للمتلكم أو املرِسل أن يبدع يف اللغة مضن ال

، *()اليت حتمك هذا النظام، ومن مث يصبح املرِسل صاحب إبداع

ميتكل القدرة عىل نقل أفاكره يف أشاكل وطرق متنوعة،  «حيث 

ة وعليه فإن اخلاصية اللغوية ميكن أن تثري انفعاالت متعددة وممتزي 

تبعا للس ياق ايذي تِرُد فيه، وينُتج عن ا ك أن نفس الانفعال 

ن نثريه بوسائل أسلوبية متعددة. وهكذا يكون تركيب ميكن أ

األسلوب وما ينتج عنه من أثر انفعايل مطابقا خلاصية ادلوال 

بلها ، وهبذا متتكل األسلوبية سُ اللغوية واملدلوالت يف ادلراسة

 .(2)»اخلاصة هبا ميلام للُغة اخلطاب هذه الس بل اخلاصة هبا أيضا

د مصدر يأخذ منه معانيه فعمل املرِسل يستند إىل وجو     

وأفاكره والصفات الالزمة للتعابري اخملتلفة، وهو اجملمتع ايذي 

يعيش فيه حيوي مجموعة من التقاليد، والعادات الاجامتعية، وهل 

هذا ما اجعل و  مس تواه املعني سواء يف الثقافة والعقائد والفكر.

اخلربة  واإلنسان يتأثر خبربته الاجامتعية، وهو ما يعرف ابلتعمل أ

تأثر ت فاكر واملعلومات واملعاين دليه املكتس بة، كام أن األ

قهمه وحاجاته و ثةل يف مكوانته اخلاصة وميوالته بشخصيته املمت 

 وانفعاالته. وهذا ما يدفعنا إىل معرفة خصوصية 

 

ألن مراعاة اللغة اليت خياَطب هبا اخملاَطب  اخملاَطب وأصنافه؛

بينه  اين يف معلية التواصـل تربـطولغة اخلطاب: وهو الطرف اليـ

وبني مرسل الرساةل اللغـوية، ومعلية الاتصال تتضمن جانيب 

؛ أما ة، والكتاباإلرسال والاس تقبال، فاألول يتضمن احلديث

الثاين )الاس تقبال( فينظر إليه عادة عىل أنه من معل حاس يت 

البرص والّسمع، ويذ ك فهو مبين عىل القراءة والاس امتع ألجل 

 .(3)الفهم. حيث يقرتن هذا الفهم برساةل مرئية أو مسموعة

كام أن للحواس األخرى دورا يف اس تقال الرساةل نالشم     

وايذوق واللمس حيث خيتار املس تقبل املعلومات اليت حياول 

تفسريها وإعطاء املعاين وادلالالت املناس بة لها، فهذه العمليات 

م بتحديد وعنارص الشخصية يقو  اإلدراكية وما يؤثر فهيا من التعمل

وم ، وعىل هذا يقمه وما يمت قبوهل من طرف املتلقيما يفه

 .(4)ابلترصف والسلوك 

ويتبني من خالل معلية الاتصال اللغوي أن دور املتلقي هو     

وي أي أن الغاية من معلية الاتصال اللغ معىن، حتويل املبىن إىل

 نظريه ز دلى املتلكم إىليه نقل املعىن من اجلهاز العصيب املرك

املتلقي، وما املبىن إالّ وس يةل لتكل الغاية، ألن املعىن هو املهّم، 

 .(5)وهو الغاية من معلية الاتصال

ولهذا فاختيار األلفاظ يساعد املتلقي يف فهم املرسةل     

الالكمية، وكذ ك التحديد يف معاين اللكامت وإعطاهئا ادلالةل 

عىل اليشء ال حماةل إعالمك السامع إايه،  ادلالةل «املناس بة إا 

وليس ابدلليل ما أنت ال تعمل به مدلوال عليه، وإاا نان كذ ك 

ونان مما يعمل ببدائه املعقول أن الناس إمنا يلكم بعضهم بعضا 

ليعرف السامع غرض املتلكم ومقصوده؛ فينبغي أن ينظر إىل 

رب جود اخملمقصود اخملرب من خربه وما هو؟ أهو يعمل السامع و 

به من اخملرب عنه؟ أم أن يعلمه إنبات املعىن اخملرب به للمبرب 

عنه؟ فإن قيل إن املقصود إعالمه السامع وجود املعىن من اخملرب 

عنه، فإاا قال: رضب زيد نان مقصوده أن يعمل السامع وجود 

الرضب من زيد وليس اإلنبات إال إعالمه السامع وجود 



2016  

 

41 
 

وم تقتضيه طبيعة الرساةل إا نان التأكيد ، وهذا املفه(6)»املعىن

 عىل وجود املتلكم أو عىل وجود املتلقي.

يكون قصده يف  «فإاا اندفع املتلكم يف الالكم خمربا لزم أن     

حمكه ابملس ند إليه يف خربه ااك إفادته للمباطب متعاطيا 

مناطها بقدر الافتقار، فإاا امجلةل اخلربية إىل من هو خايل ايذهن 

 يلقي إليه ليحرض طرفها عنده ويتتقش يف اهنه استناد عام

أحدهام إىل اآلخر نبوات أو انتقاء كفى ا ك الانتفاش حمكه 

؛ فعمل املرِسل يستند إىل وجود مصدر (7)»ويمتكن ملصادفته إايه

يأخذ منه معانيه وأفاكره والصفات الالزمة للتعابري اخملتلفة، وهو 

دات وعة من التقاليد، والعااجملمتع ايذي يعيش فيه حيوي مجم

 الاجامتعية، وهل مس تواه املعني سواء يف الثقافة والعقائد والفكر.

وهذا ما اجعل اإلنسان يتأثر خبربته الاجامتعية، وهو ما     

يعرف ابلتعمل أو اخلربة املكتس بة، كام أن األفاكر واملعلومات 

اصة وميوالته خلواملعاين دليه تتأثر بشخصيته املمتثةل يف مكوانته ا

ري وقهمه وحاجاته وانفعاالته. وهاته املقومات اليت يكتس هبا لها تأن

عىل ما دليه من أفاكر ومعان، ولك هذه العوامـل تتأثر وتؤثر 

يف معاجلة الباث لألفاكر من خالل العمليات العقليـة واملعرفية 

 ( 8)والربط ...اخل. ميل: التقيمي، احلمك، احلذف،

يه املتلقي عىل دراية بفحوى الرساةل " يشرتط ف  وح ى يكون    

إتقان اللغة، أو الشفرة املس تعمةل من طرف املرسل، نان 

املضمون منطوقا أو مكتواب، مسموعا أو مقروًءا. فال اجب أن 

يتعدى الضجيج أو عدم وضوح الرموز احلد ايذي يصعب معه 

التقاط هذه الرموز وإدراكها من طرف املتلقي. ميل حدوث 

معلية التواصل يف قسم غري منضبط تعمه الفو ، أو عند قراءة 

ميكن أن نذكر من رشوط  «كتابة خبط غري واحض، وبصفة عامة 

 التواصل ما ييل:

 أوال: إرشاك املرسل واملتلقي يف نفس املوقف التواصيل. - 

 اثنيا: اشرتاكهام يف نفس التجارب اللسانية أو الرمزية. - 

همام  يف املوقف الوجداين، أو بعبارة أوحض اهامتاثلثا: اشرتاكهام - 

 مبضمون اإلرسالية.

 رابعا: توفر احلد األدىن يف وضوح قناة التواصل. - 

خامسا: توفرهام عىل قدرة لسانية وأداء  يم يسمح هلام  - 

 .(9) »ابلرتمزي وفك الرموز

ولك هذه الرشوط تقتيض خربة اجملمتع املتواجدة عند الطرفني     

)املرسل واملرسل إليه( والتوافق بني الرتابط ادلاليل والرتابط 

 الصويت.

تعمل  ايذي جبل عليه اإلنسان يف )*(إن التلقي يتطلب السمع    

والسمع أبو «اللغة وجند ا ك عند ابن خدلون عندما قال: 

؛ ألنه يسامه يف حتقيق العملية التواصلية (10)»امللاكت اللسانية

لغة التباطب يف  «اطب انحجة، مفثال واجعل معلية التب

العاميات املعارصة، انظر كيف يتعلمها الطفل؟ إنه ال نرشح لهذا 

الطفل أي قاعدة من قواعد هذه العاميات، ولكن ايذي حيدث 

هو أننا نتلكم، والطفل حيايك ويقدل، ح ى إاا أخطأ ال اجد من 

. .حوهل يرشحون هل القاعدة، وإمنا يكررون الصواب أمامه .

وهكذا، وعن هذا الطريق وحده، يمل الطفل برتاكيب العامية 

ومعانهيا، حفظا وفهام، وهيضم لك ا ك، مث يقيس عليه، ويكمتل 

نضج لغة اخلطاب دليه يف وقت قصري، دون أن يعمل شيئا عن 

. فبقدر ما نان التكرار أكرث (11) »قواعدها وقوانيهنا وضوابطها

أثر يف النفوس ويذ ك  نان للسمع أو ابألحرى الاس امتع

يس تجيب الطفل ملعطيات اآلخرين وابألحرى أفراد أرسته 

 حيث التفاعل الاجامتعي يلعب دورا هاما يف معلية الاتصال.

نـها من ي فاالس متـاع همارة رضورية يمت اكتساهبا وتعلّـمها وحتس      

 ، فالشخص ايذي ميتكل قدرة عالية عىلخالل املامرسات العلمية

هو خشص انحج يف تواصهل مع اآلخرين إا إن الاس امتع الاس امتع 

اح الكيري ، وهو رس جنن الفهم وحتديد املعاين املالمئةاجليد يزيد م

من أنواع الاتصال يف حياتنا اليومية ناحملاداثت واملقابالت 

 .(12)والاجامتعات واحملارضات ويف خمتلف جماالت احلياة

نت ة اإلرسال والتلقي إا ناواهمت القدماء من املسلمني بدراس    

اات طابع معياري ابرز، فهيي تنرصف مبارشة  «هذه ادلراسة 

إىل األثر، فال يتعلق األمر عندمه بدراسة وصفية هتمت ابلعملية 

يف رشوطها املوضوعية أو التـارخيية ، بل هيمتون ابألثر اآلين 

ايذي ترتكه الرسـاةل، أو ينبغي أن ترتكه، وكيف يكون اخلطاب 

جعا، ومن مث تصبح البالغة سلطة أمام النص، وتُوِقع الشعري ان

يف رشك الوظيفة اخلطابية، أي اإلقناع يف لك حاةل ابلوسائل 

الاحامتلية املتاحة، ومن هنا يكون احلديث عن املرِسل حديثا 

عن املتلقي يف نفس الوقت، أو هو يف احلالتني مظهر ليشء 

 .(13)»واحد 
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 يف القرآن هل مزية خاصة ومسة متفّردة إن التوجيه الرابين    

 –م السالم علهي –جتاه املتلقي إا يتجىل يف خماطبة األنبياء 

لألقوام اليت حتيد عن اإلميان، بأسلوب وطريقة ختاطب حتمل 

املتلقي عىل اإلنصات، حلضور احلاجة العقلية بقوة، ووضوح 

عاىل: ﴿َوقاَل تالبينة، القصية اليت ال تربح ايذاكرة، مفثال يف قوهل 

َرُجل ِمَن آل ِفرَعون يَكمُت إميَانه أَتَقُتلوَن َرُجال أن يَقوَل ريَب هللا 

بمك فإن يَُك نَاِااًب  فََعلَيه َكذبه وإن  يَُك  ِّنَاِت ِمن رَّ وقَد َجاَءمك ابلَبي

َصادقا يُِصْبمُكْ  بَعُض ايذي يَعِدمُك إنَّ  هللا ال هَيِدي  َمن ُهَو 

ُُ  َكذَّ  ﴾ُمرسُف ُُ ، مفا يدعو إىل النظر يف هذه اآلية (14) اُب

وار أن فهيا توجهيا خاصا حنو املتلقي واملتعلق ابإلقناع والتأنري واحل

وادلليل البياين. إا فيه لطف يف اس امتةل املتلقي، عىل الرمغ من 

 (15)وجود احلجة الوارة اليت يضعها النص أمام املتلقي.

ايِذيـَن اتّقَوا رهّبم ِإىل اجلَنِّة ُزَمـراً وقـال عز وجّل: ﴿ َوِسـيَق     

، يالح  أن حذف (16)َح ّى ِإَاا َجاُءوَها وفُتَِّحَت اَبْواهُبَا ﴾ 

اجلواب وضع املتلقي يف أقىص حاالت الرتقب والانتظار وهذا 

الرتقب قام عىل موحيات لفظة )اجلنة(، أبواهبا ورايضها ونواب 

لود ... يتلقوا وعد هللا هلم ابخلالعابدين ايذين يدخلون جامعات ل 

لقد حشذ النص القرآين خيال املتلقي وأيق  اهنه، ليتواصل مع 

النص ويدرك مغزى اجلواب احملذوف، وإمنا حيذف اجلواب يف 

ميل هذه األدوات املقتضية اجلواب لقصد املبالغة، ألن السامع 

 (17) »يرتك مع أقىص ختيهل بتقديره أش ياء ال حييط هبا الوصف

فقد جاء النص القرآين معجزا للك ابرع يف تصوير األش ياء 

وحااقا للك فصيح األلفاظ الس تجالء املعاين، ملا فيه من تصوير 

 فين رفيع يفوق مقدرة اإلنسان ولكنه يف املقابل يرتك السامع هل

 يس تجيب ملقتضيات هذا الالكم ويوقع يف النفس األثر البالغ.

ة املعروف وجود متلقي يف معلي ويف اجلانب اإلبداعي مفن    

اإلبداع، فاملبدع يعطي تلوينا خاصا ألسلوبه حسب طبيعة 

حارضة حضورا بينا يف العملية اإلبداعية، «التلقي، وهذه الطبيعة

إىل أن املبدع حياول بقدر ما أويت من  –بال شك  -وهذا راجع 

عىن مقدرة بيانية أن ينقل املتلقي إىل احلاةل اليت يعايشها، أو مب

آخر حياول أن ينقهل إىل نفس التجربة اليت دفعته إىل هذا 

اإلبداع. ويتجه ادلارسون إىل األسلوب ابعتباره قوة ضاغطة 

يسلطها املتلكم عىل اخملاطب، حبيث يسلبه حرية الترصف إزاء 

هذه القوة فكأن األسلوب أصبح مبثابة قائد لفظي للمتلقي. هذه 

ية اليت من ية اإلقناع بوسائلها العقل القوة الضاغطة تمتثل فهيا معل 

لية خاللها يسمل املتلقي قيادة للفكرة املودهة إليه، كام تمتثل فهيا مع 

اإلمتاع اليت تلون الالكم بكيري من املواصفات العاطفية 

ومن مثّ فاملتلقي يكون هو املس تجيب للنّص، كام  (18)»الوجدانية

، ... املتقبل أن هناك مصطلحات أخرى تطلق عليه، الفامه،

تنتج عهنا مصطلحات أخرى يف ادلراسات األدبية احلديثة 

         تنحرص يف أربعة أساس ية وما بقي مهنا فهو مرادف لها، ويه:

 (1التلقي )                       
 

 (4الاس تجابة )      (3الاس تقبال )      ( 2القراءة )

، إن التلقي ولك هذه املصطلحات ختص املرَسل إليه إا    

القراءة، الاس تقبال والاس تجابة تتوقف عىل فهمه للرساةل 

وحتليل شفراهتا. وبقدر ما يكون الفهم يكون جناح التواصل بني 

 املرسل واملتلقي.

إن القارئ يسامه بشلك فّعـال يف معلية إنتاج النـص؛ ألن     

راءة قالعـالقة بني النص والقارئ ال تسري يف اجتاه واحد، فعملية ال

تسري بطريقة متبـادةل من النص إىل القارئ ومن القارئ إىل 

النص، واألبعاد اجلديدة اليت ينتجها القارئ تتوقف عىل معطيات 

النص، أحياان تكون هذه األبعاد مس تحدنة ال وجود لها يف 

النص، ومن مث حيس القارئ أو املتلقي ابإلش باع النفيس 

ّدت دورها من جانبني: والنيص، فتكون معلية القراءة قد أ

 (19)اس تقبال النص، وتأنريه يف القارئ.

 ونلمس هذين اجلانبني عند متلقي القرآن واملنصت هل، فلقد    

أبقى نص القرآن الكرمي اجلواب مفتوحا، وإن أوىح به خري  «

ما يكون اإلحياء ... أراد أن يبقى للمتلقي دورا وافقا يشلكه 

عاين النص ذ السري يف اس تجالء مبنفسه يك يتواصل ويمتّعن ويغ

... ونس تطيع أن نضع عددا من األجوبة يف صياغات متعددة ويف 

إطار املعىن الس يايق ايذي أساسه التصديق بوعد هللا، والتحذير 

 من جتاوز حدوده س بحانه.

ومعرفتك بأنواع اخملاَطبني وطبائعهم حتصنك من عامل     

 بد عند لك مداخةل؛ فالاملفاجأة ايذي قد يباغثك يف لك حني و 

أن تراعي ا ك لكام تدّخل أي خشص، وهذا سيساعدك أيضا 

عىل أن تكون مس متعا مياليا يف حاةل حضورك حملارضة معينة أو 

 مداخةل ما، وعليك أن حترص عىل:

 شّد انتباه مس متعيك باكفة القنوات التواصلية املتاحة. -

 أن حتقق من مدى فهم مس متعيك خلطابك. -
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اف  عىل النظام وآداب احلوار ح ى ال يكون هناك أن حت -

 (20)شغب أو بلبةل تفسد معلية التواصل.

 أصناف اخملاَطب:

هناك عدة أصناف من اخملاَطبني وعىل أحوال كثرية ومتنوعة     

 مهنا: 

مراعاة مقتىض احلال: فإاا نظران إىل مراعاة مقتىض احلال     

 :(21)أصناف نالنة جند أن البالغيني العرب صنفومه إىل 

اخملاطَب اخلايل ايذهن وامليول اإلاجايب: وهو اخملاَطب ايذي     

هل اس تعداد أو ميل إاجايب لتقبل ما يقال، وهذا ال يعين أن 

اخملاَطب ال يفكر وال حيلل  أو ال يدرك ما يلقى إليه؛ وإمنا ال 

يفكر يف براهني أو جحج مضادة ملا يلقى عليه، وهذا ما نلمسه 

اخلطاب ادليين؛ إا إنه ساد بني متلقني مسلمني مل يكونوا  يف

حباجة إىل دعوة عن طريق احملاجة، ومن أميةل ا ك وصية أيب 

بكر الصديق ألسامة _ريض هللا عهنام _ وجيشه حني قال: 

أهيا الناس قفوا أوصيمك بعرش فاحفظوها عين : ال ختونوا، وال »

وال ش يبا  تقتلوا طفال صغريا،تغلوا، و ال تغدروا، وال متثلوا، وال 

كبريا، وال إمراة، وال تقعروا خنال وال حترقوه وال تقطعوا جشرة 

وهكذا  (22)«ممثرة، وال تذحبوا شاة، وال بقرة، وال بعريا إالّ ملألكة

جاءت خطبته هبذه الطريقة حسب نوعية خماَطبيه، وقد أحسن 

وملا رأى مهنم  (الاس تعداد للحربالتأنري فهيم ابلنظر إىل حالهتم )

 ميوال إاجابيا و من نزعة إىل تقبل لك ما يقول .

اخملاَطب املرتدد الشاك: ترى ادلراسات اليت اهمتت بأحوال     

املتلقي والس امي يف اخلطابة ادلينية أن املس متع إاا وضع موضع 

ل املتنايس ملا تعمّل أو الغافل، فتلزمه خطابة وعظية تعلهمية تش مت

يي املقرون ابلرتغيب والرتهيب. فبعض األمور عىل األمر والهن 

عي ادلينية أو النبوية تبدو بدهيية مما تسمح بتدعمي الرتابط الاجامت

بني األفراد؛ ولكهنا قد تبدو قابةل لالنداثر والزوال يف حاةل ما مّت 

 إغفالها أو التقصري يف أداهئا من طرف األفراد. 

يف جحة    ثال نأخذ خطبة الرسولوعىل سبيل امل     

الوداع، حيث سعى إىل وع  وتعلمي خماَطبيه فوضعهم موضع 

 الرتدد والشك، وا ك ملا توقعه من اضطراب أحواهلم بعده فقال:

فهذا  ،دي كفارا يرضب بعضمك رقاب بعض"" فال ترجعّن بع

من غفةل القوم بعده ورسايهنم  التذكري جاء خلوف الرسول  

أمكل  م، خفطبته جاءت بعد أنيف أمور دنيامه ونس ياهنم آلخرهت

للناس ديهنم ح ى يقرر بعض املبادئ اليت دعت احلاجة إىل 

 تأكيدها واإلشهاد علهيا قبل وداع القوم.

اخملاَطب املنكر اجلاحد: وهو ايذي هل ودهة نظر خمالفة جاحدة 

ملا يلقيه اخلطيب؛ أي من الصنف ايذي يتطلب إقناعه بربهنة، 

 عىل احلجج العقلية والنقلية من أجلفيقتيض األمر الاعامتد 

إقناعه، ويمت ا ك حسب نقافة وإيديولوجية اخملاَطب؛ فاخلطب 

اليت يطلهبا هذا النوع من الشخصيات يه اخلطب احلجاجية أو 

املناظرات املذهبية؛ ألهنا تقوم عىل إقناع لك فريق ابحلجج 

والرباهني هبدف البحث عن احلقيقة والانتصار للمذهب أو 

كرة اليت تبناها لك طرف، وهذا ما حدث لكفار قريش خاصة الف

 وملن ارتد من املسلمني فامي بعد.

وأصبح هذا األمر وارا يف العصور اليت تلت عرص اخللفاء؛     

حيث ساد فهيا الرصاع ما أدى إىل اختالف اخملاَطب من قبضة 

ملا  -ويف بعض األحيان منكرا  -اخلطيب، فأصبح مرتددا شانّا 

ال. وهكذا جند أن بناء اخلطاب خيتلف ابختالف املتلقني يق

ايذين تعرض علهيم، فلكام نان ميوهلم واس تعدادمه أكرب لتقبل ما 

يقال قلت احلجج والرباهني املكّونة للخطاب، ولكام زاد 

استناكرمه ملا يقال زاد الرتغيب والرتهيب أما اجلحود واخملالفة 

 يتطلب خطابة جحاجية. فال تقابلها إال احملاجة وهذا ما

مراعاة حال اخملاَطب الطبقية: إاا نظران إىل حال اخملاَطب     

( العامة )العوام :من حيث نقافته وطبقته الاجامتعية جند صنفني

واخلاصة )اخلواص(؛ فأول ما ينبغي للمباِطب أن حيدده ويأخذه 

بعني الاعتبار قبل بناء خطابه هو هوية خماَطبه السوس يونقافية 

 ونوعيته.

وقد دقق "اجلاح " يف معىن العامة ومزيه عن معىن الناس؛     

فالعامة تعين طبقة وسطى تتألف من لك املكوانت الاجامتعية 

اليت لها كفاايت اإلقبال عىل العمل واألدب، فهيي ال تكون إال يف 

أمة، واألمة يه لك جامعة برشية تتصف ابلتحرض والمتدن، ويف 

وإاا مسعمتوين أاكر العوام، فإين لست أعين « هذا املعىن يقول:

الفالحني واحلشوة والصناع والباعة، ولست أعين أيضا األكراد 

يف اجلبال، وساكن اجلزائر يف البحار، ... وإمنا األمم املذكورون 

من مجيع الناس أربع: العرب وفارس والهند والروم، والباقون 

ا نا ودعوتنا ولغتنمهج وأش باه اهلمج، وأما العوام من أهل ملت 

وأدبنا وأخالقنا، فالطبقة اليت عقولها وأخالقها فوق تكل األمم ومل 

 .(23)»يبلغوا مزنةل اخلاصة منا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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اخلاصة فهيي الطبقة العليا يف اجملمتع اتلف من األس ياد أما     

وامللوك واخللفاء والوزراء والكتّاب ورجال األدب واألمراء 

هـ( يف 210"برش بن املعمتر" )ه والقضاة والعلامء وهذا ما قصد

حصيفته اليت ألقاها إىل  "إبراهمي بن جبةل بن خمرمة السكوين" 

ايذي نان يعمل فتيانه فن اخلطابة ،فتوقف "برش"،  «اخلطيب 

فظن "إبراهمي" توقفه ليس تفيد أو ليكون رجال من النظارة، 

فقال" برش":"ارضبوا عام قال صفحا،واطووا عنه كشعا "، مث 

ل، إلهيم حصيفة من ختيريه وتمنيقه، وقال:" فكن يف نالث مزن دفع 

فإن أوىل الثالث أن يكون لفظك رش يقا عذاب، وخفام سهال، 

ويكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقريبا معروفا، إما عند اخلاصة 

إن كنت للباصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة 

 اخلاصة،أردت. واملعىن ليس يرشف بأن يكون من معاين 

وكذ ك ليس يتضع بأن يكون من معاين العامة، وإمنا مدار 

الرشف عىل الصواب وإحراز املنفعة مع موافقة احلال، وما اجب 

 . (24)»للك مقام من املقال

فيدل س ياق هذا التعريف عىل وجود منازل يف الالكم     

البليغ، مفباطبة طبقات اجملمتع ليست عىل منوال واحد، بل لك 

 -ع لها مزنلهتا اخلاصة يف التبليغ، فلك فرد من أفراد اجملمتطبقة 

البد أن خياَطب عىل حسب  -عىل الرمغ من وجود لغة واحدة 

 مس تواه الثقايف بشلك عام.

وعليه يكون خطاب املرِسل اا فعالية وتأنري يف خماَطبه إاا     

أخذ بعني الاعتبار خصائصه وأحواهل وهويته السوس يونقافية، 

اب املوجه إىل العامة غري املوجه إىل اخلاصة؛ ألن العايم فاخلط

إاا لكمته بالكم العلية خسر منك، واخلايص إاا خاطبته بألفاظ 

سوقية أو غري مناس بة لهويته أو مرتبته نان ا ك منك جفاء 

 .(25)تس تجلب به أس باب الفشل يف الاس امتةل واإلقناع 

ىل املتلكم أن يأخذ مراعاة حال اخملاَطب ايذهنية: وهنا ع    

ا بعني الاعتبار كفاايت خماَطبه ايذهنية ملا يبين خطابه؛ فغاية هذ

اخلطاب يه اإلقناع والاقتناع. حبيث يكون وارا قابال لفهم 

 أخذا بكفاايت اخملاَطب اللغوية وايذهنية.

وقد يشدد البالغي عىل اإلفهام ح ى يأخذ بعني الاعتبار       

ه اخملاَطبني؛ ألن   من هؤالء هل كفاايتالتفاوت املوجود بني 

ايذهنية والعقلية والفكرية اخلاصة به، ومن مث فإن اإلفهام يكون 

 .(26)عىل قدر املس متعني، ومن حيرضه من العوام واخلواص

وهذا التشديد عىل اإلفهام ال ينفي خصوصية بعض     

 هال يفهمه حّق فهم«اخلطاابت، فإاا نان هناك نوع من اخلطاب 

 .(27) »إال من هل اهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة

وحسب اجلاح  أن اخلطاب اإلقناعي يقوم عىل مبدأين     

 : (28)أساس يني

أن اإلقناع يعين التوجه إىل العقل، والعمل من أجل إفهام  -

 اخملاَطب.

أن العقل ليس شيئا مطلقا؛ بل هو حمدد مبحددات لغوية  -

ب إىل آخر ومن طبقة إىل أخرى، واهنية تتفاوت من خماطَ 

 وهذا التفاوت هو ايذي ينبغي أن يأخذه املتلكم بعني الاعتبار.

امس جامع للك «وتمكن قهمة اخلطاب يف البيان ايذي هو     

يشء كشف  ك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري، 

ح ى يفيض السامع غىل حقيقته، وهيجم عىل حمصوهل نائنا ما نان 

، ومن أي جنس نان ادلليـل؛ ألن مدار األمر والغاية يانا ك الب 

فبأي يشء  ،اليت اجـري إلهيا القائل والسامع إمنا يه الفهم واإلفهام

بلغت اإلفهام وأورت عن املعىن، فذ ك هو البيان يف ا ك 

 .(29)»املوضع

مراعاة احلال النفس ية الانفعالية: ختتلف طبائع الناس     

ضع انفعاالهتم، ومن هنا البد للمتلكم أن يابختالف نفس ياهتم و 

ورد خطابه عىل «العنرص النفيس يف مركز اهامتمه وعنايته، فإاا 

الفهم الثاقب قبهل ومل يرّده، وعىل السمع املصيب اس توعبه ومل 

ميجه، والنفس تقبل اللطيف، وتنبو عن الغلي ، وتقلق من 

 ما ىلاجلايس البشع، ومجيع جوارح البدن وحواّسه تسكن إ

 .(30)»يوافقه، وتنفر مّعا يضاّده وخيالفه

فعىل صاحب اخلطاب أن ينتبه إىل قدرة اخملاَطب عىل     

التحمل، ورضورة أخذ طاقته النفس ية بعني الاعتبار وجتنب 

للالكم غاية ولنشاط  «لك ما يؤدي إىل الاستيقال وامللل؛ إا إن

تيقال ىل الاس السامعني هناية، وما فضل عن قدر الاحامتل ودعا إ

، وهو اإلسهاب ، وهو اخلطلواملالل فذ ك الفاضل هو الهذر

  .(31)»ايذي مسعت احلكامء يعيبونه

كام أن املتلكم يس تعني ابلتنويع والتنقل بني األشاكل     

واألبواب ليجعل العنرص النفيس اخلاريج يتدخل يف حتديد بناء 

ف بوصالنص وشلكه، كام هو احلال عند الشاعر حني يبدأ 

اإلبل واكر القفار، مث يدعوك بعد ا ك إىل املدح أو غريه، أو 

خيرج مبباَطبه من نسيب إىل مدح، وقد يعود إىل ما نان فيه 
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من النسيب مث يرجع مرة اثنية إىل املدح، أو يتبلص من معىن 

إىل معىن، مث يعود إىل األول، ويأخذ يف غره، ويرجع إىل ما 

 .(32)نان فيه 

عاة احلال النفس ية الانفعالية اهامتم املتلكم ابآلاثر ومضن مرا    

يف  «النفس ية للتصوير والتخييل، إاا ما عرف كيف يربع 

التصويرات اليت تروق السامعني وتروعهم. والتخييالت اليت هتّز 

املمدوحني وحتركهم ... تعجب وختلب، وتروق وتؤنّق، وتدخل 

غشاها ؤيهتا، وي النفس من مشاهدها حاةل غريبة مل تكن قبل ر 

، والمتثيل (33)»رضب من الفتنة ال ينكر ماكنه، وال خيفى شأنه

إاا جاء يف أعقاب املعاين، ونقلت عن صورها األصلية إىل 

 صورته كساها أهّبة، وكس هبا منقبة، ورفع من أقدارها.

 خـامتة:

إن خماطبة املتلقي البد أن تس بقها معرفة بأحواهل وظروفه،     

وب املالم ايذي يوصل الرساةل إىل اهنه، أي أن واختيار األسل

املتلكم قبل أن يرسل  مه، يتأمل مقدرة املتلقي عىل تلقي 

فالكم اخلطيب ينبغي أن يكون مالمئا لسامعيه، «هذه الرساةل، 

ومعىن ا ك أنه البد أن يعرف أحواهلم النفس ية، ح ى اجعل 

ـرفة ادلقيـقة عخطبته مؤثرة فهيم ، وكـأنه يوجب عىل اخلطيب امل

بعمل النفس، فالبد أن يعرف طبائع من يس متعون إليه، ح ى 

يطابق بينه وبني  مه، كام يطابق بني املوضوع ايذي يتحدث 

. وهذا يتوقف عىل مجةل من األمور مهنا فصاحته، (34) »فيه

واختيار األلفاظ اليت ليس فهيا غرابة عن آاان السامعني 

يب  األلفاظ. أي أن يكون هل نص واألسلوب ايذي تصاغ فيه تكل

من البالغة يف الالكم. يذكر اجلاح  ما حاكه عن اإلمام إبراهمي 

ء إفهام ال يؤىت السامع سو محمد بقوهل: كفى من ح  البالغة أبن 

الناطق، وال يؤىت الناطق من سوء فهم السامع. مث يضيف 

  (35)»اجلاح : أما أان فأس تحسن هذا القول جدا

لقول فإن مراعاة أحوال اخملاَطب يف ش  ى وخالصة ا    

األصناف لها أمهية ابلغة وحرص كبري من قبَل صاحب اخلطاب 

سواء أتعلق األمر مبا احلاةل ايذهنية أم الاجامتعية أم النفس ية أم 

ه كنه أن ينجح يف اس امتلتالثقافية؛ ألنه من دون ا ك ال مي 

عنارص ىن تعىن أن ال كام أن مراعاة حال اخملاَطب هبذا املع .وإقناعه

 تكوين عنارص تؤثر يفاخلارجية املتعلقة ابخملاَطب وخصائصه 

ذه العنارص رص ه، وال تقتويف شلك النص ولغته ،النص وبنائه

؛ بل تتعدى إىل عنرص آخر أمشل وأوسع عىل اخملاطب حفسب

 وهو املقام. 

 بن فرحية اجلياليل

 الهوامش:
، 3اها، د. متام حسان، عامل الكتب،طينظر: اللغة العربية معناها ومبن -(1

 .32( ص 1418/1998)

" اإلبداع مسة الشاعر املبتكر، والاكتب املقتدر، وقد وضعه  -*(

البالغيون والنقاد يف مقة اإلنتاج، وإن نان قليال. إاا قيس بغريه، وقد 

اإلبداع هو إتيان الشاعر ابملعىن املس تظرف  «عرفه ابن رش يق قائال: 

 العادة مبثهل، مث لزمته هذه التسمية، ح ى قيل هل بديع وإنايذي مل جتر 

كرُث وتكرر، فصار الاخرتاع للمعىن واإلبداع للف ، فإاا مت للشاعر أن 

يأيت مبعىن خمرتع يف لف  بديع فقد اس توىل عىل األمد وجاز قصب 

" ) املعجم املفضل يف علوم البالغة : البديع، والبيان واملعاين، »الس بق

،  2م فؤال عاكوي، دار الكتب العلمية، بريوت، طد. إنعا

 .(18(، ص 1417/1996)

البالغة واألسلوبية، د. محمد عبد املطلب، مكتبة لبنان، انرشون  -(2

 .221(، ص 1994، )1الرشكة املرصية العاملية لوجنامن، ط

ينظر: تعلمي اللغة العربية بني النظرية و التطبيق، د.حسن حشاتة،  -(3

 .75( ص 2000/ أكتوبر 1421، )رجب  4رصية اللبنانية ، طادلار امل

ينظر: كيف ترفع هماراتك اإلدارية يف الاتصال،  أمحد ماهر، ادلار  -(4

 . 29ص  (،2006اجلامعية، )

ينظر: نظام الارتباط والربط يف تركيب العربية، مصطفى محيدة،  -(5

(، 1997، )1ن، طاملية، لوجناممكتبة لبنان انرشون، الرشكة املرصية الع

 .19 ص

دالئل اإلااز يف عمل املعاين، اجلرجاين عبد القاهر تصحيح وتعليق:  -(6

 .408 هـ(، ص 1331، )2الس يد محمد رش يد رضا، مطبعة املنار، ط

مفتاح العلوم، الساكيك، أبو يعقوب يوسف، منشورات الكتب  -(7

 .81العلمية اجلديدة، بريوت لبنان، ص 

ع هماراتك اإلدارية يف الاتصال، أمحد ماهر، ادلار ينظر: كيف ترف -(8

 . 28،27 ص ص (،2006اجلامعية، )

ص  تعمل وتعلمي اللغة العربية ونقافهتا، املصطفى بن عبد هللا بوشوك، -(9

122. 

يتعلق بوظيفة  hearingهناك فرق بني السمع والاس امتع، فالسمع  -*(

فيتعلق مبدى  listeningع أما الاس امت األان يف تلقي املثريات الصوتية،

انتباه الفرد إىل املعاين املتضمنة فامي يقوهل املرسل ، ويطلق أحياان عىل 

وميكن القول  إن كثريا من الناس ليسوا  .معلية الاس امتع ابإلنصات

مبس متعني جيّدين، وادلليل عىل ا ك أنه مبجرد الانهتاء من سامع حديث 

ال نصف ما قيل، وبعد عدة أايم اس تغرق عرش دقائق فإننا ال نتذكر إ

نكون قد نسينا متاما  نالنة  أرابع احلديث، واألسوأ من د ك أننا دامئا ما 
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ننىس ما وراء احلديث من معان وأحداث. ) ينظر، كيف ترفع هماراتك 

 (.162،161 ص ص اإلدارية يف الاتصال، أمحد ماهر،

وت، لبنان، املقدمة، ابن خدلون عبد الرمحن، دار الفكر، بري  -(10

 .566ص  (.1424/2003، )1ط

دراسات وتعليقات يف اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني،  -(11

 .231(، ص 1414/1994، ) 1القاهرة، ط

ينظر: كيف ترفع هماراتك اإلدارية يف الاتصال، أمحد ماهر،  -(12

 . 162ص

يا الرشق، إفريق البالغة العربية، أصولها وامتداداهتا، محمد العمري،  -(13

 .293(. ص 1999بريوت، لبنان، )د، ط(، )

 .28 ، اآليةغافرسورة  -(14

ينظر: اس تقبال النص عند العرب، محمد املبارك، املؤسسة العربية  -(15

 .17،  16 ص (، ص1999، )1لدلراسات، ط

 .73 ، اآليةالزمرسورة  -(16

 16.اس تقبال النص عند العرب، محمد املبارك، ص  -(17

 .235البالغة واألسلوبية، محمد عبد املطلب، ص  -(18

ينظر: عمل لغة النص، املفاهمي والاجتاهات، سعيد حسني حبريي،  -(19

(، 1997، )1مكتبة لبنان انرشون، الرشكة املرصية العاملية لوجنامن، ط

 .07ص 

، ن الزاييتعز ادليينظر، التواصل اللفظي والتواصل غري اللفظي،  -(20

  .186(، ص 2008، )1ط دار القمل،
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 النقد اللغوي عند عبد اهلل بن سالم اجلمحي

 
 باكي د. غريب

  املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونرشييس
 مقدمة: 

قد نان مالزما للفكر اإلنساين منذ وجوده عىل شك أن الن ال    

اكتساب  مس متر إىلو  دام ظهر األرض فالعقل البرشي يف سعي

مزيد من العمل املعرفة، ولكام اكتشف جديدا نظر إىل القدمي نظرة 

نتوج األديب امل و  نقد ومتحيص ليبنّي مافهيا من عيوب ونقائص،

اكن لك من من شعر ونرث وخطابة .... مل خيرج عن هذا، ف

 الشاعر واألديب واملفكر حياول إخراج ما أبدعه يف أحسن حةل

وإاا ما بدا هل ماينقص من إبداعه هذا عاد إليه  أهبيى صورةو 

يرى  ويف كثري من األحيان نان املبدع ال، ابلتنقيح والتصحيح

عيوب نفسه فاكن غريه ينهبه عىل ا ك من الشعراء أو النقاد أو 

واايت قد أمجعت الر ، و فن ايذي يكتب فيهمن هل دراية بنوع ال

التارخيية عىل أّن أول معل قام به علامء العربية محلايهتا من اللحن 

هو ضع عالمات اإلعراب من مض وفتح وكرس من طرف أيب 

ووضع نقط اإلاام من طرف نرص بن عامص ، األسود ادلؤيل

 -ونرثشعر  –اللييث، مث تواصلت دهود العلامء فقاموا جبمع اللغة 

واختلف البرصيون مع الكوفيني يف ا ك فالبرصيون ححدوا 

قبائل معينة العتقادمه أهّنا القبائل اليت التزال حتاف  عىل 

بيامن أخذ الكوفيون من مجيع القبائل فاكنت املادة ، فصاحهتا

لامء وبعد معلية امجلع والتدوين قام الع اللغوية عندمه أوفر وأكرث

فعلمهم بدأ  ،ة مث اس تنباط القواعد مهنابتصنيف املادة الللغوي

وصفيا وانهتيى معياراي، أي أن هذه القواعد اليت قّعدوها نانت 

معياراً يزنون به لك مسموع مفا نان موافقاً لهذه القواعد فهو 

وينبغي  ،ومقبول عندمه وما خالفها فهو خطأ يف نظرمه حصيح

أن يبين  يةعىل الشاعر أو األديب أو غريه من الناطقني ابلعرب 

 مه وفق هذه األسس واملعايري ومه هبذا ميارسون معلية نقد 

لغوية مركزين يف ا ك عىل التوضيف الصحيح للمفردات 

والرتاكيب انسني بذ ك أو متناسني خيال الشاعر " فالناقد 

اللغوي نان ال يعىن جبو القصيدة وخيال الشاعر قدر عنايته 

 بلغته ومتابعته مواطن 

 

 

والتحقق من حصة اس تعامالته يف اللغة والنحو أخطائه 

  (1)الرصف"

فوقع الصدام بني الفريقني فالنحاة يرون أهّنم حراس عىل اللغة     

األدابء والشعراء يرون أّن اللغة أوسع وأكرب من أن و  وأمناء علهيا

 قوانني جامدة.و  تُضـــيّـق بقواعد

ديث أيب ه حومن تس تعمل لكمة نقد مبعىن العيب مفهوم النقد:

ادلرداء " إن نقدت الناس نقدوك إن تركهتم تركوك، أي إن 

وتس تعمل مبعىن أوسع وهو تقومي اليشء واحلمك عليه ، عبهتم

ابحلسن أو القبح وهو يتفق مع اش تقاق اللكمة فإّن أصلها من 

نقد ادلرامه ملعرفة جيدها من رديهئا، مفعىن النقد هنا اس تعراض 

 (2)اس هنا ومساوهئا "القطع األدبية ملعرفة حم

والنقد هو ختليص جيد الشعر من رديئه يتضح ا ك من     

ه"يف مقدمة كتابه نقد الشعر 327قول قدامة بن جعفر "ت

 كتابه "نقد الشعر:" ومل أجد أحداً وضع يف مبينا سبب تأليفه

 (3)" نقد الشعر وختليص جيده من رديئه كتاابً 

ها  أساس اللغة وقواعدهو ايذي حيمك فيه عىل :والنقد اللغوي

 .األسلوبية واللغوية املقررة

 النقد قبل ابن سالم امجلحي: 

نان علامء العربية ميارسون النقد اللغوي قبل أن تقعـــــّد     

القواعد وتوضع الضوابط واحلدود ومزيانــــهم يف ا ك موافقة 

تفاوت  ونان هناك، العربية من جانب الصوت والرتكيب وادلالةل

م لُكُّ حسب طبيعته وتكوينه، وما أويت من عمل ومعرفة بيهن

بد اللهل ومن هؤالء نذكر: ع ، ونقافة ابجملال ايذي ميارس فيه النقد

ايذي نان موىل  -ه117ت  -بن أيب احساق احلرضيم البرصي 

آلل احلرضيم: أخذ العمل عن نرص بن عامص وحيي بن يعمر ُسئل 

ن أول نا، واء أي الغايةعنه يونس بن حبيب قال: هو والنحو س

من علّل النحو، ونان يتتبع الشعراء ويسأهلم عن خمالفهتم لسنن 
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ان اي وعّض زم ومن ا ك ما عابه عىل الفرزدق ملا قال:، العربية

 من املال إاًل مسحتا أو ُمجـلُّف   بن مروان مل يدع

ك فقال هل مبا يسوءك وينوء، فقال هل: مب رفعت أو جملُف     

مة " رير لك كام عاب عليه جرّ ، نقول وعليمك أن تتأولواعلينا أن 

 " وحقها الرفع حيامن قال الفرزدق:
 مس تقبيلن شامل الشام ترضبنا ... حباصب كنديف القطن منثورِ 

  عىل عاممئنا يٌلقى وأرحلنا ....... عىل زواحف تزىج خمها رير

 :الفرزدق وهجاه بقوهل فقال إمنا هو ابلرفع فغضب منه    
 نان عبد هللا موىل جهوته ...... ولكن عبد هللا موىل مواليا  لو

فقد أخطأ أيضا ، فقال عبد هللا: عذره رش من انبه    

 (4)والصواب: موىل موال

كام مارس احلرضيم النقد اللغوي من جانب ادلالةل فقام     

ابلرشح والتفسري أيضاً وا ك حيامن حرض الفرزدق جملس ابن 

 تنشد هذا البيت:فقال كيف ، إحساق
 فعوالن ابأللباب ماتفعل امخلُر    وعينان قال هللا كوان فاكنتا   

 فقال ابن إحساق احلرضيم: مانان، فقال الفرزدق كذا ُأنشده    

ـّح لو شئت أن ُأسِبـ عليك لو قلت فعولني؟ فقال الفرزدق

لسبــّحت وهنض فمل يعرف أحُد يف اجمللس قوهل لو شئت أن 

 فقال ابن أيب إحساق: لو قال فعولني ألخرب أن، حتُأس بّح لس بّ 

أمرهام ولكنه أراد هبام يفعالن ابأللباب ما تفعل و  هللا خلقهام

 ،واملعىن أن هللا قال هلام ُاحداث حفدنتا، ونان هنا اتمة .(5)امخلر

 ولكمة " فعوالن " خرب للمبتدأ " عينان "

، رب املطردالكم العوقد شاع الامتس التخرجي ملا يأيت خمالفاً ل    

ومّساه الفرزدق "الامتس احليةل " وقد ُعرف عن ابن إحساق أنه 

نان يلمتس احليةل يف توجيه ما خيالف القياس يف  م العرب 

 املطرد.

واتبع احلرضيم تلميذه عيىس بن معر الثقفي البرصي ت     

ه يف ختطئة الشعراء إن مه خالفوا أو خرجوا عن املسموع 149

 وقد نان يقول: قد أساء النابغة يف قوهل:، العرب من  م
 من الرقش يف أنياهبا السُم انقُع   فِبتُّ كأين ساورتين ضئيةُل     

امي هو يزنع إىل النصب فو  ونان عليه أن يقول: السم انفعاً     

 (6)اختلف فيه العرب

ومن العلامء ايذي نان هلم نقد لغوي عبد املكل بن قريب     

 ،ه هل العديد من اآلراء رفعته إىل مصاف النقاد216 األمصعي ت

ج بقوهل وحيت ويقولها زوج ومما جاء عنه أنه نان ينكر لكمة زوجة

مـة  " تعاىل: أمسك عليك زوجك " فقيل هل: إّن الشاعر اا الرُّ

 يقول:
 أراك لها يف البرصة اليوم اثواي       أاو زوجة ابملرص أم او خصومة

مال او الفق     ـة ليس حبجة إا طاملا ألك البقل واملاحل يف رُّ

وقد اكتسب ملكة يف نقد الشعر وتقريضه  (7)حوانيت البقالني

أنواعه ح ى و  نتيجة لكرثة ماحف  من الشعر عىل اختالف ألوانــه

فسه قال عن ن ، صار إاا مسع شيئا منه عرف حصيحه من خطئه

 هويقال نان الرش يد يُسمي، أحف  ست عرشة آالف أرجوزة

لعلمه بأرساره ودقائقه ونان حياول معرفة   (8)ش يطان الشعر

مايتعلق ابلشعر من رواايت وأخبار واملناس بة اليت قيل فهيا فإن 

 ،مل اجد اكتفى بذكر امس الشاعر ومناس بة األبيات او القصيدة

قد جاء و ، وهذا يساعده يف نس بة القول لصاحبه وفهم مدلوهل

ما عن معىن قول اخلنساء يف يف إحدى الرواايت أنه ُسئل يو 

 راثء أخهيا خصر:
 يُذكِّر ين طلوع الشمس خصر اً ........ وأاكره للك غروب مشس 

هنا قال ال ولك، فقالوا: معىن ا ك أهنا تذكره صباح مساء    

أرادت بقولها هذا أهنا نانت تذكر أخاها خصرا عند طلوع الشمس 

ا تذكره عند غروهبو ، والغزو ألنه نان من الفرسان وقت الغارة

 فقامو وقبّلوا، وقت القرى وإطعام الضيَّف ألنه من األجواد

  .(9)يده

ومن العلامء ايذين نان هلم دور يف نقد الشعر أبو معر بن     

ه قال عنه أبو الطيب اللغوي يف مراتب النحويني 154العالء ت 

 (10)أعلمهم ابلعربية والشعر ومذاهب العرب " " نان س يّد الناس

ويف نقده مالحظات اات طابع حنوي تتعلق ابلتوظيف     

مة إدخاهل " إالَّ"  الصحيح لبىن الالكم حيث عاب عىل اي الرُّ

 بعد ماينفك يف قوهل:
 حرارجي ما تنفك إال مناخة ...... عىل اخلسف أو تريم هبا بدلاً قفراً 

و"ما " مع هذه ، ألن إالَّ ال تدخل مع "ما ينفك وما يزال    

 رأي يف، ووف خرب وليست جبحد يف رأي أمحد بن حيياحلر 

 (11)األمصعي " ما " حجد و" إالَّ " حتقيق فكيف اجمتعان

 ويروى أن أاب معرو سأل أاب خرية " أعرايب من بين عدي"    

عن قوهلم اس تأصل هللا عرقاهتم فنصب أبو خرية التاء من 

 !فقال أبو معرو: ههيات اي أاب خرية الن جدلك عرقاهتم

وا ك أن أاب معرو اس تضعف النصب ألنه نان قد مسعها منه     

وهذا ، ومعىن قوهل: الن جدلك أي رصت تلحن، ابلنصب
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مصطلح شائع يف زمانه لدلالةل عىل الابتعاد عن الفصاحة كام 

شاع مصطلح فالن جرمقايت وفالن ليس حبجة ... إىل غري ا ك 

ة وعدم من املصطلحات ادلاةل عن الابتعاد عن الفصاح

 الاحتجاج بقول من نان كذ ك.

وقد وضع األمصعي مواصفات للشاعر الفحل يف قرض     

 ،ال يصري الشاعر حفال ح ى يروي أشعار العرب":الشعر فقال

 ،وتدور يف مسامعه األلفاظ، ويسمع األخبار ويعرف املعاين

وأول ا ك أن يـعمل العروض ليكون مزياان هل عىل قوهل والنحو 

لناس ليس تعني أايم او  وليقوم به إعرابه والنسب، لسانهليصلح به 

 (12)"بذ ك عىل معرفة املناقب واملثالب واكرها مبدح أو ام 

مل يكن ف أي إنتاج أديب أو لغوي أو فكري والنقد يسري وراء    

م وما ميزي النقد قبل ابن سال، النقد إالَّ بوجود اإلبداع األديب

يل واة اللغة واألدب جيال بعد ج امجلحي أنه نقد شفوي تناقهل ر 

قد اس تفاد ابن سالم يف ، و األنسابو  مع القصائد واألخبار

 طبقات الشعراء من أراء سابقيه ومعارصيه ونانت تأليف كتابه

تكل اآلراء واملالحظات يه نواة معهل واملادة اخلام اليت قام 

لمي حتقيقها وأضاف إلهيا وصبغها بصيغة البحث العو  بمتحيصها

كها يف كتاب خاص هو خالصة ماقيل إىل عهده يف أشعار وسل 

 اجلاهلية اإلسالم.

بطبقات حفول الشعراء أي أهنم نظراء ومتساوون يف  ويقصد    

 والفحل من الشعراء هو املفضل والبارز واملمتزي، الرتبة واملزنةل

 واملتفوق يف نظم الشعر.

ط ح ى جاء ابلقد نانت األفاكر يف النقد مبعرثة ال يربطها ر     

ابن سالم فضم أش تاهتا، وألف بني املتشابه مهنا بروح علمي 

قوي، وكتابه طبقات الشعراء من أقدم واثئق النقد املدونة حوى 

اهمت انتفع هبا مجيع من جاء بعده و ، العديد من أراء العلامء واألدابء

بقضااي النقد، ومن أمه األفاكر اليت أودعها ابن سالم يف كتابه 

اييل: حتدث عن صناعة الشعر وقال إن الشعر صناعة هذا م

ونقافة يعرفها أهل العمل وعاب عىل محمد بن إحساق موىل آل 

خمرمة بن عبد املطلب أنّه نقل أشعارا ال عمل هل هبا ونقل الناس 

مث  ،عنه، وكتب يف السرّي أشعارا لرجال مل يقولوا شعراً قط

يقول: ونان والنحو ف عن س بق البرصيني إىل العمل ابللغة  حتدث

ألهل البرصة يف العربية قدمة ابلنحو وبلغات العرب والغريب 

 عناية ....

مث حتدث عن عن علامء البرصة األوائل وعن بعض أعامهلم     

كأيب األسود ادلؤيل وحيي بن معر ومهمون األقرن وعنبسة الفيل 

 .....و وعبد هللا بن احساق احلرضيم

و بن العالء نان أشّد تسلاميً للعرب ونان كام أخرب أن أاب معر     

احلرضيم وعيىس بن معر يطعنان عىل العرب مث اكر طريقة معهل 

يف كتابه فقال ففصلنا الشعراء من أهل اجلاهلية واإلسالم 

واخملرضمني فزنلنامه منازهلم واحتججنا للك شاعر مبا وجدان هل 

عليه  اس املعّولمث اكر املقي من جحة، وما قال فيه العلامء ....."

يف معرفة الشعر املنحول وهو الرجوع إىل الرواة الثقات ومن هل 

مث حتدث عن قةل الشعر ايذي ، الشعرو  عمل بأخبار الشعراء

تعرض لألوائل الشعر والشعراء وأول من  وصل إلينا وبعدها

نان غري مونوق به ينحل و  العرب هو مّحاد الراوية أشعارمجع 

بقات لك عرش ط   الشعراء اجلاهليني إىلمث قام بتقس مي، الشعر

طبقة جتمع أربعة شعراء مث طبقة بعد العرشة ومه أحصاب املراع 

 ماإلسالبعدها عرض شعراء و  مث شعراء أهل القرى العربية

إن و وأورد ابن سالم رشوطا للناقد، وقّسمهم إىل عرش طبقات

 مل يسمها رشوطا ويه:

قال:  ل ما بدأ به حديثه حيثالعمل واملعرفة بفن الشعر: وهو أو -

وللشعر صناعة ونقافة يعرقها أهل العمل كسائر أصناف العمل 

ه والصناعات مهنا ما تثقفه العني ومهنا ما تثقفه األان ومهنا ما تثقف

  26/ 25يثقفه اللسان ....... ص  اليد ومهنا ما

اليت تعرّض لها ويه الرجوع إىل أهل القضااي النقدية ومن     

 واملعرفة يف فن الشعر ألهنم أعرف الناس به وبقضاايه فهم العمل

ميل الرصاف يعرف جيداً ادلرامه وادلاننري من رديهئا فقال: قال 

قائل خللف: إاا مسعت أان ابلشعر واس تحسنته مفا أابيل ما قٌلت 

 فقال هل: إاا أخذت أنت درهامً فاس تحسنته، أحصابكو  فيه أنت

 ل ينفعك اس تحسانك هل؟ فقال  ك الرّصاف إنه رديء ه

وعىل هذا األساس يُعرف الشعر احلقيقي من املنحول وعىل     

يذ ك بأحصاهبا، وو  لك من يروي األشعار أن يكون عىل عمل هبا

عاب عىل محمد بن احساق استشهاده ابلشعر لرجال مل يقولوا 

وهو  ،قط، ونقل الناس عنه ا ك فأفسد الشعر وجهنّه شعراً 

هممة يف نس بة الشعر ألحصابه ويه قاعدة هنا يقرر قاعدة 

سده أف و  أساس ية يف النقد اللغوي قال: ونان ممّن جهّن الشعر

ومحل لّك غثاء محمد بن عبد املطلب بن عبد مناف، ونان من 

علامء الناس ابلسرّي فنقل الناس عنه األشعار ونان يعتذر مهنا 



2016  

 

50 
 

ن ا ك هل عذراً كبه فأمحهل ومل ي ويقول ال عمل يل ابلشعر إناّم ُأوىت

فكتب يف السرّي من أشعار الرجال ايذين مل يقولوا شعرا قط 

وأشعار النساء فضال عن أشعار الرجال مث جاوز ا ك إىل عاٍد 

أفال يرجع إىل نفسه فيقول: من محل هذا الشعر ومن ، ومثود

أنه أهكل عاد األوىل و  أداه منذ ألوف من الس نني وهللا يقول"

وهنا نبه عىل أمرمه وهو معرفة راوي الشعر ، ومثود مفا أبقى "

واملدة بني الراوي والقائل والطريقة اليت وصل هبا الشعر إىل 

 (13)الراوي

وبعد هذا يرد عىل ابن احساق هذا الشعر ويربهن عىل فساد     

ما قام به فيس تدل بآايت من القرآن الكرمي تبنّي ان القوم 

هل قال هللا عاٍد ف ، املنسوب إلهيم قول الشعر قد أهلكهم هللا

من ابقية " مث يوحض أّن أول من تلكم ابلعربية هو إسامعيل  ترى

بن إبراهمي مث يسوق رواايت تثبت حصة ما اهب إليه يقول 

أخربين يونس عن أيب معرو قال العرب لكّها ودل اسامعيل إاّل 

 وقال معرو بن عالء مالسان محري بلساننا جرمه ..... مِحْري وبقااي

  عربيهتم بعربيتنا.وال

 انتحال الشعر وسببه:

ومعىن انتحال الشعر ، شاعت ظاهرة انتحال الشعر قدميا    

هو وضع قصيدة ما أوبيت من األبيات وإس ناد ا ك لغري 

كأن ينس هبا لنفسه أو ألخيه أو أبيه أو ألي خشص  (14)قائةل

وهذه املسأةل تفطن لها ابن سالم ، يريده لغرض من األغراض

ألن أوىل مراحل النقد أن تنسب الشعر لقائهل، مث   عهنافأخرب

هل بعد وبعد ا ك تنظر يف مجهل وتراكيبه وفنياته ليس ، تفهم معناه

قال ابن ساّلم : فلام راجعت العرب ، ا ك إصدار احلمك املناسب

مآثرها اس تقّل بعض العشائر شعر و  رواية الشعر واكر أايهما

 م، ونان قوم قلّت وقائعهمشعراهئم وما اهب من اكر وقائعه

أشعارمه، وأرادوا أن يلحقوا مبن هل الوقائع واألشعار فقالوا عىل و 

ألُسن شعراهئم مث نانت الرواة بعُد فزادوا يف األشعار " فالسبب 

 ،يف انتحال الشعر كام يرى ابن سالم هو قةل شعر بعض القبائل

وقائعهم و  والشعر ديوان العرب حامل ألايهمم وأنساهبم وأحساهبم

فقالوا أشعاراً ونس بوها لشعراهئم رغبة مهنم يف مضاهاة غريمه 

ونقل الرواة تكل األشعار املوضوعة دون نقد أو متحيص فشاعت 

وفاً ويبني ابن سالم أّن ا ك نان معر ، هل نسبهتا إىل من نُسبت

دلى أهل العمل من الشعراء والرواة الثقاة وأّن ا ك مل يكن ابألمر 

شلك وإمنا عضل هبم أن يقول الرجل من أهل الصعب أو امل 

أو الرجل ليس من ودلمه فيشلك ا ك  ابدية من ودل الشعراء

 .39بعض اإلشاكل "ص

طه حسني أن تفوق صناّع الشعر هو ايذي صّعب  ويرى    

عىل نقاد الشعر أن يعرفوا ما وضعه أهل البادية من أوالد 

ر ن صناع الشعأو من غري أوالدمه فيقول:" فمل يك، الشعراء

الفؤاد بل نان مهنم او البصرية النافذة و ، مجيعا ضعافا وال محمقني

، حنهلفاكن اُجيد الشعر وحيسن تلكفه و ، ايذيك والطبع اللطيف

ء الكيري ويوفّق من ا ك لليش، ونان فطنا اجهتد يف إخفاء صنعته

"(15)  

 كام يرى أن للعصبية القبلية دور ابرز يف انتحال الشعر    

بعدما قدم قصصا عن احلروب بني القبائل العربية قال:" مث ف 

 ،وراجعت شعرها، اطمأنت العرب يف األمصار أايم بين أمية

 ويه بعد يف حاجة إىل، فإاا قد ضاع أكرثه وإاا أقهل قد بقي

ت من فاس تكرث ، الشعر تُقّدمه وقودا لهذه العصبية املضطرمة

ا وحنلهت، لطوالوقالت منه القصائد الطوال وغري ا، الشعر

 (16)شعراءها القدماء"

ويقدم ابن سالم منواجا عن الشعر املوضوع فيقول: أخربين     

أبو عبيدة ان داود بن ممتم بن نويرة قدم البرصة يف بعض ما 

يقدم هل البدوي يف اجللب واملرية فزنل النحيت فأتيته أان وابن 

يناه ضيعته ف نوح فسألناه عن شعر أبيه ممتم ومقنا هل حباجته وك 

فلام نـِفذ شعُر أبيه جعل يزيد يف األشعار ويصنعها لنا وإاا  م 

وإاا هو حيتذي عىل  م فيذكر املواضع اليت ، دون  م ممتم

 اكرها ممتم والوقائع اليت شهدها فلّما تواىل ا ك علمنا أنه يفتعهل"

فهذا اإلمتحان ايذي وقع البن ممتم بن نويرة من عامليني بفنون 

الشعر جعلهام يكتشفان وضع وانتحال ودل ابن ممتم واحتذائه 

ألسلوب وادله، ورمغ حماولته تكل إاّل أهنام عرفا أن ما يقوهل هو 

بااي فهذا حماوةل تدليس مكشوفة أمام عاملني خب ، هل وينس به لوادله

 أحصابه ومنه نان ممتم بن نويرة وحامد الراوية من املزتيدينو  الشعر

طول يف القصائد والكرثة يف شعر املنسوب وال، يف الشعر

 . عىل انتحال الشعرللشاعر مؤرش وعالمة داةل 

 أن –أي ابن سالم -قال األس تاا طه أمحد إبراهمي:" أراد     

كوا للبلف ويدعومه أال يرت  حيمل ايذين يدونون الشعر عىل التنقية

 وأراد أن يُشعر اآلتني مبا اجب علهيم من، إال الثابت الصحيح

روح أراد خدمة ال، احلذر والتبرصُّ فامي يس ند إىل اجلاهليني

 (17)ولك شعر إىل عرصه "، العلمية بإس ناد لك قول إىل صاحبه
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  تصحيح الس ند:

ا إىل مسأةل حتقيق النصوص والتثبت مهن تفطن ابن سالم    

فقام بتصحيح س ند األخبار واألشعار فيقول ميال: أخربين أبو 

ن جرير عن عكرمة ب –أر بدواي يزيد عليه ومل  –قيس العنربي 

قال: قلت أليب: اي أبه من أشعر الناس؟ قال: أعن اجلاهلية 

تسألين أم عن أهل اإلسالم؟ قلت: ما أردت إال اإلسالم فإا 

 ،قال: زهري شاعرها، اكرت أهل اجلاهلية فأخربين عن أهلها

؟ قلت: فاألخطل، قلت: فاإلسالم؟ قال: الرزدق نبعة الشعر

ركت قلت: مفا ت، ويصيب صفة امخلر، ال: اجيد مدح امللوكق

  .64لنفسك؟ قال: دعين فإين حنرت الشعر حنرا ص

وأغلب الشعر الوارد يف طبقات امجلحي مس ند مبارشة إىل     

ة أما ايذي تناول امجلحي إس ناده ابلتصحيح فهو عىل نالن، أحصابه

ليه خالل حصة إس ناد ما اختلف رواته واجمتعوا ع  -1 أنواع:

أما النوع الثاين فأقل درجة يف  -2مقابةل امجلحي لألسانيد 

اإلس ناد إا يكتفي امجلحي برفع الشعر إىل راو واحد يسوق بعده 

الشعر املقصود تتصدر س ند تكل األشعار عبارات ميل " 

النوع  -3"أو " أنشدنهيا " أو "مسعت فالان ينشد "  أنشدين هل

ي إىل عام الناس ميل قوهل: ويروالثالث ضعيف اإلس ناد يُرفع 

الناس أليب سفيان بن احلارث يقول حلسان " ومما يروى من 

 (18)قدمي الشعر قول ُدويد بن زيد بن هند "

ومن مظاهر تصحيح الس ند اخلاص ابألخبار نقل اخلرب     

واإلشارة إىل عداةل الراوي أو جترحيه ، الواحد أحياان عن راويني

و ل و بن العالء:" ومسعت يونس يقول:فقال ميال عن أيب معر 

نان أحد ينبغي أن يُؤخذ بقوهل لكه يف يشء واحد نان ينبغي 

  16لقول أيب معرو بن العالء يف العربية أن يؤخذ لكه " ص

 كتابه ايذي أورد يف وجترحيه حملمد بن إحساق صاحب السرية    

د اكام أورد أشعارا لع أشعارا لرجال ونساء مل يقولوا شعرا قط

ومثود مث رّد عليه حبجج نقلية من القرآن الكرمي مث جحج عقلية " 

د الشعر ميال اكرانها سابقا "وبعد ا ك يعود امجلحي إىل اترخي

العريب فريى أنه قريب إىل عهد اإلسالم فيقول: مل يكن ألوائل 

إمنا و، العرب من الشعر إال األبيات يقولها الرجل يف حادنة

دت القصائد ل الشعر عىل عهد عبد املطلب وهامش وطُ ، ُقصِّ وِّ

 بن مناف " 

وإاا نانت هذه املسأةل نانت معروفة دلى علامء العربية     

كيف يتعاملوا معها فإننا جندها يف العرص احلديث قد  وعرفوا

أخذت منحى آخر وهو التشكيك يف الشعر و  عادت إىل الوجود

مية واألدبية ل اجلاهيل برمته فأاثرت جضة كبرية يف األوساط الع 

جليون ديفيد مصوئيل مر  ونان رائدها هو املسترشق الربيطاين

امللكية اإلجنلزيية  من خالل حبث نرشه يف جمةل اجلامعة األس يوية

  the original arabi poetry بعنوان: أصول الشعر العريب

ومرجليوث شكك يف وجود شعر جاهيل منقول إلينا ألن     

أو الرواية الشفوية وهو يشكك يف  اإلنتقال يكون ابلكتابة

" وتبعه طه حسني يف كتابه " يف األدب اجلاهيل، الطريقني معاً 

ورد ا ك ألس باب س ياس ية ودينية وأس باب تعود للشعوبية 

 . (19)وللقصاصني وانقيل األخبار ورواة الشعر

ويرى محمد أمحد الغمراوي أّن طه حسني فامي حاول أن يبينه     

 يزد عىل أن اخّتذ ما قاهل ابن سالم وما رواه من أس باب ا ك مل

صاحب األغاين جرنومة تاكثرت حتت قلمه ح ى غطت تكل 

م اعتدلوا ولك الفرق بيهنم وبينه أهن، الصفحات الكيرية من كتابه

ند ووقفوا ابمحلل عىل اجلاهليني ع ، واقتصدوا وأرسف، وتطرف

 لكه يلفمل اجعلو الشعر اجلاه، حد ادلليل ومل يقف عند حد

   .(20)محموال لكه ...." وهو يريد أن اجعهل، محموال

للشعراء  اعمتد ابن سالم يف تقس همه أسس املفاضةل بني الشعراء:

-1 :وهذه املبادئ يه، إىل طبقات عىل مبادئ يف احلمك علهيم

وإن نان لبعض ، جودته -3تعدد أغراضه  -2 كرثة شعر الشاعر

نظم  ابلكرثة يقدم املُكرث يفالشعراء قصائد جيدة ومل يُعرفوا 

"  62فقال عن األسود بن يعفر ص، الشعر عىل املُجيد املُقل

 نان يكرث التنقل يف العرب اُجاورمهو  ونان األسود شاعرا حفال

قة وهل واحدة طويةل رائعة الح، وهل يف ا ك أشعار، فيذم وحيمد

 : لو نان شفعها مبثلها قّدمناه عىل أهل مرتبته ويه، بأول الشعر
 انم اخليَُل مفا أحُس ُرقادي           واهلمُّ ُمحترِض دليَّ ِوسادي  

ومن مبادئه النقدية املذكورة آنفا تفضيهل للشاعر ايذي يقول     

وعىل  ،يف أغراض متعددة عىل الشاعر ايذي اُجيد يف فن واحد

وهو من الشعراء  -هذا وضع ُكثرّي بن عبد الرمحن اخلزاعي 

ن َمعمر ووضع مجيل ب، وضعه يف الطبقة الثانية –اإلسالميني 

وقال يف معرض حديثه عن ُكثري "ونان ، يف الطبقة السادسة

،  النسيبومجيل مقّدم عليه يف، لُكيرّي يف التش بيب نصيب وافر

بابة ونان مجيل صادق الص ، وهل فنون يف الشعر ما ليس مجليل

 .168يقول ومل يكن عاشقا " ص و، نان ُكثريِّ 

 ري األديب:التفس
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اتن املهمتان وها، للنقد هممتان أساسيتان هام التفسري واحلمك    

ولفهم بنية  " ألنه ال تفسري بدون فهم، تأتيان بعد القراءة والفهم

معل فلسفي أو أديب ال مناص من تناول بنية لك واحد مهنام 

ابدلرس والتحليل وحماوةل معرفة مدى التحاهما ومتاسك أجزاهئا 

ولتفسريها فال مندوحة من ربطها ببنية خارجية أوسع ، امعها لكه

 .(21)تشلك أصلها التكويين املنبيقة عنه "

ويف طبقات ابن سالم جنده يقدم دامئا أراء سابقيه يف احلمك     

 " نان أبو اؤيب ويه أحاكم عامة فيقول ميال، عىل الشعراء

 الء:عقال أبو معرو بن ال، شاعرا حفال ال مغزية فيه وال وهن

 ،ُسئل حسان من أشعر الناس؟ قال: حيًّا أو رجال؟ قال: حيا

قال: أشعر الناس حيا هذيل وأشعر هذيل غري مدافع أبو اؤيب 

مة راوية راعي  ويقول 56" ص عن اي الرمة: يقال إنَّ اا الرُّ

 .169اإلبل، ومل يكن هل ح  يف الهجاء ص

شعار األرجاهل دور يف متحيص و  ولعمل ابن سالم ابلشعر    

فقبل ما قبل ورفض ما رفض كام اس تفاد من أراء سابقيه 

ومعارصيه يف نقد الشعر، ومعرفة األصيل من املنحول فقال عن 

 ملا حتدث عن شعراء القرى -حسان بن اثبت ريض هللا عنه 

ل عليه  -العربية  حسان بن اثبت هو كثري الشعر جيده، وقد مُحِ

ه يش واس تبّت وضعوا عليمامل حُيمل عىل أحد ملا تعاضهت قر 

 .87أشعارا كثرية ال تليق به. ص 

وقال عن امرئ القيس: أخربين أابن بن عامثن البجيل قال: مّر 

سأهل من أشعر ي  لبيد ابلكوفة يف بين هند فأتبعوه رسواًل سؤوالً 

الناس ؟ قال املكل الضليل فأعادوا إليه قال: مث من؟ قال الغالم 

ين يعين طرفة قال مث من؟ قال القتيل غري أابن ابن العرش 

قرآن قال يونس لك يشء يف ال، الش يوخ أبو عقيل يعين نفسه

فاتْبْعه أي طالبه، واتّبعه يتلوه فاحتّج المرئ القيس من يقدمه 

وليس أنه قال مامل يقولوا ولكنه س بق العرب إىل أش ياء ابتدعها 

اكء باس تحسنهتا العرب واتبعه فيه الشعراء منه استيفاق حصبه وال 

يف ادّلاير ورقة النسيب وقرب املأخذ، وش بّه النساء ابلّظباء 

، والبيض واخليل ابلعقبان والعيص وقيّد األوابد وأجاد يف التشبيه

وفصل بني النسيب وبني املعىن ونان أحسن طبقته تشبهياً ص 

42 . 

ومن خالل هذا العمل النقدي ايذي قدمه امجلحي يتبني بأنه 

 عيوقام بتأسيس رصيد مرج اللغوي النقد ةسامه يف إرساء دعام

   يس تفيد منه لك الحق يف األخذ والاس تنباط.
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 يف النص الروائي اجلزائري الداللة متظهراتو الروائية اللغة اتمجالي

 .السائح لحبيبل" مذنبون  " رواية يفقراءة  
 

 هبيليل فضيةل .الباحية
 جامعة بشار

 :امللخص

قدمة العنارص هيمتون بدراســ هتا ح ى نادت أن تصــبح يف متعترب اللغة من أمه العنارص اليت يُبىن هبا النص الرســدي، وقد أخذ النقاد     

 ...نالزمن واملاكن والشخصيات وغريها، انهيك عن دورها البارز يف بناء متظهرات ادلالةل الرسدية

ساحئ اليت لها من امجلالية اللغوية ما ميزيها عن  "مذنبون"وقد اخرتان الاش تغال عىل رواية      صوص ابللروايئ اجلزائري احلبيب ال يق الن

ــنوع بتنوع ، حبيث جتعل عنرص اللغة يأخذ أبعادا فنيةالروائية ــب روايئ متـ  لغات أحصابه واجمع الساحئ كثريا بني املتضاد واخملتلف يف قالـ

 .ونقافهتم وماكنهتم الاجامتعية
Abstract  
    The language is  considered as the most prominent components  with which  a narrative text is built , criticizer 

has long cared about its study that it has been about to become among the introductory narrative elements such as 

time, place, characters, ets…                     

    The novel of:  THE SINNERS,  for the Algerian novelist “LEHBIB SAIH”  has a specific linguistic beauty which 

diverse  it  from other passages; that it makes the element of language taking artistic dimensions, SAIH has several 

times gathered between the antonym and the distinct in a novelistic moll differentiating  as his peers’ cultures and 

social rank diverse. 

ـــــاس اإلبداع األديب معوما وجنس الرواية      إن اللغة يه أس

عىل وجه اخلصوص، فهيي اليت تنتج اخلطاب وتقدمه لنا سائغا، 

صل مع القارئ  ويه اليت تتيح للعمل اإلبداعي الاس مترار والتوا

تكل اإلشــــارات "قراءة بفعل ايذي يظل مشــــدودا ملواصــــةل ال

ـــــحرية املكتومة اليت حيولها نظام اخلط إىل لغة  ـــــوتية الس الص

مكتوبة كتابة مجيةل عىل القرطاس، رســـوم اائبية جتســـد لغة، 

ولغة منتظمة من أصـــوات حسرية جتســـد كتابة، وكتابة جتســـد 

نصا، ونص اجسد أداب، وأدب اجسد جامال ومتاعا ويذة وجدانية 

 .1)("ال حدود لها

تنعكس جاملية اللغة عىل عدة مســـ توايت بداية مبســـ توى     

اللف ، إىل مســــ توى امجلةل، والفقرة، وصــــوال إىل مســــ توى 

يث  قة حوارية، ح خل بطري تدا ية اليت ت ــــد امللفوظات الرسـ

 يتحاور فهيا التنوع والاختالف بني الوصف والرسد، مكّونة 

االت إن تعــدديــة احلــ ":بــذ ك برامج رسديــة كام يقول ابختني

 املقرتن ابلوصف الربوتوكويل للحياة الواقعية يودي إىل تعددية 

أما الوصف فيتجىل كظاهرة أسلوبية تتعدى حلظة  .)2(الربامج"

نا أمام  ـــــ تبدهما الروايئ موهام إايان أن الوقف اليت عادة ما يس

مشهد حقيقي، فناكد نصدق متأثرين بطريقة تشخيصه لألماكن 

شــــ ياء، وهذا ما نلمســــه يف والشــــخصــــيات واألحداث واأل

 نصوص احلبيب الساحئ األخرى.

، هكذا اختار الروايئ )احلبيب الســــاحئ( عنونة "مذنبون"    

ضيف  سأل أم يتعجب أم اجيب، مث ي صه، فال نفهم أي لون "ن

، كأمنا يتوعدمه يذنب اقرتفوه، وهو ما يتبدى لنا "دهمم يف كفي

ار ال، ورمغ قر فامي بعــد حني قراءة الروايــة، لنعرف أهنم فع

ــوى  ــ يظل هؤالء مذنبني وال يشء يغســل انوهبم س العفو، س

 .قتلهم حمامكهتم

قارئ وهو خيربان      باه ال فت انت ية ل بدا نذ ال حياول الروايئ م

عىل لســـــان أمحد بأن األوراق اليت تركها رشـــــ يد عىل مكتبه 

أاكر  ":تصـــــلح ألن تكون رواية وأن تدّون يف كتاب، يف قوهل

كد مي نه مل ي عدت إىل تكل أ قد  ر عيّل يوم من غري أن أكون 

ــــفوفة كأهنا معّدة ألن تكون  ــــ يد مص األوراق ، اليت تركها رش
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ـــــريا يف املقطع األول للفصـــــل األول إىل حلظة (3)كتااب" ، مش

احلارض اليت يســــ تذكر فهيا أحدااث مضــــت، عكســــت الفرتة 

ادلموية أو العرشــية الســوداء اليت عاىن فهيا الشــعب اجلزائري، 

ية ايذي  حلة الوطن ــــــا قب قرار املص هتاء املرحةل ع عد ان أي ب

اختلطت فيه املفاهمي وأدخلت الشـــعب يف حســـاابت جديدة 

 .ومواقف متباينة فامي خيص هذا القرار اجلديد

ــ نة ألفني ونالث اجلارية يكون مّر " يرد يف النص:     بهناية س

  "ةســـ ن"وقد أورد الســـاحئ لكمة  ،(4)عىل احلادنة أربعة أعوام"

زي عام يف نفس امجلةل، غري أن تدقيقه يف اللفظتني والمت "لكمة"و

بيهنام نان صـــائبا من حيث املعىن، فلكمة ســـ نة أتت يف بداية 

امجلةل داةل عىل اجلذب واخلراب ايذي حلق ابلشعب اجلزائري، 

ضية واليت نانت  س نوات األربع املا بيامن وردت لكمة عام عىل ال

احلياة، أي أن تكل الســــ نوات من الفيصــــل بني زمن املوت و 

نانت ســ نوات هدنة وتفكري  ،2003إن حص ا ك، إىل   1999

ـــب دالليا من  "عام"ومراجعة، ونانت لكمة  ـــ نة"أنس كام  "س

يقول  بذ ك بعض املســـتشـــهدين ابلنصـــوص القرآنية عىل أن 

ــــ نة" ــــعف كقوهل تعاىل: "س ولقد " تأيت مرادفة للجذب والض

س نني، ون " قص من المثرات لعلهم يّذكرونأخذان آل فرعون ابل

قال فإهنا حمرمة علهيم "وقوهل  (،130)ســـــورة األعراف، اآلية 

 "أربعني ســ نة يتهيون يف األرض فال تأس عىل القوم الفاســقني

(، أما لكمة عام فتدل عىل اخلري والرخاء 26)سورة املائدة،اآلية 

مث يـأيت من بعـد ا ك عـام فيـه يغـاث  ":والرغـد كقوهل تعـاىل

 (.49)سورة يوسف، اآلية  "ناس وفيه يعرصونال 

ـــن وهو يف      ـــان املفتش حس يذكر يف مفارقة مجيةل عىل لس

 رجل !مفارقة"مزنل اإلمام إسامعيل، مودها  مه للزهرة ابنته 

بيامن انترش  ،(5)دين ميل اإلمام عىل سامحة من قبول التصاوير"

يد حضـــــارة ل يف تكل الفرتة حترمي لك ما هل عالقة ابلرمس وبتق 

ـــــةل، فقد اعتىل عليان اإلمام  الغرب أو لك ما ميت للفن بص

صة خاطبا يف الناس بنربة جديدة  صبه حلول املن املزعوم ايذي ن

بلباســك تمتزي وبلباســك  ":قائال كأمنا يف هتديد جديدةومفاهمي 

ـــهر دلينك راية   !فلُيلبس لك منمك أههل ما يريض به ربه  !تش

فوقع اآلابء واإلخوان يف حرج . اجلاهليةأال فاحرقوا عنمك لباس 

ضـــاغط جتاه بناهتم وأخواهتم وأهلهيم، فانقطعت الفتيات مجيعا 

ضة يف املدارس وُأبطلت حصص املوس يقى  عن ممارسة  الراي

كيف صار موظفون يف أسالك ادلوةل يلتحقون "و ،(6)"والرمس

بأعامهلم يف مقصــــان ونعال ويضــــعون عىل رؤوســــهم عّراقيات 

أو كوفيات ســوداء وبيضــاء أو محراء وبيضــاء مطلقني بيضــاء 

ويذ ك فوجئ املفتش حســـن ببقاء الصـــورة معلقة  ،(7)اللحى"

عىل اجلدار بعدما داس هؤالء عىل لك ما ميت للفن وللجامل 

ـــ تقام  بصـــةل ، وهو ما أراد الروايئ أن يشـــري إليه، فكيف س

ــعهبا وتقتل ف  ــفّه ش ه لك يدوةل تدعي الاكامتل واإلميان ويه تُس

ما هل ح  من امجلال لرتجعه آالف الســ نوات للوراء، رافضــة 

 .لك أشاكل التغيري والريق والتقدم

جتلت جاملية اللغة وقوة ادلالةل يف رواية مذنبون من خالل     

 :عدة مس توايت، أبرزها ما ييل

 :موافقة املقال ملقتىض احلال -1

ايذي  ملقامحيرص الروايئ عىل أن توافق لك لكمة يوردها ا    

يليق هبا وتليق به، فهو ال هيمل هذا اجلانب، بل عىل العكس 

من ا ك، نراه يتبري بعناية شـــــديدة يف بناء أقرب ما يكون 

للســـحر يف نســـجه ويف طريقة عرضـــه عىل القارئ ليعيد هذا 

ــاق، يف انزايحــات  ـــــ ي ــذا الس ــا له ــه تبع األخري تنظمي مفردات

ـــــبهيات ترتك يف نفس القارئ تعاطفا  رة، وحقدا وحزان اتوتش

، "نان مطر أول الربيع يزنل حبزن ":وكراهية اترة أخرى، يقول

فأىن للربيع يف بداايته أن حيزن وهو يأيت بعد انهتاء الشـــــ تاء؟ 

ــل كيف ألبس  ــب الفرح حزان يزنل؟ ب ــل من قل فكيف جع

 انزايح هذه امجلةل من خالل تقدمي فصـــل الفرح نواب للحزن؟،

ط ية التأنري، كام أن املطر عادة ما يرتبما حقه التأخري، نان بغ 

ـى غري أنه ها هنا اكتىســ نذير حزن، وقد اكر الروايئ  ابلبرشـ

ــــقط"بدل من  "يزنل"لكمة  اللتان غالبا ما  "يهنمر "أو  "يس

تقرتانن ابملطر، لعهل أراد أن يشري إىل الزنول ايذي هو عكس 

الصـــعود، حفال البالد نانت قد نزلت للحضـــيض ح ى صـــار 

 .وت فهيا عشوائيا وبأبشع الصور واحلاالتامل

هو ايذحب ميل الغمن نان أكرث شــــ يوعا واألجســــاد امللّطبة     

ابدلماء نانت املشـــهد اليويم املرعب ، ايذي ســـكن عقل لك 

سه عن جسده يف رمشة  مواطن ابنتظار غارة ما قد تفصل رأ

عني دون أن ترتك هل فرصة الالكم أو التربير أو التساؤل ح ى، 

طيةل تكل األعوام ظللت أركب ما نان اا صــــةل " :يقول أمحد

، مففردة مذحبة حتيل عىل شـــــ ناعة الفعل وقذارته، (8)ابملذحبة"

ولكمة مذحبة أبلغ من قتل ومن موت ومن طعن، ويه أنسب 

فمل ينج من ": للمقام ايذي وردت فيه، يقول يف موضــــع آخر
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 ،(9)"نســـحابايذحب ،لهول املباغتة ســـوى ايذين متكنوا من الا

تل  بل تفننوا يف الق ميلام وقع لرجل "ومل يكتف هؤالء ابيذحب 

ـــــبط يف أحد احلواجز فقيده حلول من يديه  ورجليه  أمن ض

مث أشــعل   (...)بســكل ورش ابلبزنين نامل جســمه يف مصت

ـــــ هتا البالد يف تكل  ،(10)"فيه النار يه فعال حاةل رهيبة عاش

تعلت تنة، يه فعال فتنة اشـــــ  الفرتة، لعل الروايئ  رمز لها ابلف 

فتيلهتا لتطال أبناء البدل الواحد بل وأبناء األرسة الواحدة أيضا، 

وقد نان اكرها مناســـ با من قبل الراوي ممررا الرمز من خالل 

فهربت عيناه إىل "نظرة رشـــ يد للكتاب املعنون ابلفتنة الكربى 

س تقرا عىل الفتنة الكربى صامتة لت  (11)"رفوف املكتبة العامرة ال

كام أورد اكرها أيضــا يف موضــع آخر ال يقل فظاعة حني يقول 

 !هل هناك كفر أكرب من هذا":بوركبة عن احب اإلمام إسامعيل 

ورود لكمة  (13)"تكل يه الفتنة" :، ليضيف حسن مؤكدا(12)"

ن وجاء معىن الفتنة يف القرآن الكرمي بني الصـــد ع الفتنة أبلغ،

ا اه احلق ابلباطل، ولعل مالســبيل والرشــك واإلضــالل واشــتب

باه احلق  ـــــت منا اش نا إ ها ه يوافق املعىن ايذي أورده الروايئ 

هُْم أَْوِليَ  :"ابلباطل كام يف قوهل تعاىل يَن َكَفُروا بَْعضـــُ ِ اُء بَْعٍض َوايذَّ

اٌد َكِبريٌ  ـــــــَ ٌة يِف اأْلَْرِض َوفَس ـــــورة )"ِإال تَْفَعلُوُه تَُكْن ِفْتنــَ س

به احلق ابلباطل كام يف النص، بني وقد اشـــت  .(73األنفال،اآليه

ــالم، فأهيام عىل  ــالم ومن يدافع ابمس اإلس من يقتل ابمس اإلس

 .حق؟

ــامعه صــوت الرصــاص ايذي أتبعه      يروي لنا أمحد حلظة س

رصاخ امرأة، وخروجه من مزنهل، يف زمن نان اخلروج فيه إىل 

ـــــاعة رضاب من اجملازفة واخملاطرة،  ـــــارع يف ميل تكل الس الش

تشــــف أن املرأة يه وادلة الشــــخص ايذي قام بقتل عائةل ليك 

صديقه رش يد، اجملرم ايذي قتل الطيب بن العريب وادل رش يد 

ــ يد وهو يرى انتقام  ــديق رش وقتل أمه وأخته، ويقف أمحد ص

ـــــديقه ويف قلبه يشء من غل الثأر لهذا اجملرم ، كأن بقتهل  ص

عداةل عىل الرمغ من  ياح لتحقيق  هنا مل أأحس بنوع من الارت

ـوعة ابلقانون اجلديد املتعلق ابلعفو ، وايذي مل يكن  تكن مرشــ

ـــــمني،  :"ليؤيده وهو يقول كنا اننني كام يف ميدان معركة خبص

ش به عارية  فرددت .شعر رأيس بترسحية عسكرية، توادهين 

ـــــ ي  انتحيب اآلن كام الاليئ نّوحن جفائعهن يف د،اقتص منه رش

ــعورك بأ  !أكبادهن ــة ش ن ربك ختىل عنك يف واويق من غص

ــب بن العريب وابنهتام  ــاف غزاةل والطي ــام أطي ــدم أم عراء الن

كة يد وهو (14)"مربو ـــــ  عل رش بارك ف منا لي كأ ـــــيف  ، مث يض

يس تحرض صورا ملن نانوا رااي حلول اجملرم وأش باهه، ومل يزد 

ـــــابقا ، (15)"انديب ":أن قال لفةل وادلته ويف رّسه كام أوردان س

معمتدا يف طريقة رسده عىل ."...يئ نّوحنانتحيب اآلن كام الال"

ــــد وقائع مقتل  الفالش بك، حني يتوقف الزمن احلارض ويرسـ

عائةل رش يد وانتقامه، يف كرس لبق للزمن دون أن حيدث خلال 

 .دلى القارئ

لن " :يســـرتجع أمحد قول رشـــ يد وهو يتوعد بقتل ابن فةل    

قه بربني ـــــواب فة س يت حصي يه من نقميت عفو، ولو طل  قينج

الساسة مجيعا أو أعاد القضاة تدوين أفعاهل مبداد غري ادلم ايذي 

ضاء عىل أيدي القتةل رمغ  ،(16)"سفكه صحائف بي فال وجود ل

بدماء األبرايء  يدهيم  قرار العفو الوطين ، فهم مذنبون ملونة أ

ـــحااي أمياهل، ح ى ينتقم  ـــ يد  والض وال يزال دهمم  يف يدي رش

جاء ابلعن ما  ته ، وهو  عائل ، "لون دهمم يف كفي"وان الفرعي ل

وكأن الراوي هنا مل يكتف بأن ينعت أولئك ايذين اســـــ تفادوا 

ــــيبقون مذنبني همام عفت  ــــاحلة الوطنية بأهنم س من قرار املص

كإشـــارة إىل أن  "لون دهمم يف كفي"عهنم الســـلطة، فإضـــافة 

ولمك يف ":عاقبة انب القتل هو القتل وال يشء غريه لقوهل تعاىل

ســــورة البقرة، )"قصــــاص اي أويل األلباب لعلمك تتقوناحلياة 

و يف حماوةل اكية من الراوي إىل لفت انتباه القارئ  ،(179 اآلية

س ية  س يايس وما اجنر عنه من أحقاد ، مبينا نف ملسأةل العفو ال

إن نان هناك رب " :رشــ يد الضــحية حني يقول لصــديقه أمحد

ــه ــا ليلكفين أن أظهر عــدالت ــإمن ــا يف ابتالين هبــذا ف هــذه  هن

فمل أعقهل ألن غليانه الباطين  ":فيواصـــل أمحد قائال (17)"ادلنيا

مث عاهدين وعيناه تتخطيان حدود  نان أقوى من أي إحاطة

ومن خلف ســـ تار الثأر نطق  .ما حييت لن يفلت مين :حزنه

ــذا الرأي (18)"أرى لون دهمم يف كفي :يل ، ويزيك الروايئ ه

لضـــابط خلرضـــ ايذي نان رمغ الرافض لقرار العفو من خالل ا

انامتئه لســـكل األمن وتطبيقه لهذا القانون اجلديد إال أنه مل يكن 

يا عنه لك الرضــــــا ونان يطبقه فقط ألنه ملزم بتنفيذ  ـــــ راض

عداةل ريب وربك أن يلقى الســـــفاح جزاءه ":األوامر، إا يقول

ويقول الضــابط خلرضــ يف موضــع  ،(19)يف املدينة اليت أدماها"

حدث مع الطبيب خادل ايذي قام بترشـــــحي جية آخر وهو يت

ـــف وحقد متخف  ـــريا إىل اجلثة كأمنا يف تش هذا ":حلول، مش

من صــنع ســ ياســ يني طموحني مكنوا للحثاةل أن تتطاول عىل 
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 ! مؤسسات ادلوةل وأن ترفع السالح يف وجه أدهزهتا األمنية

هل نان هناك بديل آخر غري طريقة العقاب الاســ تثنائية اليت 

ملرور عىل قضاة منخورين يف حمامك ال تعدل؟ جمرم كهذا جتنب ا

ومن خالل رأي الشــعب  ،(20)ال ميكن العفو عنه قبل أن حيامك

ــ يد  فلام فتحت "ميلام ورد عىل لســان بوركبة صــديق وادل رش

عفو الساسة عن القتةل انب  ":لبوركبة ابب بييت ففاجأين قائال

 .(21)أكرب البد أن يقاوم"

 أن يبني أن قرار العفو مل يكن مرحبا به بتكل حاول الاكتب    

الســهوةل من طرف الشــعب ، وأنه قد خلف رشخا كبريا دلى 

عائالت الضـــــحااي، إا كيف يســـــ مترون يف العيش ومه يرون 

اجلاين ايذي حرهمم من أعز أحبهتم ،مييشـــــ كأن ال انب هل ، 

ومل يكتف الروايئ ابســـ تعراض آراء خمتلفة للشـــعب مبختلف 

من الضــابط العامل بقطاع ادلوةل إىل املواطن العادي رشاحئه، 

ضا رأي النخبة املثقفة حيامن يذكر رأي  ضيف أي س يط، بل ي الب

ملا " :الطبيب اجلراح خادل بعد كشـــفه عن جية الســـفاح حلول

كشـــفت عنه، تذكرت أن هللا عادل، نان ودهه مشـــوها بفعل 

، وال يكتفي الشــعب بذ ك بل يســتنكر أن (22)رصــاصــتني"

 :دفن سفاح ميهل يف نفس املقربة جنب ايذين احبهم بوحش يةي

وقد أورد  ،(23)جمرم يدفن جنب ايذين احّبهم":فاستنكره جفأة"

لدلالةل عىل املبالغة، فهو إىل  "احب"بدل  "ابّح"الروايئ لكمة 

 .جانب بشاعة الفعل نان مس تزنفا هل أيضا

قاماهتا مبينتقي الســـاحئ مفرداته ويوردها يف ســـ ياقات تليق     

قارئ نصــــــه عىل طبق من  قدم لل نه ال ي هيا، كام أ اليت ترد ف

اهب، سهل املنال، وإمنا يرتك للقارئ معلية التفسري والتأويل 

لكهنا أرّصت " :والربط بني الشخصيات، يقول أمحد يف الرواية

عىل أن هنــاك من رآه، بعــد ودل الطيــب، يــدخــل دار ودل 

ء القارئ وفطنته ومدى ،وكأمنا ليخترب الســــارد انا24عيىســــ"

بل اكرها  ـــــامء كام يه  يذكر األس ناء القراءة، فهو مل  تركزيه أن

بأســـامء أخرى ليرتك للقارئ هممة الربط، ولن يمتكن من معرفة 

من هو ودل الطيب وودل عيىســـــ، ففي الواقع ودل الطيب هو 

رشـــ يد وودل عيىســـ هو الراوي أمحد، ولن يمتكن القارئ من 

 .متتبعا بدقة سري الرواية من بدايهتا معرفهتام ما مل يكن

الاكتب وهو يرســـد األحداث مل ينس أن يكشـــف للقارئ     

ــد ايذي تودّل دلى أهــل  بعضـــــــا من ا ك األمل ادلفني واحلق

الضــحااي، حصيح أن قرار املصــاحلة ايذي تبنته ادلوةل قد ســامه 

ولو إىل حد ما من حتقيق الاســـ تقرار واألمن الســـ ياســـ يني، 

ـــــبيل  وحصيح أيضـــــا أن األغلبية قد رحبت هبذا القرار يف س

سهم  ساكن اجلنوب ايذين مل مي صلحة العامة، خصوصا عند  امل

اإلرهاب ابلشــــلك ايذي مّس مدن الشــــامل، وابلتايل ما نان 

ـــ يد وأمياهل ، واألكيد أن  ـــعر به رش ـــ ىن هلم معرفة ما يش ليتس

 القارئ يشــعر أنناء قراءته للرواية كيف يكون األمر صــعبا عىل

رش يد وعىل من عاىن معاانة رش يد، بل وكيف سيتحولون من 

مواطنني صاحلني إىل جمرمني، واألسوأ من ا ك لكه وأمّر، أن 

رشطة لُينفذ فيه حمك القاتل  صبح رش يد مطالبا من طرف ال ي

، ريقة القتل ير م ريته ح ى يف طبيامن القاتل احلقيقي ايذي  مل

قارئ ه ، وهنا ينتبه المييشـــــ حرا طليقا ال من يهتمه أو يدين

ــــول  ــــبيل الوص ويقع هو اآلخر رية التحليل والرتكيب يف س

تل احلقيقي ايذي قا قادرا عىل المتيزي بني ال عة جتعهل  قة مقن  حلقي

يس تحق القصاص والقاتل ايذي دفع إىل القتل من أجل حتقيق 

ــاص)العداةل  ــارت خمتةل  (،القص وكيف أن املوازين انقلبت وص

يه إىل هذا احلد ال رهيب ايذي يتوقف عنده العقل ويغيب ف

 .املنطق

بيننا مســافة " :من حسر اللغة وجاملها قوهل يف إاجاز وبالغة    

يف تركيب انزاييح منح للجمةل اســتســاغة ورونقا،  ،(25)جيل"

سان فوزية ويه حتضن أابها يوم وفاة  ضا عىل ل كام يف قوهل أي

ـــعف .ماتبكيش بواي، ماتبكيش :وادلهتا ـــاترة ض ه معن جتمعن س

ـــــفه كيف أن فوزية ويه يف مقة حزهنا  ،(26)"حولها مبينا بوص

لفقد وادلهتا ال تنىســ أن تســرت ضــعف وادلها وباكءه يف جممتع 

يرى باكء الرجل ال يليق مبقامه، وتطلب منه رمغ لك ما يعرتيه 

فالرجال يف عرف اجملمتع  من حزن أال يبيك كام يفعل الرجال، 

 لباكء همام بلغ جحم مصاهبم.اجلزائري ال يعرفون ا

 :دقة الوصف -2

ــــــاحئ احلبيــب، دقــة      من جامليــة اللغــة الروائيــة دلى الس

الوصــف، فهو ال يغفل هذا اجلانب حني يصــف لنا األمكنة أو 

ـــــهد وكأننا نراه  املواقف وكأننا نرقهبا عن كثب، أو نعيش املش

ية تال ــــطة يف الفقرة ال ـــــويره ملركز الرشـ  :فعال، من ا ك تص

شبية " س بورة خ سحا جدران املكتب العارية إال من  فهترب مم

ـــــة ابلتآلك ومدفأة مازوتية ابردة  ـــــري ُمخرس غري مطلية للتنش

، وكأننا (27)وســ ياج انفذة حديدي اي طالء أخرضــ متآلك"

 .حنرض مع الضابط وبوعالم داخل القسم
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ال تســمع منه إال "يف وصــف وادل الزهرة حني خيلو مبكتبته     

ورقة إا يطوهيا أو مهســـه مســـ تغفرا مدلاّك عينيه ســـفســـفة ال

نا (28)خفيفا من أثر التعب" ـــــص عىل مكتبته وأن ، تراان نتلص

فعال  .نرقبه من حيث ال يدري لنا أثرا، منشــــغال مبا بني يديه

ــــوعه ــــامعيل فرقبنا هبدوء خش وإا  .نقلنا الروايئ إىل خلوة إس

جنده حا  ـــــ حا ال مفص ما، ملم يه حلركة   :قولي يريم إىل التنب

 (...)فقاطعه بوركبة ممررا علبة جسائره من جيب إىل جيب"

، يه حركة كأمنا حياول من خاللها (29)قامعا رغبته يف التدخني"

صاحب املزنل دون أن يرصح يك ال  س تأان خادل  بوركبة أن ي

ـــــطدم ابلرفض، فهو يعمل أنه طبيب، وبال شـــــك يدرك  يص

ارة يبهثا اجة لســ يجخطورة التدخني، غري أنه يف الوقت ااته حب

 .لك هذا البؤس والضياع

ـــــع آخر يقول أمحــد عن معران حــارس املقربة      :يف موض

ـــة ما إن يوطأ ح ى " عرفته عىل رزانة لها مفعول قنبةل مغروس

ــــمت  ينفجر، وعىل مزاج قدري راخس يف موادهة العوارض بص

، فقد ش به رزانته بقنبةل يف هدوهئا لكن إاا (30)الصخر أحياان"

ا  مصته كام ش به أيض ميلها ينفجر اترنا اخلسارة عظهمة، غضب

بصــمت الصــخر ايذي ال ينطق أبدا وإن فعل فإمنا ألمر جلل 

 .ميل األعاصري والزالزل

الروايئ الفارق بني معنيني يتجسد من خالل إضافة  اجعل    

ـــــبح العالقة اليت بني  نقطتني عىل حريف  ادلال، وبدل أن تص

ملدلول كام  ها ادلال وا غة ،أضــــــاف ل ها عند علامء الل يه مبعنا

، يف حني أن عالقهتام "واملذلول "ايذال"الروايئ نقطتني لتصريا 

املبنية عىل التالزم  (ادلال واملدلول) ال تشــــ به عالقة العالمة 

نافر وعداء  ها الروايئ عالقة ت ،بل عىل العكس من ا ك اجعل

ا ك العداء وجد نفســـــه يزيّك مرغام ، " :،كام ورد يف الرواية

املتبادل بني املدين وبني العســـــكري يف نظام دوةل مضـــــبوط 

فادلال واملدلول صــــارات ."31العالقة عىل مزيان ايذال واملذلول"

 .االاّ ومذلوال

ت اجلزائر يف      حني يتحدث الروايئ عن قضـــية أمنية مســـّ

فرتة التســعينيات، ال يغفل اكر بعض األســ باب اليت أّدت إىل 

صار ميل ا ك الان  صاب أبناء الوطن الواحد، ف شقاق ايذي أ

مهنم هؤالء ايذين حاولوا تغريب لك ما ميت لدلوةل بصــةل حتت 

شــعارات ال أســاس لها، ميلام ورد عىل لســان الضــابط خلرضــ 

ومن العسكريني ورجال األمن أيضا مبا : " وهو يتحدث ألمحد

ح فرشــ   (...)أشــعر اجلزائريني دامئا أهنم يف وطن مل يعد وطهنم

يل أن ا ك اعمتل يف ااكرة اجلزائري مبا جعهل يظن أن خالصه 

يك أدهزهتا  ية وتفك ـــــ تلزم حمو أثر الرموز األمن من إاالهل يس

،مث عىل لســان (32)إلقامة دوةل خالية من املؤســســات القمعية"

إهنا لعنة دماء من حرروا البدل " :بوركبة ألمحد يف مقام آخر

فق ازلنا للخطائني  من لك أأصـــــابتنا بعد أن نكينا عهدمه وتن

ــــادا وأن يتحمكوا  واآلمثني والطاغني أن يعيثوا يف مال الريع فس

ـــــوى مبا ازت عنه  .يف رقابنا وإال كيف يُدان خشص مل يقم س

ومرة أخرى عىل  ،(33)أدهزة دوةل أصاب دواليهبا صدأ الفشل"

مشــــلكة ادلوةل اآلن مع مهج من :" لســــان الضــــابط خلرضــــ

سة الطموحني سا املغامرين املتواطئني مع من يديرون اجلرمية  ال

 .(34)املنظمة ويغذوهنا"

منا  كأ تدرك،يعود الروايئ  ـــــ  قارئ النواة ليس نا لل  مبي

ية  األوىل لظهور هؤالء املتطرفني، مث كيف تطور أمرمه، وبدا

 بعدما جتمهروا يف املزعومة،إطالقهم الشـــعارات إلقامة دولهتم 

تســـقط  !وةل إال دوةل اإلميانال د":الســـاحة الرئيســـ ية مرددين

ال دوةل إال دوةل )وقـــد أعقـــب مجةل  ،(35)دوةل الطغيـــان"

ــأ(!اإلميــان ــة تعجــب ك ــارئ هو اآلخر ، عالم ــا ليجعــل الق من

ــ تقام دوةل لإلميان ويه دوةل لطاملا آمنت يتعجب ، إا كيف س

بثورهتا وانضــلت ابإلميان ااته ح ى أخرجت العدو، هل غاب 

مبادهئا ليطالب هؤالء اجلدد بإقامته من  اإلميان عهنا يوما وعن

 .جديد؟

لعـل حمور الروايـة نان حول قرار العفو ايذي دفع رـااي     

ـــــع آنــذاك، عىل الرمغ من  اإلرهــاب مثنــه، رمغ هتــدئتــه الوض

كيف يأيت أشباص مل يزنلوا من " استناكره من قبل املواطنني،

أيت غريان يالســامء مه من طينتنا وديننا فيســ تبيحوا أرواحنا مث 

 .(36)فيعفو عهنم من غري جزاء؟"

ــــياته حلوال ،من خالهلم      ــــ نة خشص اجعل الروايئ عىل ألس

ميرر أفاكرا ورســـاالت قد ال ينتبه لها القارئ يف بداية األمر ، 

بل ومييضـــ يف نظرته اليت تصـــب يف رأي واحد لنجد الروايئ 

تنع ق يورد عىل لســان الضــابط ســببا قد اجعل القارئ فامي بعد ي 

صاحلة ، ويقبل به عىل مضض،   سه بقرار امل أو حياول إقناع نف

ولكن  :فتســاءلت هل بصــدق:" ولرمبا مرغام ،يقول الراوي أمحد

ياز   بدرجة امت قانون ايذي يرفع القتةل إىل مواطنني  هذا ال ما 

فريد عليه الضابط  ،(37)وينشف أيدهيم امللطبة بدماء راايمه"
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ال بد من تضــحية أخرى ":لوطنه خلرضــ جبواب ملواطن متفائل

نة" ُتدفن الفت بديل عنه ،أورده (38)يك  نه وال  ، كحّل البد م

الروايئ عىل لســان الضــابط نفســه ايذي نان يف البدء  يرفض 

بل  ئل ق قا ته،هو ال عائل يد ل ـــــ  قام رش بارك انت هذا  القرار  وي

مع القتةل اجب أن يُطوى القانون إىل حني اإلهناء معهم   ":ا ك

 .(39)ذرية"بصفة ج

فمتنيت لو أن رأيس نانت مزودة ":من األلفاظ املوحية قوهل    

ـــــورمه من اهين" يه فطرد النور ص طت عل ـــــغ ، (40)بزر ض

فبانبالج النور متّحي الصور املظلمة وتزول مع أول خيط للنور 

 .كذا نان يمتىن لو تنار ااكرته لتطرد أش باهحم

ـــــعوبة تق      تعلق بل القرار امل ما ينفك الروايئ ُيذكّر مبدى ص

ابلعفو، ح ى لُيخّيل للقارئ أن هذا األخري يرفض األمر بتاات، 

ـورة تقبل احلل رمغ صــــعوبته وجعل  غري أنه يعود فيقول برضـــ

مصــلحة البالد أســ بق وأوىل، غري أننا ال نســ تطيع معرفة رؤاي 

الاكتب احلقيقية اليت قد جتســدها أي خشصــية من الرواية ولو 

 .اثنوية، وهو ما ميزي الرواية احلديثةنانت هذه الشخصية 

 :اإلحياء -3

مل جت تأيت مفردات الروايئ يف نص مذنبون، قوية ادلالةل،    

ـــــ ناعة الفعل وكرب ايذنب ايذي ارتكبه هؤالء يف حق  مدى ش

ـــــفاح،  :األبرايء، فتتكرر عبارات ميل حنر، تنكيل، حّز، س

 ايذي وغريها، لكها مفردات تعكس مدى الوجع...قاتل، جيفة

طال البالد وشـــــعهبا ح ى غدا املوت العشـــــوايئ ممكنا فيلك 

رأى ":األمكنة وبلك الطرق املســــ تحيةل واملمكنة ورد يف قوهل

  .(41)فتخبّط خبطا إىل أن برد يف دمه" احبنفسه 

يعمتد الروايئ يف نصــــه رشف األلفاظ ورشف املعىن، فهو     

قاهما ويرشفها مبحني يتحدث عن الثورة اجلها بلكامت تليق هبا و 

قبل ســـ بعة أعوام يف اكرى الاســـ تقالل اليت دأب :" يف قوهل

يد  ـــــالح بقوا عىل ق ته مع رفاق هل يف الس هئا يف بي عىل إحيا

فذكرى الاس تقالل غالية عىل الشعب اجلزائري  ،(42)الرشف"

 .وال يليق مبقاهما سوى ما يش متل عىل العزة والرشف

 جلزع واخلوف ،مل يغفــلعىل الرمغ من مظــاهر التقتيــل وا    

الروايئ احلــاالت الوديــة والعالقــات املبنيــة عىل احملبــة وعىل 

اإلغراءات اجلســدية، ألن طبيعة البرشــية مفطورة عىل ا ك، 

ففي عز األمل والوجع يصــف لنا الروايئ مظاهر حب مزجي بني 

الكراهية اترة، واترة أخرى اشــ هتاء ألجســاد عّطشــها احلرمان 

هب ته امحلهمة  ح ى ناد أن يغيّ محد حلظا ها حنن نعيش مع أ ا ، ف

وفةّل ، واصفا جسدها حبروف ميخنة إغراء ، مسكونة  رغبة، 

مث المســت خبدها خدي وشــ بكت أصــابعها بأصــابعي  :"يقول

ـــة غضــــــهبـــا" ظهرهـــا " ،(43)مـــداري عىل  براحيت  مفررت 

ــف دقيق لقدوم فةل بإغراءاهتا  ،(44)فتهندت" ــيف يف وص ويض

ـة العنب عند  مث صــارت "بوركبة  فتخطف أنظار العامل ملعرصـ

ـة حتت  بعد وقت ال تلبث أن تنرصــف بعد أن يأخذ مهنا الرصـ

ــارين احملَرقة ابلعطش اجلنيســ تهنل  نظرات جناة العنب والعص

، غري أن (45)من صـدرها الصـغري الثامر  ومن ردفهيا املغريتني"

راحئــة املوت مــا تلبــث أن تعود ح ى يف تكل اللحظــات اليت 

ت تغيهبام ،فهو يتحدث عن الوطن والســــ ياســــة وخملفات نان

ها  يه عن وادل ية ترســـــّ إل يه وبطواع احلرب، ويه بني اراع

مسعت أهما اات ليةل "اخلائن للثورة ورجالها، تقول فةل بعدما 

حذرته أن يواصــل العمل عند قارســ يا، وســألته عام يدفعه إىل 

ـــــصــــــة،  الرتدد عىل مكتب ضــــــابط الفرقة اإلدارية املتخص

ـــــادة ، فأجاهبا بأنه يفعل ا ك  ـــــ تعالمات وادلعاية املض لالس

ناس ومنعومه من ادلخان  ـــــني ايذين أرعبوا ال طائش بة ال عاق مل

حياربون ! همابيل (...)والرشــب واألفراح والعمل عند أســ يادمه

وحتلق صــور املوت بشــلك أو بآخر  ،(46)فرنســا ابهلل أكرب؟"

اجلهر  اليقظة، ويفيف لك قســــم من  الرواية، يف احلمل كام يف 

(  46)منوت مجيعا بكيفية أو بأخرى"فوشــوش لها  كام يف الرســ،

ويف وصـــفه لقول عليان أنناء  إلقائه خطبة بأنه جلب الناس  "

ش به تمنيقه لالكمه  (47) ممرهام مشاعرمه كأمنا لريطب أفاكرمه"

مكن يضــع مرهام لريطب خشــونة ظاهرة، أو مبعىن أدق ليخفي 

 .ةمبرمه ال يكشف خشونته وحقيقته الباطنيما  حتت اخلطاب 

مواضــع كثرية للحب تتبلل النص، من خالل عالقة رشــ يد    

 ،(48)فقبلها بإحســــاس ما اخزتنته ملطر أرض ظامئة""ابلزهرة 

ما كام األرض  متا عد عطش،  تأيت ب عة يه تكل القبةل اليت  رائ

الظامئة اليت تنتظر مطرا يبلل شـــوقها، وهو تشـــبيه مناســـب 

مث هتامسا ش تااتت ماض صار حارضهام مرصعا  "احلاةل، لتكل

، ومن أبلغ ما قالت الزهرة (49)بتذنارات من أايم ادلراســــــة"

ـــــابكة أيدهيام يف  ـــــ يد حني تذكر وادلته ووادله وأخته، ش لرش

، فاحملب ال (50)رشــــ يد، أجتزأ من أجكل ألكوهنم مجيعا" ":حنو

ب حســــــا ميكن إال أن يرحي حمبوبه ح ى وإن نان ا ك عىل
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راحته وهو ما عرب عنه الروايئ يف هذا املقطع بألفاظ عكست 

 .مدى حب الزهرة لرش يد

يعمتد الروايئ خاصــية كرســ التســلســل الزمين، من خالل     

اســ تذنار وقائع من طفولته، يروهيا لفةل ويه األخرى تســرتجع 

ــباها ، غري أن املوت وايذنب ال يغادران املاكن،  ما نان من ص

ـــــ يد إليه ويف نيته مث يعاود أ محد حديثه فامي بعد عن عودة رش

الانتقام ، منتقيا ما جاد به قاموس الروايئ من عبارات ،يقول 

ـــــ بح املوت هنض بفحيحــه من الفراش  ":أمحــد  فتومهــت ش

، ىاليت تعين صوت األفع"حفيح"، وقد اختار  لفظة (51)البارد"

ــــة ت لدلالةل عىل قدوم املوت خمتفيا، فاألفعى ال ترتك لق  يلها فرص

لدلالةل عىل عــدم   "الفراش البــارد"إدراكهــا، مث أتبعهــا بقوهل 

ياة أو من  فالفراش ال يربد إال إاا خال من احل ياة،  وجود احل

وقد أصــاب الروايئ يف التشــبيه ايذي يعترب  .جســد نائن يح

ـــــلوب األديب املمتزي، خيتلف من ناتــب آلخر  من مزااي األس

 .ودفتهابختالف همارة اإلصابة فيه 

ــليح األمور،     وإعادة الســالم واألمن  يف وصــف حملاوةل تص

حلياة جناة أخت رشـــ يد اليت فقدت وادلهيا وأخهتا مربوكة، يف 

تكل املذحبة، يصور لنا الاكتب كيف أن طفةل يف س هنا عاشت 

مضـــطربة نفســـ يا، وكيف امتلكت الشـــجاعة اليت جعلهتا ترى 

ولو  هامدة، لتسرتحي ترى حلول ابلتحديد، وهو جية األموات،

ها خبنجره يف لك نابوس من  ته يالحق قليال أو تكف عن رؤي

 .وملا وضـــــعها فدارت حنوي ظهر ودهها أقل فزعا"كوابيســـــها 

م م م  :فشــــهقت .خالص انهتيى :حفضــــنهتا حمننا عىل ظهرها

ه (...). مات؟ كدت ل ـــــغرييت، لن تريه حيامن ا: فأ نعم اي ص

جنــاة اليت يُمتــت عىل أيــدي  وإا يــذكر الروايئ  .(52)تنــامني"

الســـفاح حلول وأمياهل، يورد بعدها يف الفصـــل الثاين يامت عىل 

ته وكيف كرب يتامي لوادل  يذكر طفول فاحني آخرين ف ـــــ يدي س أ

ـــات اليت منحت لوادلته  ـــهيد، غري أنه يتحدث عن التعويض ش

اليت اشــ متلت عىل ســكن يأوهيا ويتهمها، بيامن صــار الســفاح يف 

 . حق الضحيةالتسعينات ميتكل

ـــف ا ك غليهل،      ـــ يد مل يكفه قتل حلول ومل يش غري أن رش

وإمنـا قتهل نان فقط بـدايـة النتقـامـه، حيـث أنـه أخـذ حيواان 

ـــــا من عند حارس حديقة احليواانت بعدما منحه مقابل  مفرتس

ـــــبح أكرث  نه أن اجّوعه ح ى يص غا، وقد طلب م ته مبل خدم

ا ية حني يصـــور لنتوحشـــا وافرتاســـا، وقد ورد ا ك يف الروا

يد  ـــــ  قة ورش فتقدم حنو ما نان "الاكتب حوار حارس احلدي

جّوعته دلرجة أن يفرتس احلديد،  :وضــــعه فوق الطاوةل قائال

طمأنه  .ونّومته منذ دقائق جبرعة تكفي لساعة قبل أن يستيق 

نه وحش نه ممكم، لكنه حّذره أن ينىســـــ أ فرد عليه  .عىل أ

ا نان لرياتح رش يد ما مل ير مف ،(53)الوحش هو اإلنسان" :حبزم

هذا الوحش  ها  ـــــ ية حلول ويه متزق ح ى يف قربها يهنش ج

ـــــا القرب ممزقا لك ما فيه يقول بغداد حفار القبور  .اجلائع، انبش

 :لعمران مســؤوهلام هو ويعقوب بعدما وجدا قرب حلول منبوشــا

، ومل يكن رشـــ يد (54)كفنه لكّه دم" (...) نبشـــوا قربه وعروه"

مل يكتف بقتل حلول، بل أيضا حارس املقربة معران وحده ايذي 

وأميال معران من الشعب البائس ايذي حّوهل القتل إىل أش باه 

لكب " :برشــــ، يقول معران وهو خيرب احلفاريْن بغداد ويعقوب

سوى !ابن لكب صدره الكفن متزيقا مث مل يفرتس منه  مزق عن 

ناس مفن قتل ال  ،(55)"قليل يف حق ســــفاح ميهل  !األحشــــاء

األبرايء بأبشــع الصــور احبا بال رمحة ال يســ تحق ح ى ادلفن 

ويف مقربهتم أيضـــا، هو حقد ودّلته قرارات مل تكن أبدا ســـهةل 

 .ومرحبا هبا من قبل الشعب لوال أن فهيا مصلحة س ياس ية

يه جاملية اللغة دلى احلبيب الســاحئ تشــد القارئ وتدفعه     

العرصــ  نتباه القارئ يفملواصــةل قراءة النص، مفا صــار ملفتا ال

احلديث هو الاعتناء ابللغة وتنويع أســـــاليب الكتابة يف حماوةل 

لتجاوز الشــــلك الروايئ التقليدي ايذي يعمتد يف جوهره عىل 

شخصية واحلدث، فاللغة مل تعد وس يةل لإلبالغ حفسب بل  ال

جتاوزت ا ك ح ى غدت غاية مقصودة يف ااهتا وصار الروايئ 

سات اليت كبلتاجلديد يتحرر يف  اللغة  كتاابته من القيود واملقا

سع  سع للخيال الوا الرسدية مدة من الزمن مما أفسح اجملال الوا

ـــــ يح ــة  .الفس ــة العنــارص األخرى املكون وعىل الرمغ من أمهي

للخطاب الرسدي تظل اللغة تتصدرها أهـــمية وتظل املكوانت 

صــــفها أو ت الرسدية األخرى مرتبطة ارتباطا ونيقا ابللـــــغة اليت 

إن اخلطاب األديب هو حتويل لغة موجودة ســلفا  "توصــف هبا،

صها من القيود اليت يكبلها هبا الاس تعامل واملامرسة" ، (56)وختلي

فاخلطاب األديب إان هو كيان عضـــوي حيدده انســـجام نوعي 

 وعالقة تناسب بني أجزائه، ويف هذا الصدد يقول جاكبسون

بت فيه الوظيفة الشـــــعرية نص تغل " :عن اخلطاب األديب أنه 

للالكم وهو ما يفيضـــ حامت إىل حتديد ماهية األســـلوب بكونه 

،  أما الشــــالكنيون الروس فقد (57)الوظيفة املركزية املنظمة."
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ـورة ميالد عمل جديد لألدب أال  وهو الشــــعرية،  ــ اندوا برضـ

ـــــوعه هو  لك البحث يف مفهوم األدبية  "أدبية األدب"وموض

رصـــــيد احلركة النقدية العربية احلديثة انتشـــــارا واســـــعا  يف 

ـــــد به ما حيول الالكم  ،واألدبية لف  وليد النقد احلديث يقص

 .من خطاب عادي إىل ممارسة فنية إبداعية

 هبيليل فضيةل
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 احلركة األدبية يف اجلزائر إبان العهد العثماني
 

 الباحية. خادلي رحبة 
 جامعة اجلياليل اليابس س يدي بلعباس

 مقدمة: 

لقد حتدث الكيري من الباحيني عن حاةل األدب العريب يف     

ام بينوا أنه لتلكُّف، كالعرص العامثين، وقد وصفوه ابالحنطــــاط وا

ال أثر للحياة فيه، وأنه ال يس تحق البحث وادلرس والتنقيب؛ 

فال يس تحق يف رأهيم أن يُطلق عليه امس األدب، ومل يظهر من 

الشعراء َمن يس تحق امَس الشاعر، كام وصفوه أنه نان أداًب 

ا متلكفًا. لكننا إاا مقنا يف البحث يف مظانه، والتنقيب علي ه منحطًّ

 دواوين شعراء هذا العرص، واآلاثر األدبية هلم من كتب أدبية يف

وخمطوطات وواثئق، أو مجع ما تناثر مهنا هنا أو هناك، لوجدان 

عكس ما قيل عن هذا العرص والس تخرجنا من املوضوعات 

وادلراسات عددا ال حيىص، ويف هذه احلاةل نس تطيع أن نقول 

 ا قيل فيه.عنه أدب ويس تحق بذ ك ادلراسة عىل عكس م

ارخيية إن املتتبع للفرتة العامثنية ابجلزائر، اجد قةل الكتاابت الت    

احمللية املتعلقة هبذه الفرتة، رمغ طول مدهتا وغناها ابألحداث 

التارخيية والس ياس ية الهامة فيقول فارس كعوان: " يف اعتقادان 

 خيأن ا ك يرجع إىل عدد من العوامل أبرزها قةل الاهامتم ابلتار

من كتّاب ا ك العرص وعدم اعتناء غالبية احلاكم األتراك بتشجيع 

وهذا ما أكده الورنالين،  (1)الكتاب عىل التدوين التارخيي."

ويعود هذا إما لكون غالبيهتم ممّن ال يفهمون العربية أو لكوهنم 

 من العسكر وابلتايل فهم ال يقّدرون قهمة الكتاابت التارخيية. فقد

م عىل احلياة الس ياس ية والعسكرية مما انعكس عىل انصب اهامتهم

ا وهذا ما جعل الكتاب يطلقون عىل هذ الواقع الثقايف واألديب.

 العرص ابلضعف والراككة.

 فكـرة وتكوين اجلزائري األدب اترخي عىل التعرف إن     

 برمس مرتبط العامثين العهد يف مايض اجلزائر الثقايف عن حصيحة

 سري وملعرفة هذا العهـد، إابن عامة الثقافية للحياة وارة صورة

 فامي ننظر أن وجب ابجلزائر العقيل الثقافية والنشاط احلركة

  خمتلف من الزمن من الفرتة لهذه كتبـــه املعارصون

 

 

 

 حقائق نقدم نس تطيع أن ح ى وهذا مللهم اختالف عىل الكتاب

المة الع ةااته، ومن املعارصين لهذه الفرت  العرص واقع من اثبتة

أبــي راس النارصي وايذي يقول يف رحلته " فتح اإلهل" فيتحدث 

عن ريق العمل واألدب فـــــــي اجلزائر، حيث اكـر بعض العلامء 

واملشاخئ  خاصة ايذين تتلمذ عىل أيدهيم أو حرض جمالسهم مهنم  

الش يخ احلاج عيل بن األمري مفيت املالكية ابجلزائر وخطيهبا 

د الشاهد وامحد ابن عامر ايذي نان يف زمنه متوليا واحلاج بن محم

اخلطابة والفتوى والامامة ومحمد الصادق ابن أفغول هذا األخري 

ايذي نان يشد الرحال إليه من حوايل زواوة وغريس فاكن 

للعلوم جامعا ويف فنوهنا ابرعا. هذا وقد أشار للك واحد مهنم 

ليت و املؤلفات اببعض األخبار. وقد يذكر بعض الشعر هلم أ

وهذا يعين بوجود عدد   (2)قدموها لألدب اجلزائري والعريب.

معترب من العلامء ايذين نبغوا يف خمتلف العلوم نالفقه واألدب 

وادلراسات ادلينية والتصوف وعلـم الالكم والطب والفلسفة 

وغريها من العلوم، غيـر أن جل من نبغ مجع بني الفقه 

 الكتابة والشعر. واحلديث عن والتصوف،أو يف األدب بني

الثقافة البد أن نتناوهل من حيث مدلوهل اخلاص إا مييـــز محمد 

 األدبية احلركة هام الفرتة هذه يف الثقافة من نوعني الكرميبن عبد 

 العلمية فالثقافة التعلمي، أو هو العمل ابلعلمية والعلمية، فاملقصود

ث لعبت الزوااي دورا حي (3)ابلطابع اإلساليم متزيت ابجلزائر

أساس يا يف نرش الثقافة يف األرايف واملدن فاوجدت بذ ك توازان 

من  ادلينية العلوم علـى ترتكز نانت حيث بني الريف واملدينة،

 هذه خالل التعلمي مراكز وفقه وعقائد، ونانت وحديث تفسري

 دهـة ودورا من دورا تعلهميا تؤدي نانت واليت املساجد يه الفرتة

إىل  ادلور بنفس تقوم الزوااي نانت مكــا أخرى، دهة من ايتعبد

الابتدائية  التعلهمية املرحةل متثل نانت اليت الكتاتيب جانب

 القرآن وحف  القراءة والكتابـة التالميذ فهيا يتعمل )األولية(

 النبوية كام قام األهايل بتعلمي أطفاهلم العلوم املعروفة واألحاديث

دارس الد اجلزائرية وبنوا يذ ك الكتاتيب وامليف خمتلف أحناء الب
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وغريها من املراكز العلمية، وركزوا خاصة عىل حتفي  القرآن 

 حبق املراكز هذه تعد نانت ، حيث(4)الكرمي وتفسريه وقراءته

 الفكري والعلمي. مراكز اإلشعاع

وهناك علامء مجعوا بني الفقه األدب وعىل رأس هؤالء املفيت    

امر اجلزائري ايذي عاش يف القرن الثاين للهجرة " أمحد ابن ع

م(، وهو عرص شهد حركة علمية نش يطة يف اجلزائر شارك  18)

فهيا أميال ابن مهمون وعبد الرزاق بن حامدوش والشاعر املفيت 

ابن عيل ومحمد أبو راس النارص، وعبد القادر الراشدي، وغريمه، 

إىل  1180س نة وقد توىل ابن عامر فتوى املذهب املاليك من 

، ا ك أن ابن عامر قد تفرغ بعد ا ك للتدريس والتأليف 1184

 (5)والرحةل "

وجند كذ ك من األنواع األدبية اليت انترشت يف هذه الفرتة     

" أدب الرحةل " ايذي نان األكرث ش يوعا بفضل الرحالت اليت 

 قـام هبا علامء هذه الفرتة ورمغ أن احلياة الس ياس ية والاقتصادية

نانت مضطربة فهذا مل مينع ابن عيل وابن عامر وابن مهمون يف 

قول الشعر،" فاكن شعرا يف مجلته يعرب عن متانة نقافة هؤالء 

الشعراء ومتكهنم من البيان العريب وايذوق الفين والثقافة 

اإلسالمية األدبية وإن املمتعن يف شعرمه اجد آاثر املدرسة 

ة صف الرايض والطبيعة ورقاألندلس ية ابرزة. فاملوحشات، وو

وهبذا تعترب خشصية هؤالء مفخرة  (6)األلفاظ وبعد األخيةل..."

فوجب علينا كدارسني وطالب للرتاث اجلزائري العريب 

اسرتجاع الرتاث الثقايف واحلضــاري اجلزائري واحلفاظ علية 

والتذوق منه والعمل به وعليه وإنقاا ما ميكن إنقااه، وا ك 

لامء العلمية ومجع النصوص عىل إختالفها ألعالم العبكتابـة السري 

 واألدابء ايذين صنعوا جمد هذا الوطن.

( عىل رصيد 1520-1830وحيتوي العهد العامثين يف اجلزائر )    

هام من هذه الرحالت، حيث أصبح اجلزائريون أكرث ميال إىل 

الرتحال والتجوال مرشقا ومغراب داخل اجلزائر وخاردها، وهمام 

ولنا حرص أسامء هؤالء الرحاةل ورحالهتم، فإن ا ك يعترب حا

حماوةل ايئسة، ويعود ا ك إىل كرثهتم وسكوت املصادر عن اكر 

أسامء الكيري مهنم، كام أن العديد من الرحالت قد ضاعت ومل 

يعرث لها عىل أثر. إال أن كتب الرتامج والسري والتارخي واألدب 

ال وميكن أن نذكر يف هذا اجملتركت لنا كثريا من أسامء هؤالء، 

أسامء لرحاةل اس تطاعوا أن يدونـوا رحالهتم، اليت أصبحت اليوم 

ومن هذه  (7)مـن أمه املصادر لكتابة التارخي يف الفرتة العامثنية

ابن عامر" حنلـة اللبيب  الرحالت يف الفرتة املدروسة نذكر: رحلـة

ة األنظار "نزهيف أخبار الرحةل إىل احلبيب"، ورحةل الورنالين 

ابن  يف فضل عمل التارخي واألخبار"، ورحلـة الغربيين ورحلـة

حامدوش عبد الرزاق "لسان املقال يف النبأ عن النسب 

 واحلسب واحلال" وغريها من الرحالت. 

ومل يقف شعراء العرص العامثين عنـد هذا احلد، بل نظموا     

ل األدبية ألعامقصائدمه ح ى ابللهجة العامية هبدف إيصال هذه ا

اىل العامة والناس مجيعا وهذا للتعبري عن اااهبم بشخصية 

ممدوهحم وتقديرمه هلم مفن ا ك ما فعهل خلرض بن خلوف يف 

ديوانه ايذي مدح فيه الرسول ــ صىل هللا عليه وسمل ـــ و اكر 

 خصاهل و فضائهل: 

 أحسن  ما يقال  عندي      بسم  هللا   وربك  نبدا   

 (8)يف سلطان جسدي      ما  عزك ابغي  واحداحبك   

فهذا الرتاث ايذي هو يف الواقع املادة اخلام واملصدر      

األسايس لتارخي اجلزائر خاصة يف الفرتة العامثنية اليت اهتمت 

 ابلتلكف وامجلود.

 أوال: الشعر اجلزائري القدمي يف اجلزائر:  

 اليت تعود العهدإن اغلب دواوين الشعراء اجلزائريني       

العامثين ما تزال يف طي الكامتن، إال أهنا مل تنرش او عبارة عن 

خمطوطات مل يمت حتقيقها وكذ ك جندها مبعرثة هنا وهناك سواء 

يف املكتبات اجلزائرية، أو خارج اجلزائر كتونس واملغرب وتركيا 

وغريها من البدلان العربية واملرشقية، ومن هؤالء الشعراء 

 وابن عيل وابن عامر واملقري واملاجناليت وابن حسنون املندايس

وابن الشاهد وأمياهلم ممن عاشوا يف العرص العامثين، فلك ما جنه 

عن بعض الشعراء سوى بعض األبيات املتفرقة بني املصادر 

واملراجع سواء نانت اترخيية أو فقهية أو خمطوطات متفرقة يف 

 امل للشعر وأههل، يؤكد مااملكتبات العامة واخلاصة، وهذا الاه

اهب إليه ابن خدلون "من أن أهل املغرب العريب قد أضاعوا 

وهذا  (9)رواية أشعارمه وأخبارمه فأضاعوا أنساهبم وأحساهبم"

الرأي حفّز العديد من الشعراء عىل تدوين الشعر والاهامتم به 

ومن هؤالء امحد ابن حسنون يف كتابه " األزهار الشقيقة"، وأبو 

النارص يف " ادلرة ألنيقة"، كام رواه عبد الرمحن اجلامعي  راس

 .املغريب عىل رجز املفيت محمد احلفناوي التلمساين يف فتح وهران

مث وقد حتدث ابن حامدوش أن هل ديواان بناه عىل الغزل     

والنسيب واملراع ومدح الرسول صىل هللا عليه وسمل، وهل 

لوطن واألهل والوصف أغراض أخرى نالفخر واحلنني إىل ا

ومدح األمراء وغري ا ك، كام مض لك من " نفح الطيب " و" 
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أزهار الرايض " مكية من األشعار للمقري، فقد نان هل أيضا 

كناشا حيمل امسه " يضم أداب أندلس يا وغريه "، ولسعيد 

املندايس مجموعة قصائد يف أغراض خمتلفة ما تزال خمطوطة، 

ف التلمساين ديوان مازلنا ال نعر  وينسب إىل سلامين ابن عيل

حمتواه، ولكنه ما يزال خمطوطا يف إيران. وقد اكر ابن زاكور 

، ملؤمن اجلزائري ديوان شعر ورسائلاملغريب أن حملمد بن عبد ا

د وتضم دواوين "ابن عيل مفيت اجلزائر احلنفي شعر كثري يف اجلها

وانتصار بكداش علهيم وفتحه لوهران س نة  األس بانضد 

م وقد قيلت أشعار كثرية يف هذا الفتح لكها 1708ه/1119

. والبن عامر (10)مسجةل يف كتاب" التحفة املرضية" البن مهمون"

واملنجاليت وابن حسنون أشعارا كثرية يف خمتلف األغراض أمهها 

املدح والوصف والغزل واملداحئ النبوية، ويف كتاب " منشور 

ار بس تان " البن مرمي أخبالهداية " لعبد الكرمي الفكون و" ال 

عن شعراء تلمسان وقس نطينة عرفوا جبودة الشعر وكرثته ال 

 .(11)نعرف عنه شيئا

ونان لهذا املنتوج الشعري املعترب يف هذه الفرتة بواعث يف     

أغب اجملاالت ادلينية والس ياس ية والاجامتعية وح ى الطبيعية، 

صائد أشعار وقفقد أثرت عىل الشعراء فأنتجوا ما أنتجوه من 

عاجلت خمتلف األغراض الشعرية، مهنا املدح والوصف والغزل 

والهجاء والتش بيب وغريها من األغراض املعروفة، ومن خالل 

تأثر الشعراء ابملدرسة األندلس ية اليت عرفت ظهور منواج جديد 

للقصيدة العربية ويه املوحشات األندلس ية، وهذا النوع نان مضن 

ائريني فقد كتب يف هذا النوع لك من ابن أعامل الشعراء اجلز 

عامر وابن عيل وأمحد املنجاليت وابن الشاهد وغريمه من الشعراء 

ايذين برعوا يف قرض الشعر، كام نوعوا الشعراء بني الشعر 

الفصيح وبني الشعر امللحون ايذي أقدم عليه العديد من الشعراء 

تلف لنا ان خم  وهذا هبدف إيصاهل اىل عامة الناس، وهذا ما يظهر

أعامر الناس نانوا يتذوقون الشعر، وهذا ما شهد به العديد من 

الكتاب والعلامء مهنم محمد توفيق املدين ايذي قال:" ولقد نان 

 اجلزائريون طيةل مدة امجلهورية اجلزائرية العامثنية، يتبارون أترانا

وعرابان يف أعامل اخلري، ووقف األوقاف الطائةل عىل املساجد 

ملدارس واملنشآت العامة، ونانت دور العمل عامرة، وحلقات وا

ادلروس خاصة ابلطالب يف لك مساجد املدن الكربى، أما 

مدرسة  وأالتعلني الابتدايئ فاكن يلقن يف النة آالف " كتاب" 

 .(12)ابتدائية"

لقد سعت حماوالت نقدية كثرية إىل دراسة الشعـر العريب     

دمية وحديثة، وتباينت مناجهها، بعامة واجلزائري خباصة ق

واختلفت طرائقها، وتعددت دعواها وتفاوتت اجهتاداهتا وهذا 

لكه يعود ابخلري عىل الثقافة األدبية، ألهنا حصدت غنام هذه 

البحوث واجلهود، ومازال هـذا املنت حيتاج إىل دراسات كثرية 

ليك تقف عىل جوانبه اخملتلفة، فهناك دراسات انكبت عىل 

 . (13)از اترخي لألدب اجلزائري بعامة والشعري خباصةاجنـــ

وهذا ما يلفت انتباه الباحيني فيودهون دهودمه مبدارس هتا     

والبحث عن أبعادها مضن رؤية مهنجية صارمة لننتج يف الهناية 

كتابة نقدية للتارخي الثقايف العام ليس عىل أنــه ااكـرة جامعيــــة 

رتاث أدبنا اجلزائري القدمي والتش بع ابلفقط؛ وهذا لالسزتادة من 

اجلزائري ايذي تعرض لألهوال الهائةل؛ اليت جعلته عرضة 

للتش تيت والتوزيع؛ يأخذ منه من شاء فنجده اليوم أطرافا فــي 

مكتبات املغرب، وتونس، واس بانيا، وفرنسا، وتركيــا، وسوراي، 

ئــــر، وإما اوغريها من األقطار اليت القت عالقات بيهنا وبني اجلز 

عن طريق اجلزائريني ايذين تنقلوا إىل هذه األقطار، فوجدوا 

عددا غري قليل من الكتب اخملطوطة  واحملققة من طرف أساتذة 

جزائريون نكن هلم لك التقدير، وننوه جبهودمه العظهمة اليت 

 . (14)بذلوها يف خدمة األدب

ع من بويقتيض عىل الباحث الاطالع املس تفيض عىل ما ط     

مصادر وما مل يطبع ومضن ما هو مغمور يف املكتبات العامة 

واخلاصة ادلاخلية مهنا واخلارجية اليت مل نتعرف علهيا إىل يومنا 

 هذا.

 منااج لشعراء جزائريني يف العهد العامثين: -اثنيا 

: عاش ابن عامر يف القرن الثاين  أمحد ابن عامر اجلزائري  -1

 شهد حركة علمية نش يطة يف م(، هوعرص18عرش للهجري )

إىل  1180اجلزائر، توىل ابن عامر فتوى املذهب املاليك من س نة 

 وجلس للتدريس ابجلامع الكبري ابلعامصة وانتصب للخطابة 1184

واإلمامة حبمك وظيفته، مث تفرغ بعد الفتوى للتدريس واألدب 

 والرحةل .

ات؛ فقــد ر تنقل ابن عامر يف تونس واملرشق العريب عدة م      

وجاور ابحلرميـن الرشيفني حوايل انين عرشة س نة  1166جح 

 1195وأقام مبرص فرتة،كام اهب إىل تونس ليس تقر فهيا س نة 

وأخذ العمل كعادة علامء وقته خالل اجلوالت اليت قام هبا عىل 

مشاخئ جةل من املرشق واملغرب العريب، كام خترج عىل يديه 

بو راس النارص من اجلزائر، وأمحد تالميذ كثريون مهنم "محمد أ
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الغزال من املغرب، وإبراهمي الس ياةل من تونس، ومحمد خليل 

، (15)املرادي من الشام، ومعـر بن عبد الكرمي من مكة وغريمه "

وقد برع ابن عامر يف األدب فاكن نس يج وحـده فـــي عرصه 

يعرف أسلوبه همام ختفى، وهو األسلوب اجلزل اجلذاب املسجوع 

دون تلكف، واش هتر ابـــــن عامر أيضا يف احلديث الرشيف ب

 وروايته .

ألف ابن عامر مجموعة من الكتب والرسائل، وديوان شعر     

ضاع الكيري منه ومن مؤلفاته: "لواء النرص يف فضالء 

العرص"وايذي مايزال مفقودا ليومنا هذا، ورحلته املسامة بـ"حنةل 

ط نبذة يب"واليت وجدت مهنا فقاللبيب بأخبار الرحةل إىل احلب 

أيضا ابي تونس و  من مقدمهتا و"اترخي يف سرية عيل ابشا"،

"رساةل يف مسأةل وقف"ورساةل يف وصف قرص عبد اللطيف 

مع قصيدة طويةل يف نفس املعىن. وحاش ية عيل اخلفايج إضافة 

 .(16)إىل ديوان شعر إىل غري ا ك من األعامل

ساين األصل التلم  املندايس أبو عامثن سعيد بن عبد هللا -2

هـ، تعمل علوم العربية 1088املنشأ وادلار املتو  عىل األرحج س نة 

نالنحو والرصف والبالغة، والعلوم الرشعية والعقلية، نالقرآن 

الكرمي واحلديث الرشيف وعمل الالكم بتلمسان العامصة الثقافية 

نان  يلغرب البالد، وفهيـــا رشب من مشارب اجلو الصويف ايذ

 يطبع احلياة الثقافية بطابعه اخلاص.

األحداث ادلامية اليت توالت عىل تلمسان، واليت نانت حمل     

وا نزاع بني العامثنيني يف اجلزائر من دهة والزاينيني ايذين استنجد

ابلعلويني يف املغرب مـن دهة أخرى، مل تساعد املندايس عىل 

صا وأنه  املغرب خصو الاس تقرار ويف املدينة، ففضل الهجرة إىل

نان شاهد عيان ملذحبة عنيفة جهم فهيا األتراك عىل بعض األعيان 

فنلكوا هبم، وهدموا دورمه، وس بوا نساهبم وأبناهئم، بعد أن أف ى 

هلم بذ ك الفقيه ابن زاغو، فتأنـر املندايس من بشاعة اجملزرة، 

 وهرب جبدله إىل املغرب ونان ا ك عىل عهد عامثن ابشا.

ويف ديوان املندايس قصيدة نونية وصف فهيا تكل املذحبة     

ا وأفاض فهيا عام فعلته يد البطش الرتيك يف أعيان تلمسان وعلامهئ

ابحة وش بيبهتا وشيهبا، وعرض فهيا ابملفيت ابن زاغو ايذي أف ى بإ

دم املسلمني لألتراك، ونعته فهيا بأقذع األوصاف، وصوره يف 

ظلمة ل البدل مضنا وعلنا للثورة عىل الأبشع الصـور، ودعا فهيا أه

وظلمهم، ومسى قصيدته هذه ابمس " األعالم فامي وقع لإلسالم 

وظل الشوق واحلنني  (17)من قبل الرتك بتلمسان واجلزائر"

بشدة إىل موطنه تلمسان، إىل أن وافته املنية،  قد اختلف يف 

نت اته ناـى أن وفوماكهنا، فبعض الرواايت تذهب إل س نة وفاته

هـ بسجلامسة وهبـا دفن، وبعضها اآلخر تذهب إىل 1088س نة 

أن وفاته نانت يف أواسط القرن الثاين عرش الهجري بتلمسان 

 وهبا دفن. 

أما آاثر املندايس، فال نعرف هل مهنا اليوم إال الشعر الفصيح     

منه وامللحـون، فديوانـــه الفصيح قد حققه ونرشه املرحوم راحب 

م وهو حتقيق مازال يف حاجة إىل 1976اجلزائر س نة بوانر فـي 

تدقيق، خصوصا يف القصيدة الالمية " أرااا املزن من عيين 

نزل"، اليت تنسب كذ ك إىل احلويض، وديوانه امللحون قد 

 م.1968حققه ونرشه األس تاا محمد بكوشة يف اجلزائر س نة 

عره شتعد قصيدة املندايس املسامة ابمس العقيقة من أشهر     

امللحون، وقــــد قيل إن سلطان املغرب املوىل إسامعيل قد 

أعطاه ميقالها اهبا، وقد جتاوزت العقيقة الثالث مائة بيت، وقد 

خصها محمد أبو راس بس بعة رشوح، كام اكر يف فتح اإلهل، األول 

سامه )ادلرة األنيقة يف رشح العقيقة( والثاين سامه )طراز رشح 

 ندايس(، واخلامس سامه )احلةل السعدية يفاملردايس لقصيدة امل 

رشح قصيدة السعيدية(، والسادس سامه )امجلان يف رشح 

قصيدة أيب عامثن(، والسابع سامه )نظم األديب احلسيب اجلامع 

 (18)بني املدح و النسب والتش بيب(.

مث قال: " فليعترب ايذي من أهلها، وقال من مدح رسول هللا     

، ومل (19)مبثلها، فهيي س بعة رشوح" - صىل هللا عليه وسمل -

جند اكرا يف الكتاب الثاين والثالث، وابس تثناء هذه الرشوح 

 اليت مازالت خمطوطة.

هـ، 1122، نان حيا س نة محمد بن امحد احللفاوي التلمساين -3

من فقهاء أهل تلمسان وأدابهئا، وهل اش تغال ابلتارخي من أمه 

ة " يف فتح مدينة وهران آاثره املعروفة ح ى اآلن " أرجوز

م عىل عهد ادلاي محمد 1708هـ / 1119الفتـــــح األول س نة 

بكداش وصهره أوزن حسن، وقـــــد قتلهام ادلاي دايل إبراهمي 

 م.1122بعد ا ك س نة 

حتتوي األرجوزة عىل اننني وس بعني بيتا، ونانت من بني     

 ادلوةل يف األشعار اليت أنبهتا ابن مهمون يف التحفة املرضية

البكداش ية، وأشــار إىل أن انظمها هو أبو عبد هللا محمد بن 

امحد احللفاوي مفيت تلمسان، كام أشار إىل الرشح الـذي معهل 

علهيا أبو زيد عبد الرمحن اجلامعي الفايس، وقد اكر حمقق التحفة 

محمد بن عبد الكرمي، عند تعليقه علهيا أنه ميكل من الرشح نسبة 

 خطية.
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نذكر الشاعر العامل محمد آل قوجيل من خالل شعره ايذي كام 

تضمن حبثا عىل اجلهاد ضد األس بان يف وهران واجلهاد بصفة 

 عامة، ونذكر هل هذه القصيدة اليت اخرتان مهنا هذه األبيات:
 فرحت جزائران بمك واننست          ِبمقاممك فهيا حبال حبور  

 والكفر اقطع أصهل بذكور      ولتلتفت   حنو   اجلهاد   بقوة      

 (20)دَهز جيوشا ناألسود ورسحن       تكل اجلواري يف عباب حبور  

رش املتويف يف القرن احلادي ع  أبو العباس امحد املنجاليت  -4

الهجري، ينتسب إىل بدلة منجالت الواقعة يف القبائل الكربى 

ألعالم اوحارضهتا جباية، ويه البدلة اليت ينتسب إلهيا عدد من 

ايذين خدموا الثقافة ادلينية واألدبية والعلمية يف اجلزائر، مهنم 

أبو يوسف يعقوب بن يوسف الزواوي املنجاليت املتويف س نة 

هـ، اكره الغربيين يف عنوان ادلراية، ونان متعارصين وقال 690

عنه: " من احصابنا ايذين مجعنا معهم عرص واحد، هل معرفة 

 قرأ ببجاية، ورحل إىل تونس يف طلبابلفقه وأصول الفقه، 

العلــم، مث عاد وأقرأ الناس ونفعهم بفتاويه، فظهر أمره 

، ومهنم عىل بن عامثن املنجاليت، ايذي زا م بعلمه (21)واش هتر"

 علامء جباية وفقهاهئا، وتوىل اإلفتاء هبا، واكر عبد الرمحن الثعاليب

حلسن خنا أبو اانه نان من بني من قرأ عىل يديه، إا قال: " ش ي 

. ونذكر (22)اإلمام احلاف ، وعليه نانت معدة قراءيت ببجاية "

معر بن محمد بن عبد الرمحن املنجاليت أبو حفص، وهو أيضا 

فقيه، كبري أصويل، منطقي، شارك يف الكيري من العلوم، من 

أهل جباية، حيث انتقل مهنا بعد سقوطها إىل مدينة اجلزائر، 

، رحل إىل املغرب وأخذ عنه، حتدث عنه فاكن من كبار علامهئا

م( يف رحلته املسامة بـ"نرش 1708ه/1120ابن زاكور الفايس )ت 

، حيث أنىن عليه وقال: " أجازين ابجلزائر (23)أزاهري البس تان"

، فأشاد به يف قصيدة ومدحه فهيا بعلمه وورعه (24)وتطوان"

ائز األكرب، حوس بقها هبذه املقدمة: " الَعمَلُ األشهر، واحلرَْبُ 

: العريضِّ وايذايتِّ أبو حفص معر بن عبد الرمحن  الرَشفنَْيِ

املاجناليت، هو بقية السلف، وبركة اخللف، ايذي محى هللا به 

، تويف مبدينة اجلزائر س نة (25)ا ك القطر من التلف "

 .(26)ه1104

هو ف  -ايذي حنـن بصدد احلديث عنه   -وأما أمحد املنجاليت     

القرن احلادي عرش، ونان قريبا من الفرتة اليت عاش  من أعالم

فهيا لك من سيـدي ابن عيل، والش يخ امحد ابن عامر ايذي 

 -عرف به و بهنجه يف الشعر يف رحلته، ولــم يرش ابن عامر 

نه فــي حديثه ع  -ايذي عاش يف القرن الثاين عرش الهجري 

، ومل اإشارة تفيد ابلتقائه به، بل حتدث عنه حديث من مضو 

 يذكر ال اترخي والدته وال اترخي وفاته، ولكن يفهم من حديثه عنه،

انه ترك هلم طريقة يف املدحي النبوي، اتبعه فهيا هو وابن عيل 

 وابن الشاهد وأمياهلم.

سطع جنم أمحد املنجاليت يف جمال القريض أكرث منه يف جمال     

ة، وقد حملمديمـن جماالت املعرفة، فقــد نان من عشاق الشامئل ا

أشاد به امحد ابن عامر، واعتربه من الشعراء القالئل يف اجلزائر، 

يف ا ك العهد ممن برع يف شعر املدحي النبوي، الـذي ينظر فيه 

الشاعر إىل الرسول عليه الصالة والسالم نظرة روحانية صوفية، 

وال يقصـر يف شعـره عىل رسد السرية النبوية الواقعية يف احلياة، 

جعهل ابن عامر يف هذه الصناعة األدبية، اثلث اننني، هام  وقد

البوصريي وابن فارض، وا ك يف قوهل: " والشعر القريض عندان 

يف هذا الغرض، ما أنزره وأقهل، ويف هذا العرص وايذي قبهل، 

وجمىل هذه احللبة، ومقدم امجلاعة، وانئل اجلعبة، وإمام الصناعة، 

و وابن الفارض والش يخ أب ...، وميلث طريقيت البوصيـري

  .(27) العباس س يدي أمحد املنجاليت "

 أن ألمحد املنجاليت ديوان شعر -يف رحلته  -اكر ابن عامر     

نامل يف املداحئ النبوية، صب فيه الشاعر لك مشاعره ومعارفه 

وتعلقه وعشقــــه للشامئل احملمدية الروحانية اخلالصة، وا ك عىل 

ه يذهبون يف اعتقادمه إىل انه قدمي بوصف عادة الصوفية ايذين

حقيقة، وحديث بوصفه إنساان، ويذ ك فهو عندمه "عني الوجود 

 " ومن نوره احملمدي انبيق لك موجود، ومما جاء يف إشارته قوهل:

" وهذا الرجل الصاحل من عشـاق الشامئل احملمدية املرشفة 

ار الندية زهالعاطرة الندية، وهل ديوان قصائد مودلية، تزري ابأل

."(28)    

غري أن هذا ادليوان املولــدي، مازال مع كثري غريه إىل اليوم     

يف طــي النس يان والكامتن والضياع، ومل ينج منه إال بعض 

القصائد اليت نقلها عنه ابن معــار يف رحلته، مهنــا مسطية عدهتا 

مهنا موش و حنو مثانني بيتا مطلعها: الركب حنو احلبيب قــــد سار، 

احتفى فيه املنجاليت مبعاين احلب اإللهيي، ووحدة الوجود 

واحلقيقة احملمديـــة، مطلعه:" ابهلل حادي القطار / قف يل بتكل 

ادلاير / واقر السالم ". تعد هذه الشخصية من أبرز 

الشخصيات اليت برعت يف قرض الشعر خاصة املدحي النبوي 

دقيقة تربز معامل هذه وهو بذ ك حيتاج إىل عناية ودراسة 

الشخصية وتدقق النظر يف آاثرها اليت مل تصل إلينا سوى بعض 

 النتفات من هنا وهناك.
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هـ 1125، املولود س نة احلسني بن محمد السعيد الورنالين -5

، وهو واحد من أعالم اجلزائر املشهورين هـ1193واملتويف سنــــة 

آليفهم القهمة ميالدي بتيف العهد العامثين، فــي القرن الثامن عرش 

اليت خدلت اكرمه بعد اهاهبم، ميلام ميلام خدلوا فهيــا عرصمه 

ايذي عاشوا فيه، ونقلوا إىل اخللف حارضمه، وما نان سريد فيه 

من س ياسة واجمتـاع ونقافة، أميال ابن عامر وابن مهمون وابن 

 حسنون وابن عيل وأبو راس النارصي وأمياهلم.

ي اهمت يف جانب من رحلته برحالت عصـره والورنالين ايذ    

قد ومناقهبم، مل يفته أن يعرف بنفسه وبنس به وببعض مؤلفاته، ف

اكر فهيا أنه هو: )احلسني بن محمد السعيد بن احلسني بن محمد 

بن عبد القادر بن أمحد الرشيف هذا من رشفاء اتفياللت، وأما 

ره هو جنل ق اكمقره ومقر أوائهل ففي جباية، واكر أن جده الساب

الش يخ الباكي ايذي نانت هل زاويـــة عظهمة، خاصة ابلطلبة، وأنه 

نان صاحب مقام رفيع يف العمل، ومن أحصاب الكرامات حيث 

  (29)أصبح الناس ينظرون إليه نظرة احرتام وإجالل(.

يف عرش بين ورنالن، غري بعيد عن جباية، نان مودل     

ر مزار، اته، وقربه اليوم مشهو احلسني الورنالين، وبه نانت وف

يوجد بقرية "آنو" وهبا مسجد يسمـى ابمسه، تقــــام فيه الصالة، 

وتلقى ادلروس عىل الطلبة القاصدين من أطراف البالد  تلقى 

الورنالين تعلهمه يف أحضان أرسته، حف  القرآن الكرمي، 

واختلف إلـــى حلقات ادلروس اليت نانت تقام يف زاوية األرسة، 

إا أخذ عن وادله، ومشاخي وقته مهنم : حيي محودي، وحيي عيىس 

وبلقامس بن عيل وغريمه ممن تنقل هــو إلهيم ميل الش يخ امحــد 

زروق، ايذي اكر الورنالين انه زاره واخذ عنه، وتقرب إليه 

 بقصيدة مدحه هبا .

اكر أبو القامس سعد هللا يف كتابيه اترخي اجلزائر الثقايف     

وآراء يف اترخي اجلزائر، أن الش يخ الورنالين قد جح وأحباث 

، والثانية هـ1153نالث مرات عىل األقل، األوىل نانت س نة 

، حيث نان يورد أخبار هـ1179، والثالثة س نة هـ1166س نة 

ادلول اليت زارها يف طريقه كام التقى أنناء هذه احلجات بعدد 

طدت تو مـن املشاخي، حيث اكرمه يف رحلته، ولكن صلته 

ببعض علامء األزهر الرشيف ايذيـن حرض دروسهم، وايذين نان 

مهنم؛ الش يخ محمد بن سامل احلفناوي، والش يخ ، والش يخ عيل 

بن امحد بن مكــــرم الصعيدي العدوي، وغريمه من فقهاء املالكية 

ابألزهر ايذين معق الورنالين معارفة الفقهية عىل أيدمه فعرف 

 هبم وبعلمهم .

ف الش يخ الورنالين مؤلفات عديدة، أشهـرها وأكرثها خلَ     

قهمة رحلته املسامة " نزهـــة األنظار يف فضل عمل التارخي 

واألخبار"، واليت حققها األس تاا محمــد بن أيب شنب ونرشها يف 

، ويه الرحةل اليت أمىل فهيا الورنالين 1908اجلزائر س نة 

دلاخلية ا أنناء رحالته امشاهداتــه ومالحظاته ولقاءاته اليت دوهن

يف أطراف البالد اليت مر هبا كتـــونس وطرابلس الغرب 

وغريهام، جفاءت الرحةل بــــذ ك طاحفة بطرائف األخبار، 

 ولطـائف اآلداب، وترامج مشاهري الرجال واألقطاب.

وأما مؤلفاته األخرى، مفازالت يف مجملها خمطوطة، وال نعرف     

 اآلن مهنا رشح عىل املنظومة القدس ية عهنا غيـر عناويهنا ح ى

لعبد الرمحن األخرضي، وحاش ية علـي السكتاين  وكتاب 

املرادي،  وقصيدة يف مدح النيب صىل هللا عليه وسمل يف حنو 

مخس مائة بيت، وشـرح عىل خطبة الصغرى للس نويس، 

ورساةل يف حل اللغز ايذي أرسهل أمحد بن يوسف امللياين إلـى 

جزوا عنه، وغريها مما جاء مذكورا يف مقدمة رحةل علامء فاس فع

الورنالين ومتهنا، أو مـا أحصاه واكره احلفناوي يف تعريف اخللف 

برجال السلف، ومحمـد بن مهمون اجلزائري فـــــي التحفة 

املرضية، وأبو القامس سعد هللا يف أحباث وآراء يف اترخي اجلزائر، 

 . 35 الثقافة، العدد:ويوسف قوقام يف مقاهل املنشور مبجةل

 يف الواقع، إن أعالم اجلزائر يف عهدها العامثين وشعراء اجلزائر    

ال ميكن أن نقف عند لك واحد مهنم ابلتفصيل، لطول قامئهتم، 

وكذ ك لتنوع أعامهلم واختالفها من عامل آلخر، ونكتفي ابإلشارة 

 يسيمحمد بن عبد الرمحن القشوطي الادر إىل هؤالء ونذكر مهنم 

(، عرف بتصوفه متبذا  م1794 - ه1208احلسن األزهري )ت 

 فأسس زاوية هبا لنرش الطريقةمن الطريقة اخللوتية مهنجا 

اخللوتيــة، اليت تعود جذورها إىل القرن العارش الهجري، وهل 

مجةل مـن الوصااي واإلجازات، وقد أشار أبو القامس احلفناوي 

ولو  ىل تكل الرسائل اخملطوطة،أنابر رجـال الطريقة الرحامنية، إ

طبعت  يقول: لاكنت جمدلا كبري احلجم كثري العمل، وهل قصيدة 

وحيدة، من حنو مخسة ونالنني بيتا، تصور جانبا من جوانب 

 -ه وسملصىل هللا علي -الشوق واحملبة، قالها يف حمبة الرسول 

 ةإمياان منه أن حمبة النيب عليه أفضل الصالة والسالم يه من حمب

هللا، وحمبة هللا من حمبة نبيه، وقد جعل لها عنواان يتضمن هذه 

احملبة، فضال عام جاء يف أبياهتا، وهو : " حتريك الساكن، وهتييج 

كام نذكر  (30)الشوق الاكمن، يف زايرة طيبة ومن هبا ساكن ."

(، ايذي اش هتر "ابلصالح  1002ت) محمد بن عيل هبلول اجملايج
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ال كة عظهمة ودعاء مس تجاب تشد إليه الرحوالتقوى ونانت هل بر 

يف املسائل العلمية هذب النقول ونقحها وكسا عمل التصوف 

، وهل شعر صويف كثري ومنظومات علمية. (31)طالوة وهبجة"

( وخلّف قصائد يف احلث 1011ت ) عبد الرمحن بن موىسو

د بن محمعىل اجلهاد ويف الاس تغانة ابهلل ورسوهل، ونان يعارصه 

( وهل شعر كثري يف امخلر، مث 1018ت ) (32)لرمحن البوينعبد ا

صاحب "نفح الطيب من غصن األندلس  (33)امحد املقريجند 

( نان إماما عاملا متفننا حافظا م1631 -ه1041الرطيب" )ت 

للفقه والنوازل ، هل عدة تآليف مهنا نظم سامه "إضاءة ادلجنة" 

اهر ديدة وجو ويه منظومة يف العقائد اش متلت عىل فوائد ع

حيي ، دون أن ننىس (34)فريدة مع سالمة النظم وحسن املساق"

م(، 17ايذي يعد من كبار علامء القرن احلادي عرش) (35)الشاوي

وايذي اعتىن بعلوم النحو املنطق والتوحيد، توىل اإلفتاء يف 

 املذهب املاليك كام اش تغل عىل تدريس العلوم مهنا الفقه والتفسري

نان  محمد بن قدار اجليالين املس تغامنييد.كام نذكر والنحو والتوح 

( من أمه آاثره منظومة طويةل تنيف عن ه1167حيا س نة) 

أربعامئة بيت، وهل أيضا منظومة يف الرتامج، وتأليف يف فن 

 احلمكة،.والقامئة طويةل وحس يب هبذا القدر يف هذا املقام.

زائر، اليت اجل وهبذا فإن التجارب األدبية القدمية نسبيا يف     

حاجة  نسجهتا أقالم لعدد من أعالم الفكر  واألدب، ما زالت يف

إىل عناية الباحيني وادلارسني للتعريف هبا وبإنتادها، ووضعها 

فـي مسار من املسارات الثقافية اخملتلفة املشارب واملسارب 

واملراجـع، ويه املسارات التـــي جسدت ااكرة اجلزائر الثقافية 

 ة، واليت قد تظل يف حمك الغياب، ما مل يمت اس تحضـــارواحلضاري

من أجنزها من النوابغ، وقـد أصبح من الرضوري جتاوز 

ادلراسات التارخيية التقليدية والاجتاه ابدلراسات التارخيية حنـو 

العمل املهنجي املوضوعي املعمتــــد عىل مفهوم اترخيـي حتلييل 

. وهذا عن التارخي الروايئ واس تفساري واس تنتايج والابتعـــاد

البحث ينصب عىل قضااي اجملمتع  وحتديد األهداف واجملاالت 

اليت يسعى إىل تغطيهتا ومعاجلهتا؛ هــــذه األهداف اليت تبعدان 

عن التارخي المكي واإلحصايئ وتودهنا حنو اترخي نوعي وا ك 

حسب متطلبات املهنج التارخيي احلديث؛ أما من خالل 

هنجيــــة املوضوعية فهيي تتطلب تكوين مؤرخني املسامهة امل 

قادرين عىل اس تغالل الواثئق والاس تفادة مهنا يف إعادة كتابة 

     اترخي اجلزائر العامثنيـة، كتابة علمية مهنجية موضوعية، إضافة إىل

العمل عىل نرش الواثئق النادرة، وخاصة اليت يصعب احلصول 

 عامل التارخيية التقليدية. علهيا، وعدم إهامل ما أجنز من األ

وهبذه التوجهيات يفتح الباب للباحيني وادلارسني للقيام     

بأعامل خمتلفة وجديدة تؤرخ لتارخي اجلزائر العامثنية علميا 

وموضوعيا وحتليليا ينري ظلمة هذا العهد فيضاف إىل املوروث 

 الثقايف اجلزائري خاصة والعريب عامة.
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 يف القرآن الكريم «أل التعريف»ـالربط ب

تطبيقية دراسة حنوية
 األس تاا: بوضياف رمضان                                                                                  

 جامعة أيب بكر بلقايد/ تلمسان                                                                                 

 توطئة:

ّن املتأّمل لرتاث العربية اجد أّن النحاة مه ايذين مَحلوا إ    

عىل عاتقهم دراسة امجلةل من الناحية الوضعية فصاغوا 

د امجلل و قواعدها، واس تقصوا أمناطها، و لكهّنم وقفوا عند حد

يف دراساهتم و حتليالهتم ومل يتجاوزوها، يف الوقت ايذي 

حث يف البالغيون ابلبو اش تغل فيه علامء اللغة و املفرّسون 

 الكيفية اليت هبا يامتسك النّص القرآيّن و تتآخذ ُمشلّكة بذ ك

وِمن مَثّ اهمتوا ابس تخراج الوسائل والعالئق و "نّصا ُمتِّسقًا، 

، يف حتقيق مسة النصيّة للنّص القرآينّ  األدوات اليت تسهم

ًدا رمغ اختالف أوقات نزوهل  ً واحًدا ُموحَّ حبيث جعلته ُ ّ

و أس بابه ِوْحدةً واحدةً يرتابط بعضها ببعض، و تتعلّق أجزاؤه 

 (1)عىل حنٍو تاكميّل حبيث ال يس تقّل منه جزء عن اآلخر".

ااي املهمة ضيذا تعّد قضية الاتساق النيّص ووسائهل من الق    

اليت شغلت عمل اللغة النيّص وحنو النص؛ "ألّن الاتساق 

النيّص يتآزر مع مجموعة من األنظمة النصية األخرى للوصول 

إىل ما يطلق عليه " )لكية النص("أي إّن النص لكٌّال 

 (2)يتجّزأ".

ة فلعّل أمّه األسس والعوامل اليت تفتقر إلهيا البىن النّصيّ 

اكيب املنوط جبعل الرت  عامل الّربطية هو أو الرتاكيب النحو 

ولقد يعد   (3)أنظمًة لغوية متضاّمة، وعالقاٍت دالليًة متتالية،

بني املفردات اللغوية داخل الرتكيب  الرتابطالربط أو 

النحوي، وبني أجزاء النص الواحد أمه أسس النظام الرتكييب 

مجلل ا للجمةل، بل يس تحيل فهم املعاين وادلالالت الواردة يف

والنّصوص دون وجود هذا الرتابط بني أجزاهئا، ح ى ميكن 

ادا معىن ًلكيّا مر  -جممتعًة ومرتابطًة  -أن تُؤدي هذه األجزاُء 

 (4)فيه.

وبدا أن مجهور النحويني احملدنني يدرسون النحو عىل 

حنو ما تركه لنا النحويون القدماء، من هنا تمكن أمهيّة هذا 

القدماء يف الّربط تفصح عن دورمه املوضوع، ا ك أن آراء 

ودهودمه فيه، وحديثنا عن الّربط يف هذا املوضوع قد يقترص 

عىل بعض آليات البحث املعارص اليت ما فتئت قضاايه 

منترشة بني ننااي مؤلفات النحويني األوائل ح ى تَرمّس يف 

ادلرس احلديث عند األواخر، ومن هنا لّب القصد حمصورا 

ة من عنارص الربط، يف ننتني من أقوى يف مجموعة حمّدد

 (5)العنارص اإلحالية والعنارص التعاقبية.معامله؛ وهام 

ويك ال نُفرَط أو نطنَب يف البحث عن هاتني األخريتني     

 اللتني تتفّرعان إىل أبواب مّجة، ويك يتّسم حبثنا مبا أوردانه يف

 عنوانه، نان لزوما عىل الباحث أن يعكف من حيث اس تقرّ 

ولو  -عليه اللغويون و العلامء النحويون، يذا ارتأينا أن منّر 

ح ّى نصل إىل ضفّة املقصود  )6)عىل الربط ابملعاقبة -خفافاً 

 .الربط بأل التعريفمن 

ادلرس  مل تتبـّوأْ ماكنهتا إال يف -ماّدًة حنويًة  -ولعّل املعاقبة     

ة ماحلديث، إا نادت حُترص يف ادلراسات اللغوية بعا

ويه نفُسها ال تتبّوُأ ماكنهتا  يف ادلرس  (7)والصوتية خباصة،

الفصُل  . و يهلقرينة الربطالنحوي إال فصال اثنيا و ممكاّل 

هنجية يف البحث وامل  -ونظرا لطبيعة املوضوع  (8(لإلحاةل.التايل 

 فقد ألزتُم بتعريفها اصطالحيا غري متوغّل -من جذور وأصول

رباّم أكتفي بتعريف َمن أرىس دعامئها،  بل(9)يف عرفها اللغوي،

بة يه املعاق : "-رمحه هللا -الفاضل متّام حّسان  قول األس تاا

صالحيُة عنرص لغوي أن حيّل حمّل لغوّي آخر، سواٌء أنان 

أحد العنرصين أو هام مفردا، أو مجةل، فإاا حّل حمهل أخذ 

 (10).حمكه"

يف درس نا  إاا وجَل هذا التعريُف  -مرة أخرى -ورباّم 

 -مباحَث  أقصد -النحوي جنده يس تقمي متاما مع أربعة أبواب 

وصف )العبارة ابل والربطابلتنوين  وابمُس املوصول  يه الربط

 وللعمل أّن هذه األبواب الربط بأل التعريف.و (11)الواصفة(.

يتفّرع لكٌّ مهنا كثريا كأبواب اإلحاةل متاما، وهو ما حيمّت علينا 

ا  ونتعّمق يك نكشف بدقّة أين يقع الربط فهيأن خنّصص أكرث

أو يف أّي قسم من أقسام هذه األبواب، وهنا أقصد ما خيّص 
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البحث مهنا. وإىل هنا أجُدين معكوفا عىل رابعها وهو الربط 

 ألبدأ ابلتفصيل. بأل املعّرفة

 :اجلانب النظري

ا تُعّد " أل املعرفة " رابطا من روابط امجلةل العربية، شأهن    

يف ا ك شأن إعادة ايذكر، والضمري النائب عهنا، وامس 

اإلشارة، واألبواب سالفة ايذْكر، ويه تنمتي لفصل الربط 

ابملعاقبة، وا ك ألهنا تعاقَب ابلضمري أي حيّل حملّها، ويف هذا 

املبحث أبدأ ابجلزء النظري بإدراج عدة نقاط أظهنا تقدمة أو 

من هنا  قرآن الكرمي،توطئة صاحلة للجزء التطبيقي يف ال

 أتطرق إىل: 

 .تعريف "أل" املعرفة  -1

 بيان أنواعها وما خيّص حبيث مهنا.  -2

 الفرق بيهنا وبني " أل املوصوةل ". -3

 العالمة ادلاةل عىل أهنا وقعت رابطا. -4

 امجلل اليت يقع فهيا هذا الربط.  -5

 فائدة الربط هبا من دون الضمري.  -6

حتدث عنه  ومن اجلدير ابيذكر أن هذا املبحث قد 

النّحاة يف أّمات الكتب، فهو قدمي، خبالف مبحث الربط 

ابلتنوين أو الربط ابملوصول أو الربط ابلصفة، دليل ا ك: أن 

ابَن هشام قد عّدها من الروابط العرشة، يقول: "التاسع: أل 

النائبة عن الضمري، وهو قول الكوفيني وطائفة من البرصيني، 

ا﴿ ومنه قوهل تعاىل: ِِّهۦ َوهَنَيى ٱلنَّفَس َعِن  َوأَمَّ َمن َخاَف َمقَاَم َرب

كأن األصل هنيى نفسُه عن  ﴾ٱلهََوٰىَفِإنَّ ٱجلَنََّة يِهَ ٱملَأَوىٰ 

 (12)هواها و اجلنّة يه مأواه".

 تعريف "أل" املعرفة: -(1

يه ألف والم تلحق ابالمس فتكس به تعريفا حيمل حتديدا     

ة نكرة شائعة أصبح معرفهبذا الامس املعّرف، و بعد أن نان 

حمددة متعينة، يقول ابن عقيل يف رشحه: "اختلف النحويون 

يف حرف التعريف "الرجل" وحنوه، فقال اخلليل: املعّرف 

هو"أل"، وقال سيبويه: هو"الالم" وحدها، فاهلمزة عند 

اخلليل مهزة قطع، وعند س بويه مهزة وصل اجتلبت للنطق 

ل الامَس من وعليه فإن"أل" امل (13)ابلساكن". عرفة أداة حتوِّ

 الش يوع والنكرة إىل التحديد والتعريف والتعيني. 

 أنواع أل املعرفة وما خيص حبيث مهنا: -(2

ولك قسم يندرج  (14)املعرفة إىل قسمني،"أل"  تنقسم    

 حتت نالنة أنواع و إليمك البيان. 

 ويه تضم: عهدية[،] -أ

 العهد ايذهين.  -1

 العهد احلضوري. -2

 ْكري.العهد ايذّ  -3

 ويه تضم: [،جنس ية] -ب

 اجلنس املطلق. -1

 اجلنس املقيد. -2

 اجلنس الاس تغرايق. -3

ٱلنَّيِبُّ ﴿: قوهل تعاىل العهد ايذهين،مّث إليمك األميةل، مفثال     

وهذا املعهود ايذهين يعاقب  (25)﴾.أَۡوىَلٰ ِبٱلُۡمۡؤِمِننَي ِمۡن أَنُفِسهِم

مك، وميال أاهانابمس اإلشارة أي: هذا النيب ايذي تعرفونه يف 

: حيامن نقول من الرجل ؟ فإان نقصد: من العهد احلضوري

هذا الرجل، فلكمة الرجل تعاقب ابمس اإلشارة ألهنا معهود 

ُ نُوُر ﴿ قوهل تعاىل:العهد ايذْكري حضوري.وميال  ٱَّللَّ

ِت َوٱأۡلَۡرِضِۚ َميَُل نُوِرِهۦمَكِۡشَكٰوٖة ِفهيَا ِمۡصَباٌحٌۖ ٱلِۡمۡصَبا َوٰ َمٰ  حُ ٱلسَّ

يٌّ  َا َكۡوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ هذا هو ايذي  (15)﴾.يِف ُزَجاَجٍةٌۖٱلزُّ

يُعاقب بضمري الغيبة، ومّسي اْكراي ألنه يعاد اكره معّرفا هبذه 

 األداة.

ل : الرجاملطلقادلاةل عىل اجلنس  أل اجلنس يةوميال     

أقوى من املرأة، أي جنس الرجل أقوى من جنس املرأة، 

ع ال يعاقب ابلضمري و ميال اجلنس ية ادلاةل عىل وهذا النو 

أي  .﴾َوهَنَيى ٱلنَّفَس َعِن ٱلهََوىٰ ﴿قوهل تعاىل:  اجلنس املقيّد

هنيى نفسه عن هواها، فكام هو واحض فإن هذا النوع يعاقب 

وهل ق الس تغراقابلضمري، وميال أل اجلنس ية ادلاةل عىل ا

ا النوع  فرد منه، فهذلكّ  أيْ  ﴾.َوُخِلَق اإلنَْساُن َضِعيفًا﴿تعاىل: 

 (17)ال يعاقب أيضا ابلضمري.

هذه األميةل مورة "أل" املعرفة بأنواعها الس تة، وبعد 

عرضها أس تطيع أن أقول: إن ما خيّص حبيث من هذه األنواع 

دلاةل ا أل اجلنس يةو العهد ايذكريادلاةل عىل  أل العهديةيه: 

ن تعاقب ع إما أفقط، وا ك ألن بقية األنوا اجلنس املقيّدعىل 

بضمري اإلشارة وإّما أهنا ال تصلح للمعاقبة أصال كام رأينا، 

وأتّكئ عىل قول متام حسان ايذي يدمّع ما س بق: "إّن )أل( 

تربط إاا نانت للجنس النس يب أو للعهد ايذْكري، ولكهنا ال 

تربط إاا نانت للجنس املطلق أو للعهد احلضوري أو 

يقة نواع الثالنة األخرية إىل حق ايذهين، إلشارهتا يف هذه األ

ال تشري إىل كيان آخر، وال إىل ما س بق اكره، أّما النوعان 
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الذلان يُربط هبام يف الس ياق فهُام يف قوة الضمري الغائب كام 

 (18)اتضح من األميةل السابقة.

 الفرق بني "أل" املعرفة و"أل" املوصوةل:  -( 3

ا يذي وفروعه، أميه امس موصول مبعىن ا: أل املوصوةل -1

 أل املعرفة فهيي أداة لتعريف كام س بق القول يف أول املبحث.

ختتص ابدلخول عىل امس الفاعل وامس أل املوصوةل  -2

وقد يضاف إلهيا الصفة املش هبة، أما أل املعرفة  (19)املفعول،

فهيي تدخل عىل أي امس نكرة لتكس به التعريف، وال ختتص 

 وصوةل.بنوع معني من اللكامت ميل امل

ثةل إىل صةل، ويه الصفة الرصحية املمت أل املوصوةل حتتاج  -3

يف املش تقات الثالنية السابقة، أما أل املعّرفة فهيي ال حتتاج 

 إىل صةل، بل حتتاج إىل نكرة تعرفها .

أّما أل  (20)نوع واحد دال عىل املوصولية،أل املوصوةل  -4

ية عهداملعرفة فهيي س تة أنواع مندرجة مضن قسمني "ال 

 واجلنس ية" كام مر. 

أسامء تدخل مضن أسامء املوصول، أو األسامء  أل املوصوةل -5

عامة، أما أل املعرفة فإهنا أداة ومن املمكن أن تندرج يف 

 مسّمى احلرف.

 العالمة ادلاةل عىل أن أل املعرفة وقعت رابطا يف امجلةل: -( 4

ل" املعرفة كام مّر أْن قلت إن العالمة ادلاةل عىل أن "أ    

يتغري  وحيّل حملّها دون أنتعاقب ابلضمري قد وقعت رابطا أْن 

املعىن أو يتأثر الس ياق، ولقد رّصح النحاة القداىم بذ ك، 

بل حيامن حتدث بعضهم عهنا نان يسّمهيا "أل"النائبة عن 

ودليل ا ك ما قاهل ابن هشام يف املغين: "وعرْبة  (21)الضمري.

أن يسّدها الضمري مع  -يقصد أل املعرفة -هذه 

ويف موضع آخر انقال رأي الكوفيني  (22)مصحوهبا"،

والبرصيني، يقول: "مسأةٌل أجاز فهيا الكوفيون وبعض 

البرصين وكثري من املتأخرين نيابة " أل" عن الضمري املضاف 

فَِإنَّ ٱلَۡجنََّة يِهَ ﴿ إليه، وخّرجوا عىل ا ك قوهل تعاىل:

ررت برجل حسِن الوجه أي حسن أي مأواه، وم﴾ ٱلَۡمۡأَوىٰ 

ودُهه، ورضب زيد الظهَر والبطن، أي: ظهره وبطنه، إاا 

رفع  الوجه و نصب الظهر و البطن، وقيّد ابُن ما ك اجلواز 

ظم وقال أبوشامة يف قوهل: "بدأت بسم هللا يف الن بغري صةل...

 اهرالظ" عن ألأوال" إا األصل ]يف نظمي[ جفّوزوا نيابة" 

من  همم إمنا هو المتثيل املعروف ، وحلارضمضري او عن 

 (23)بضمري الغائب".

الل عرض من خامجلل اليت يقع فهيا الربط بأل املعرفة:  -(5

بعٍض من آايت ايذكر احلكمي تبني أن الربط بأل املعرفة يقع 

 يف امجلةل العربية بنوعهيا الامسية و الفعلية، ميال ا ك: 

فَِإنَّ ٱلَۡجِحمَي يِهَ ﴿ اىل:قال تعامجلةل الامسية:  -أوال

 (25)﴾.فَِإنَّ ٱلَۡجنََّة يِهَ ٱلَۡمۡأَوىٰ ﴿ قوهل تعاىل:و  (24)﴾.ٱلَۡمۡأَوىٰ 

َوبَيهَۡنَُما ِحَجاب َوعىََل ٱأۡلَۡعَراِف ِرَجال و قوهل عّز و جّل: ﴿

 ِبِسهمَٰىهُۡمِۚ 
 (26)﴾.يَۡعرِفُوَن ُ َّا

 امجلةل الفعلية: –اثنيا 

ا ﴿قال تعاىل:  ا  ًّمَكَ  ۡرَعۡونُ فِ  فََعىَصٰ  ۩ َرُسواٗل  ِفۡرَعۡونَ  ِإىَلٰ  أَۡرَسلۡنَا

ُسولَ  ُ َوبَلََغِت وقوهل احلكمي: ﴿(27)﴾.ٱلرَّ برَۡصٰ َوِإۡا َزاغَِت ٱأۡلَ

 فَٱرۡضِبُوْا فَۡوَق ٱأۡلَۡعنَاقِ وقوهل تعاىل: ﴿ (28)﴾ٱلُۡقلُوُب ٱلَۡحنَاِجرَ 

 . (29)﴾َوٱرۡضِبُوْا ِمهۡنُۡم لُكَّ بَنَانٖ 

 خاصٌة هناك معانٍ فائدة الربط بأل املعرفة دون الضمري:  -( 6

 بأل املعرفة تؤدهيا حني الربط وال يؤدهيا غريها، مهنا: 

 َرَمَضاَن َشهۡرُ ﴿ميال ا ك، قال تعاىل: التعظمي والتكرمي:  -1

َن ٱلۡهَُدٰى  ِّلنَّاِس َوبَيِّنَٰٖت مِّ يا ُأنِزَل ِفيِه ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ل ِ ٱيذَّ

ۡهَر فَلَۡيُصۡمُهٌۖ َوٱلۡفُ  بأل اكر الشهر (30)﴾.ۡرقَاِنِۚ فََمن َشهَِد ِمنمُكُ ٱلشَّ

املعرفة تعظامي هل، ولو أن النظم عرّب ابلضمري وقال شهَره ملا 

 حتقق هذا املعىن.

التفصـــيل و التفســـري بعد اإلهبام ايذي غرضـــه التفخمي:  -2

ـــال ا ك، قوهل تعـــاىل: َكٰوٖة فِ ﴿ مي ُل نُوِرِهۦمَكِشـــــۡ ـــَ ا َمي هيـــَ

ب  ا َكۡوكـَ َ َأهنـَّ ُة كـَ اجـَ جـَ ٍةٌۖٱلزُّ اجـَ اُح يِف ُزجـَ بـَ ـــــۡ ٱلِۡمص ٌۖ احـٌ بـَ ـــــۡ ِمص

يّ   ولو عرب ابلضمري ملا حتقق هذا املعىن كذ ك.(31)﴾.ُدرِّ

ـــــۡ ﴿ميال ا ك، قوهل تعاىل: الهتويل:  -3 ِن كُلَ ٱلنَّاُس عَ يَس

ِِۚ َوَما يُۡدِريكَ  ََّما ِعلُۡمهَا ِعنَد ٱَّللَّ اعَِةٌۖ ُقۡل ِإن ــــَّ اعََة  ٱلس ــــَّ لََعلَّ ٱلس

 لو عرّب ابلضمري ملا حتقق معىن الهتويل.(32)﴾.تَُكوُن قَرِيبًا

َ ﴿ميال ا ك، قوهل تعاىل: التأكيد:  -4 َنَكٌۖ َقاَل َاٰ ِكَ بَييِۡن َوب يۡ

َما نَُقوُل  ُ عىََلٰ  ٌۖ َوٱَّللَّ َن عيََلَّ ُعۡدَوٰ ۡيُت فاََل  ـــــَ َجلنَۡيِ قَض
ََّما ٱأۡلَ أَي

 ٰ ا قىَضــــَ ۦا َءانََس ِمن َوِكيل ۩فَلَمَّ اَر ِبَأۡههِلِ  ُموىَس ٱأۡلََجَل َوســــَ

 ٌۖ وِر اَنٗرا ـــــ"أل" املعرفة هنا جاءت للتأكيد  (33)﴾.َجاِنِب ٱلطُّ فـ

 يعضدها الفعل املايض ادلاّل عىل التحقيق والتوكيد. 

ُئ نَۡفيِساِۚ إِ ﴿ : ميال ا ك، قوهل تعاىل:التعممي -5 ا ُأبَرِّ نَّ َوَما

اَرُةا  مَّ واءِ  ٱلنَّۡفَس أَلَ فلو أضيفت النفس لياء املتلكم  (34)﴾.ِبٱلسُّ

 لتخّصصت. 

وبعد هذه اجلوةل الرسيعة عرب نقاط اجلزء النظري أمعد     

 إىل التطبيق عىل آي ايذكر احلكمي.
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عىل  -ابلضبط -وتكون ادلراسة و التقس مي مقترصين     

 نوعني من أنواعها  هام:

 " أل" العهد ايذكري: –أ 

ِت َوٱأۡلَۡرِضِۚ َميَُل ﴿: قال تعاىل -1 َوٰ َمٰ ُ نُوُر ٱلسَّ ٱَّللَّ

َا  َجاَجُة َكَأهنَّ نُوِرِهۦمَكِۡشَكٰوٖة ِفهيَا ِمۡصَباٌحٌۖٱلِۡمۡصَباُح يِف ُزَجاَجٍةٌۖٱلزُّ

يّ  لقد وقع الربط بأل املعرفة اليت عادت عىل (35)﴾.َكۡوَكب ُدرِّ

مرجعها "مصباح "، وأيضا ربطت أل املعرفة يف لفظة 

ة" واليت عادت عىل مرجعها "زجاجة" و"أل" هنا "الزجاج

معاقبة ابلضمري واملعىن: ميَُل نوره مكشاكة فهيا مصباح ]هو[ 

يف زجاجة ]يه[ كأهنا كوكب، ولكّن النظم الكرمي آثر أن يعرّب 

بأل املعرفة لتفخمي ورفعة شأن هذا املصباح و هذه الزجاجة، 

عادة املصباح يف إدليل ا ك ما قاهل أبو السعود يف تفسريه: "و

والزجاجة معرفني إثر س بقهام منكرين،و اإلخبار عهنام مبا 

بعدهام مع انتظام الالكم بأن يقال مكشاكة فهيا مصباح كأهنا 

ري إثر اإلهبام ابلتفستفخمي شأهنام ورفع ماكهنام كوكب دّري من 

بار وإنبات ما بعدهام هلام بطريق اإلخ والتفصيل بعد اإلجامل 

لقصد األصيل، دون الوصف املبين عىل اإلشارة املنع عن ا

 إىل الثبوت يف امجلةل ماال خيفى، وحمل امجلةل األوىل الرفع عىل

أهنا صفة ملصباح، وحمل الثانية اجلر عىل أهنا صفة للزجاج، 

والالم ُمغنية عن الرابط كأنه قيل فهيا مصباح هو يف زجاجة 

ط أي الضمري ويقصد هنا ابلراب (36)يه كأهنا كوكب دّري".

يه(، فهذا ترصحي من أيب السعود بأن "أل"  –بدليل )هو

 وقعت رابطة ومعاقبًة ابلضمري.

ُب :﴿قال تعاىل -2 بَۡوٰ َّهُُم ٱأۡلَ َفتََّحٗة ل َِّٰتَعۡدٖن مُّ ربطت "  (37)﴾.َجن

أل " املعرفة بني "جنات عدن" وبني "أبواب" ويه "أل" 

دن عىن: جنات عالعائد عىل املرجع إا املابلضمري معاقبة 

الرابط فمفتحٌة هلم أبواهُبا. يقول أبو حيان: "و أّما الكوفيون 

عندمه هو"أل" ملقامه مقام الضمري، فكأنه قال: مفتّحة هلم 

ويقول الزخمرشي: "واألبواب بدل من الضمري  (38)أبواهبا".

تقديره مفتحة يه األبواب، كقوهلم: رضب زيد اليَد والرْجل 

ويقول األلويس: "و)األبواب(  (39)ل..".وهو من بدل الاش امت

انئب فاعل "مفتحة" عند امجلهور، والرابط العائد عىل اجلنات 

حمذوف تقديره ] األبواب مهنا [ وا ك عىل مذهب 

البرصيني، أما الكوفيون فقد اكتفوا عن ا ك "بأل" لقياهما 

مقام الضمري، فكأنه قيل مفتحة هلم أبواهبا ... ووجه ارتباط 

ناٌت حلسن املآب، ألن حمصلها ج مفرّسة  مبا قبلها أهنا امجلةل

 (40)أبواهبا فتحت إكراما مبا أراد فهيي معروضة ..".

ا َمن َطغَٰى۩قال تعاىل: ﴿ -3 نَۡيا۩ فَِإنَّ  ٱلَۡحَيٰوةَ  َوَءاثَرَ  فََأمَّ ٱدلُّ

﴾. ربطت " أل" املعرفة بني املرجع "من ٱلَۡجِحمَي يِهَ ٱلَۡمۡأَوىٰ 

"مأوى"، وهذه األداة معاقبة ابلضمري العائد  طغى" ونكرهتا

عىل املرجع، أي: فأّما من طغى وآثر احلياة ادلنيا فإن اجلحمي 

 مأواه.

ة "ومعىن اآلية أنه آثر احليا: يقول أبوحيان األندليس

ادلنيا عىل اآلخرة، ويه مبتدأ أو فصل، والعائد عىل " من" 

حسن هل، و  من اخلرب حمذوف عىل رأي البرصيني أي املأوى

حذفه ُوقوع املأوى فاصةًل، وأّما الكوفيون مفذههبم أّن "أل" 

عوض من الضمري، وقال الزخمرشي: "واملعىن فإن اجلحمي 

مأواه، كام تقول للرجل: غضَّ الطرف، تريد: طرفك، وليس 

األلف والالم بدال من اإلضافة، ولكن ملا عمل أن الطاغي 

رف غريه تُركت هوصاحب املأوى وأن الرجل ال يغّض ط

اإلضافة، ودخول حرف التعريف يف املأوى والطرف 

للتحريف ألهنام معرفان"، ويرد أبو حيّان فيقول: "وهو  م 

ال يتحصل منه الرابط العائد عىل املبتدأ،إا قد نَفى مذهب 

الكوفيني ومل يقّدر مضريا حمذوفا كام قّدره البرصيون فرام 

 (41)حصول الربط بال رابط".

يقول الطاهر بن عاشور"والتعريف يف "املأوى" األول و     

والثاين تعريف العهد، أي مأوى من طغى ومأوى من خاف 

مقام ربه، وهو تعريف مغٍن اكر ما يضاف إليه "مأوى"، 

وميهل شائع يف الالكم، كام يف قوهل "إمالء السمع أي 

 ِف وبَيهَْنَُما ِحَجاٌب َوعىََل اأَلْعَرا﴿مسعك"، وقوهل تعاىل: 

يعىل أعراف احلجاب، ويذ ك فتقدير الالكم عند أ﴾،ِرَجالٌ 

حناة البرصة املأوى هل أو مأواه عند الكوفيني، ويسمي حناة 

الكوفة األلف والالم هذه عوضا عن املضاف إليه، ويه 

تسمية حس نة لوضوهحا واختصارها ويأىب ا ك البرصيون 

 (42)وهوخالف ضئيل إا املعىن متفق عليه".

تِۚ فََمن فََرَض ِفهِينَّ ٱلَۡحجَّ ﴿عاىل: قال ت -4 ۡعلُوَمٰ ٱلَۡحجُّ أَۡشهٌُر مَّ

ِّۗ َوَما تَۡفَعلُوْا ِمۡن َخرۡيٖ  فاََل َرفََث َواَل فُُسوَق َواَل ِجَداَل يِف ٱلَۡحجِّ

ا اي ُأْويِل  َُّقويِنَٰ اِد ٱلتَّۡقَوٰىٌۖ َوٱت ُدوْا فَِإنَّ َخرۡيَ ٱلزَّ ِّۗ َوتََزوَّ ُ يَۡعلَۡمُه ٱَّللَّ

ربطت "أل" املعرفة اليت يف "احلج" الثالث بني (43)﴾.لَۡبِٰب ٱأۡلَ 

"من" املوصوةل وبني نكرهتا "جح"، وكام قلت إّن "أل" معاقبة 
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ابلضمري واملعىن: ... مفن فرض فهين احلج فال رفث وال 

 فسوق وال جدال يف ] جّحه [.

يف هار اإلظ يقول أبو السعود: "يف احلج" أي يف أايمه و

إلظهار كامل الاعتناء بشأنه، واإلشعار بعةل ر مقام اإلضام

احلمك، فإن زايرة البيت املعظم والتقرب هبا إىل هللا عز وجل 

من موجبات ترك األمور املذكورة، وإيثار النفي للمبالغة يف 

الهنيي وادلالةل عىل ا ك حقيق بأن ال يكون، فإّن ما نان 

 "..منكرا مس تقبحا يف نفسه ففي تضاعيف احلج أقبح..

لف والالم األوللكوفيني خترجي يف ميل هذا وهو أن تكون (44)

 فعىل مذههبم يكون التقدير يف قوهل "يف عوًضا من الضمري

جّحه فنابت األلف والالم عن الضمري وحصل احلج" أي يف 

 (45)هبا الربط".

ََّما ٱأۡلََجلنَۡيِ قَضَ ﴿قال تعاىل:   -5 ُت يۡ قَاَل َاٰ ِكَ بَييِۡن َوبَيۡنََكٌۖ أَي

ا قىََضٰ ُموىَس  ُ عىََلٰ َما نَُقوُل َوِكيل ۩ فَلَمَّ ٌۖ َوٱَّللَّ نََعيَلَّ فاََل عُۡدَوٰ

 ٌۖ وِر اَنٗرا ۦا َءانََس ِمن َجاِنِب ٱلطُّ عادت (46)﴾.ٱأۡلََجَل َوَساَر ِبَأۡههِلِ

"أل" املعرفة يف "األجل" عىل مرجعها "أميا األجلني" لرتتبط 

يب "أياّم األوِل مهنام أّن ترك به، ولقد حص هذا الربط لس ببني، 

، إا  األجلني" يف معىن النكرة، ألن س يدان شعيبًا مل يعنيِّ

املعىن: أحد األجلني عىل غري تعيني، مث جاءت لفظة "األجل" 

ا، معرفة، وابلتايل عادت عىل "أياّم األجلني" لتعرفها وترتبط هب

والسبب الثاين هو حصة معاقبة هذه األداة الرابطة "أل" 

لضمري ويصبح املعىن: ..أميا األجلني قضيت فال عدوان عيّل اب

ثر سار بأههل، وكام هو واحض مل يتأأجهل ... فلام قىض موىس 

الس ياق بأي تغيري ومل حيدث خلل يف املعىن، ولقد عرّب النظم 

و لو عرب  ،ابملظهر يف مقام املضمر ابلتأكيد والتقديرالكرمي 

اهر، عىن، بعكس الامس الظابلضمري ألضفى اإلهبام عىل امل

 وهللا أعمل .

ن ﴿قـال تعـاىل:   -6 ي َخلَقَمُك مِّ ِ َُّقوْا َربَّمُكُ ٱيذَّ اُس ٱت اٱلنَـّ َ اَأهيـُّ ـَٰ ي

اٗءِۚ  ا ا َوبَثَّ ِمهۡنَُما ِرَجااٗل َكِثرٗيا َوِنســَ ِحَدٖة َوَخلََق ِمهۡنَا َزۡودَهَ َّۡفٖس َوٰ ن

هِ  ــِ اَءلُوَن ب ا ـــــــَ ي تَس ِ َ ٱيذَّ َُّقوْا ٱَّللَّ َ نَاَن  َوٱت اَمِۚ ِإنَّ ٱَّللَّ ــَ ۦَوٱأۡلَۡرح

ٗبا ها (47)﴾.عَلَۡيمُكَۡرِقي عادت "أل" املعرفة "أرحام" عىل مرجع

ـــــمري متاما، ولقد حّص هذا  "الناس" لرتتبط هبا كام يعود الض

الربط لصــــحة معاقبة "أل" ابلضــــمري ويصــــبح املعىن: يأهيا 

[ حاَممكر  ايذي تســاءلون به و]أالناس اتقوا ربمك... واتقوا هللا

 إّن هللا نان عليمك رقيبا.

ولقد عرب النظم ابملظهر يف مقام املضمر لغرض شأن 

 صةل الر م والاعتناء هبا، دليل ا ك اقرتان تقوى هللا

 .ابألرحام كام هو واحض من اآلية

يا ُأنِزَل ِفيِه ٱلُۡقۡرَءاُن ُهٗدى ﴿قال تعاىل:   -7 ِ َشهُۡر َرَمَضاَن ٱيذَّ

ِّلنَّاِس َوبَيِّ  هَۡر ل َن ٱلُۡهَدٰى َوٱلُۡفۡرقَاِنِۚ فََمن َشهَِد ِمنمُكُ ٱلشَّ نَٰٖت مِّ

وقع الربط هنا بأل املعرفة عىل العهد ايذْكري، (48)﴾.فَلَۡيُصۡمُهٌۖ 

وا ك ألن مصحوهبا قد اكر يف بداية الالكم ولقد عادت 

"أل" عىل شهر رمضان، وهذه األداة من املمكن معاقبهتا 

ا يصري إاق وتكل عالمة حصة رابطها، ابلضمري دون تأثر الس ي

املعىن: شهر رمضان ايذي أنزل فيه القرآن مفن ] شهده [ 

فليصمه، ولكن النظم الكرمي فّضل التعبري بأل املعرفة ألجل 

التعظمي والتفخمي لهذا الشهر الكرمي، وأليب حيّان ما يؤيد 

قولنا: "األلف والالم يف الشهر للعهد، يعين به شهر 

 ، ولو جاء: مفن شهده منمك ك ينوب عنه الضمريويذرمضان،

 .فليصمه لاكن حصيحا، وإمنا أبرزه للتنويه به والتعظمي هل..."

ويمكل أبو السعود: "أي حرض فيه ومل يكن مسافرا (49)

، البيان للتعظمي واملبالغة يف ومل يضع الضمريوضع الظاهر و

رشط عىن ال م والفاء للتفريع والرتتيب، أو لتضمن املبتدأ

ولقد قال األلويس كام قال سابقوه: " أل" فيه عىل  (49)..."

 (51)التقديرين للعهد و وضع املظهر موضع املضمر للتعظمي".

ٰ قال تعاىل: ﴿   -8 واٗل۩ فََعىصـــَ ا ِإىَلٰ ِفۡرَعۡوَن َرســـُ لۡنَا ـــَ ا أَۡرس ًّمَكَ

ولَ  ســُ أيضــا جاءت "أل" املعرفة هنا رابطة  (52)﴾.ِفۡرَعۡوُن ٱلرَّ

ل أيضــــــا عىل العهد ايذكرى ايذي عاد عىل مذكور ويه تد

ســابق وهو"رســوال" وايذي جاء نكرة، مث جاء "الرســول" 

ضمري إا  معرفة لهذه النكرة رابطا لها وهذه "أل" انئبة عن ال

املعىن: إاّن أرســـلنا إىل فرعون رســـوال فعصـــاه فرعون، وال 

 خطأ يف ا ك، لكن النظم الكرمي قد آثر التعبري بأل املعرفة

حتقري و  بدال من الضــمري لتعظمي شــأن هذا الرســول املرســل

ـي: "فإن قلت مَل  ــيانه والتجرؤ عليه، يقول الزخمرشـ أمر عص

ــ ــلنا إىل فرعون نكّر الرس ول" مث ُعّرف قلت: ألنه أراد: أرس

بعض الرسل فلام أعاده وهو معهود ايذكر أدخل الم التعريف 

ــارة إىل مذكور بعينه". د "الرســول" ويقول أبو الســعو (53)إش

املذكور ايذي أرســـــلناه إليه، فالتعريف للعهد ايذكرى، وحمل 

الاكف النصب عىل أهنا صفة ملصدر حمذوف أي إاّن أرسلنا 

إليمك رســوال فعصــيمتوه ،كام يعرب عنه قوهل تعاىل: "شــاهد 

ـــــوال  ـــــلنــا إىل فرعون رس ــــــاال نائنــا كام أرس عليمك" إرس
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عــادة فرعون ويمكــل األلويس قــائال: "ويف إ(54)فعصــــــاه".

 -يقصـــد اإلظهار يف موضـــع اإلضـــامر  -والرســـول ُمظهرين 

 (55)...". تفظيع لشأن عصيانه

 "أل" اجلنس املقيد:-ب

ءِۚ قال تعاىل:﴿ -9 ِ ِمهۡنُۡم يَشۡ َفٰى عىََل ٱَّللَّ يَۡوَم مُه بَِٰرُزوَنٌۖ اَل خَيۡ

ِحِدٱلۡقَهَّاِر۩ ٱلَۡيوۡ  ِ ٱلَۡوٰ َِّمِن ٱلُۡمكۡلُ ٱلَۡيۡوَمٌۖ َّلِلَّ َزٰى لُكُّ نَفۡ ل ِسا ِبَما َم جُتۡ

َ رَسِيُع ٱلِۡحَساِب۩ َوأَنِذۡرمُهۡ يَۡوَم  َكَسبَۡتِۚ اَل ُظمۡلَ ٱلَۡيۡوَمِۚ ِإنَّ ٱَّللَّ

ِظِمنَيِۚ  ى ٱلَۡحنَاِجِر َكٰ اِزفَِة ِإِا ٱلُۡقلُوُب دَلَ وقع الربط هنا  (56)﴾.ٱأۡل

عها احلناجر" واليت عادت عىل مرج  -بأل املعرفة يف "القلوب 

يذين كفروا"، ويه معاقبة ابلضمري واملعىن: إا قلوهبم دلى "ا

حناجرمه، و"أل املعرفة" هنا جنس ية تفيد اجلنس املقيد، 

يقول أبو حيان عن معىن هذه اآلية: "اجوز أن يكون ا ك 

يوم القيامة حقيقة ويبقون أحياء مع ا ك خبالف حال ادلنيا، 

ون ا ك ن يكفإّن من انتقل قلبه إىل حنجرته مات، واجوز أ

كناية عام يبلغون عنه من شدة اجلزع. كام تقول نادت نفيس 

أن خترج، وانتصب " ناظمني " عىل احلال، قال الزخمرشي: 

هو حال عن أحصاب القلوب عىل املعىن، إا املعىن: إا قلوهبم 

دلى حناجرمه ناظمني علهيا ... وقال ابُن عطية: ناظمني: 

 ِعنَي()تَْشَخُص فيِه اأَلبَْصاُر ُمهْطِ حال مما ُأبدل منه قوهل تعاىل: 

ويقول الطاهر بن عاشور:  (57)..". أبصاُرمهأراد تشخيص فيه 

"أل" يف القلوب واحلناجر عوض عن املضاف إليه، وأصهل: 

إا قلوهبم دلى حناجرمه وبواسطة "أل" ُعّوَض تعريف 

اإلضافة بتعريف العهد وهو رأي حناِة الكوفة، والبرصيّون 

، إا القلوب مهنم واحلناجر مهنم، واملعىن: إا قلوب يقّدرون

ا َزاغَْت َوإااملرشكني دلى حناجرمه ...، و حنوه قوهل تعاىل: )

 (58).".اأَلبَْصاُر َوبَلَغَْت الُقلُوُب احلَنَاِجَر(..

اَرُةا ﴿قال تعاىل:   -10 ُئ نَۡفيِساِۚ ِإنَّ ٱلنَّۡفَس أَلَمَّ ا ُأبَرِّ َوَما

واءِ  نا أيضا وقع الربط بأل املعرفة واليت تفيد ه (59)﴾.ِبٱلسُّ

اجلنس املقيد. ويتحدث الزخمرشي عن املعىن فيقول: "إن 

النفس أراد هبا اجلنس، أي: هذا اجلنس يأمر ابلسوء وحيمل 

أّن "أل"  :خالصة هذاو  (60)عىل ما فيه من الشهوات ...".

" عىل مرجعها "نفىس - نالضمري متاما -يف "النفس" عادت 

انبت مناب الضمري وربطت ميهل، إا املعىن: وما أبرئ  ألهنا

نفيس إهنا أّمارة ابلسوء، ولقد عرّب ابملظهر "أل املعرفة والنكرة 

 مل .وهللا أعالتعممي، " بدال من املضمر "الضمري" لغرض 

اِرَك َوِلنَْجَعكَلَ آيًَة ِللنَّاِس ﴿قال تعاىل:   -11 َوانُْظْر ِإىَل مِحَ

َها مُثَّ نَْكُسوَها لَْحًماَوانُْظْر ِإىَل   (61)﴾.الِْعَظاِم َكْيَف نُنِِْشُ

بطت أل املعرفة بني العظام وامحلار، فلقد عادت عىل امحلار، ر

كام يعود الضمري متاما واليت انبت عنه، إا املعىن:وانظر إىل 

حامرك وعظامه، وهنا نكتة: مفن املعروف أن هناك عالقة 

رك" ضاف إليه "عظام حامارتباط طبيعية بني املضاف وامل

فأراد النظم تأكيد هذه العالقة بإنشاء رابطة تقّوي هذا 

الارتباط فاكنت الرابطة يه الضمري العائد، وايذي تُعوِقب 

 ظام إىل امحلار.بأل املعرفة، واليت وّصلت الع

يقول أبو حيان: "وانظر إىل العظام يعين عظام نفسه، 

و عظام حامره أو عظاهمام... قاهل قتادة والضّحاك والربيع ...أ

أن يراد عظام امحلار، والتقدير: "إىل العظام منه" أظهُر و

وهذا رأي البرصيني، أو عىل رأي الكوفيني أّن األلف والالم 

عوض من الضمري، أي إىل عظامه ألنه قد أخرب مبحاورته 

تعاىل هل يف السؤال عن مقدار ما أقام ميتا، مث أعقب األمر 

ء، فدّل عىل أن إحياءه تقدم عىل احملاورة وعىل ابلنظر ابلفا

وخمترص القول أن "أل" املعرفة عادت عىل (62)األمر ابلنظر".

 "حامرك"وربطهتا نالضمري متاما.

ۡعَب ﴿قال تعاىل:   -12 يَن َكَفُروْا ٱلرُّ ِ َسُألِۡقي يِف ُقلُوِب ٱيذَّ

حيث  (63)﴾. بَنَانٖ فَٱرۡضِبُوْا فَۡوَق ٱأۡلَۡعنَاِق َوٱرۡضِبُوْا ِمهۡنُۡم لُكَّ 

ربطت أل املعرفة ميل الضمري متاما، فلقد عادت عىل مرجعها 

"ايذين كفروا" ولقد حص هذا الربط لصحة معاقبة "أل" 

ابلضمري ويصبح املعىن: سألقي يف قلوب ايذين كفروا الرعب 

فارضبوا فوق ] أعناقهم [، وقد عرّبت "أل" عن اجلنس 

رين ق بل هو مقيد بأعناق الاكفاملقيد، فهو هنا ليس لإلطال

رتهيب لفقط، ولقد عرب النظم بأل املعرفة دون الضمري وا ك 

 . الاكفرين وإاثرة الرعب واخلوف يف قلوهبم

يقول الطاهر بن عاشور: "األعناق: أعناق املرشكني 

وهو بنّي من الس ياق... واملراد: بعض اجلنس ابلقرينة للجنس 

هنم لك بعد "ارضبوا مقوهل  عوض عن املضاف إليه بقرينةأو 

بنان" والبنان هو اإلصبع أو طرفه، وإضافة "لك" إليه 

الس تغراق أحصاهبا، وإمنا ُخّصت األعناُق والبنان ألن رضب 

األعناق إتالف ألجساد املرشكني، ورضب البنان يبطل 

صالحية املرضوب للقتل، ألن تناول السالح إمنا يكون 

تناوهل همم الاس تغناء بذكر ما ت ابألصابع، ومن مَث كرُث يف  

 ((64اليد وما تتناوهل األصابع عن اكر الس يف ".
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ِ ﴿قال تعاىل:   -13 يَن َءاَمنُوْا ٱۡاُكُروْا ِنۡعَمَة ٱَّللَّ ِ َا ٱيذَّ اَأهيُّ َٰ ي

َّۡم تََرۡوَهاِۚ  ۡم ِرحٗيا َوُجنُوٗدا ل اَءتمُۡكۡ ُجنُود فََأۡرَسلۡنَا عَلهَۡيِ عَلَۡيمُكۡ ِإۡاَجا

ن فَۡوِقمُكۡ َوِمۡن أَۡسَفَل  َونَانَ  اُءومُك مِّ ُ ِبَما تَۡعَملُوَن بَِصرًيا ۩ ِإۡاَجا ٱَّللَّ

ُ َوبَلََغِت ٱلُۡقلُوُب ٱلَۡحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن  برَۡصٰ ِمنمُكۡ َوِإۡا َزاغَِت ٱأۡلَ

ُنواَنا  ِ ٱلظُّ  –عادت "أل" املعّرفة يف )األبصار  (65)﴾.ِبٱَّللَّ

 جعها "ايذين آمنوا" وربطهتا، كاماحلناجر( عىل مر  –القلوب 

يعود الضمري متاما ويربط مرجعه، واملعىن: يأهيا ايذين آمنوا 

ااكروا نعمة هللا... إا جاءومك من فوقمك ومن أسفل منمك وإا 

ابهلل  وتظنون قلوبــُـمك حناجَركـــموبلغت  أبصاُركـــمزاغت 

ظهار إل الظنوان، وعرّب ابملظهر "أل املعرفة" بدال من املضمر

،وهللا أعمل، يذا "أل املعّرفة" ربطت مزيد التوبيخ  واإلهانة

  (66)ألهنا حلت حمل الضمري إًاا فهيي معاقبة به.

ِِّهۦ َوهَنَيى ٱلنَّۡفَس َعِن ﴿ قال تعاىل:   -13 ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب َوأَمَّ

َّٱلَۡجنََّة يِهَ ٱلَۡمۡأَوىٰ  املعّرفة " ألأيضا عادت "(67)﴾.ٱلۡهََوٰى۩ فَِإن

يف )النفس والهوى واملأوى( عىل مرجعها "من" املوصوةل، 

)وأّما من خاف  وهذه األداة "أل" معاقبة ابلضمري واملعىن:

فلقد  (،مأواهفإن اجلنة يه  هواهاعن نفسه مقام ربه وهنيى 

عرّبت "أل" املعرفة عن اجلنس املقيّد، وحلّت حمل الضمري 

لقد عرّب بـ ابملعاقبة و فأخذت وظيفته وتكل يه قضية الربط 

"أل" عدوال عن الضمري لتحقيق معىن الرتغيب يف اجلنة 

 ولتحفزي املتلقّي يك اجاهد نفسه لينتصـر علهيا،و رمبا أّدت

"أل" املعرفة العمــــــــوَم و مشلْت أيَّ نفس تهُْنيى بدءا بذات 

صاحهبا، كام نانت اجلنة "املأوى" شامةل للك نفس طائعة 

 وء عاقبهتا.و هللا أعمل.وخائفة من س
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 أثر الوسيلة الديداكتيكية يف العملية التعليمية التعّلمية

                                               
 طالب دكتوراه، ،مصابيح حسني

 جامعة تيارت.                                                

 

 متهيد:

فة املناجه التعلهمية يف الوضــــع الراهن تتجه حنو التّعمل ايذايت النشــــط ايذي اجعل الطالب ديناميكياً يف معلية التّعمل، وألجل إن فلســــ    

 حتقيق ا ك البد من الاهامتم بتطوير التعلمي يف لك جوانبه، ال ســـ امي الوســـائل التعلهمية اليت تعد جزء ال يتجزأ من أي نظام تعلهمي،حيث

ـورات لضــامن جناح تكل النظم، وهذا األمر ليس جديدا، حيث إن بداية الاعامتد عىل الوســائل أصــبح الاعامت د علهيا رضورة من الرضـ

ويج لالتعلهمية ضــاربة جبذورها يف اترخي التعلمي، إا إهّنا ما لبثت أن تطورت تطوراً مضــطردا يف اآلونة األخرية ، وا ك تبعا للتقدم التكنو 

ية الوس يةل ادليداكتيكية وقد شلّكت أمه  ،عىل التعلمي لتعويض الوس يةل التقليدية بأخرى أكرث عرصنة وأجدى نفعا بصفة عامة، وانعاكساته

ت فودورها الفاعل يف حتســني معلية التعلمي والتعمّل هامّ مؤرقا للمهمتني مبيدان البيداغوجيا، يذ ك حاولت من خالل هذه الورقة البحثية ل

 ساؤالت اآلتية: ماهو اإلطار املفاههمي للوس يةل ادليداكتيكية ؟ وما أمهيهتا يف حتقيق أهداف التعمل؟ النظر إىل ا ك يف ضوء الت 

 اإلطار املفاههمي للوس يةل ادليداكتيكية: -1

 الوس يةل لغة: 1.1

 "وسل: الوس يةل: املزنةل عند املكل، والوس يةل: ادلرجة.  يعّرفها ابن منظور قائال    

  :لبيد معل معال تقرب به إليه. والواسل: الراغب إىل هللا قال وسل فالن إىل هللا وس يةل إااوالوس يةل: القربة. و     

ــ يةل إاا تقرب إليه بعمل. وتوســل إليه بكذا:  بىل لك اي رأي إىل هللا واســل أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرمه     وتوســل إليه بوس

ينَ  ُأولَِئكَ ﴿ :قال هللا تعاىل ومجعها الوسائل، والقرىب،تقرب إليه حبرمة آرصة تعطفه عليه. والوس يةل: الوصةل  ِ مُ  ِإىَل  يَبْتَُغونَ  يَْدُعونَ  ايذَّ ِ  َرهبِّ

ُمْ  الَْوِسيةَلَ  والوس يةل ما يتقرب به إىل الغري، وامجلع الوسل والوسائل. والتوس يل والتوسل واحد. ويف حديث  .57آية  رساءاإل﴾ أَْقَرُب  أهَيُّ

هللا تعاىل، وقيل:  يه يف األصل ما يتوصل به إىل اليشء ويتقرب به، واملراد به يف احلديث القرب من ،األاان: اللهم آت محمدا الوس يةل

 .(1)يه مزنةل من منازل اجلنة كام جاء يف احلديث."يه الشفاعة يوم القيامة وقيل: 

ا الرازي فيقول عهنا "      ل أمَّ ل واحُد يقال: َوســَّ يل والتََّوســُّ ائِل والتَّْوســِ يُل والَوســَ يةل ما يتقرب به إىل الغري وامجلع الَوســِ و س ل: الَوســِ

ل إليه بوس يةل إاا تقرب إليه ب  (2)"عمل.فالن إىل ربه وس يةل ابلتشديد وتََوسَّ

 الوس يةل اصطالحا:  .12

ويعّرفها  (3)"ما يس تعمهل املعمل واملتعمل من أجل حتقيق الهدف ايذي يسعى إىل بلوغه لّك مهنام بأسهل طريق وأقل دهد وأرسع وقت."    

تقان و لوضـــوح واإللّك من ابراهمي و رجب بأهّنا: " جزء من ادلرس إاا اســـ تطاع املعمل اختيارها بأفضـــل صـــورة، حبيث يراعي فهيا ا

 (4)اس تعاملها يف الوقت املناسب. "

وعليه فالوس يةل يه لك ما يُس تبدم لتقريب الفهم وإيصاهل إىل األاهان، ولك ما يسامه يف تسهيل معلية نقل اخلربات من خشص إىل     

 ع بني الناس.  األب وابنه أو يف اجملمتآخر بغية الوصول إىل الهدف املنشود سواء يف املدرسة بني املعمل واملتعمّل أو يف البيت بني

 مفهوم ادليداكتيك:  3.1

الجند لهذا املصـــطلح أثرا يف املعامج العربية مجعاء ألن مصـــطلح ديداكتيك مصـــطلح غري أصـــيل بل مّت تعريبه، يذ ك منر مبارشة إىل     

 التعريف اإلصطاليح.

 اليت تعين "فلنتعمّل" didaktikosتينية يف اللغة الفرنس ية مش تقة من اللكمة الال didactiqueلكمة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9028&idto=9028&bk_no=122&ID=9041#docu
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ومن الواحض أن مصـطلح ديداكتيك هو من أكرث املصـطلحات  اليت تعين "التعلمي"، didaskienواملشـ تقة أصـال من اللكمة اإلغريقية     

ضـــبط، إا يالح  وال رواجا يف األدبيات الرتبوية يف عرصـــان احلايل، لكنه مع ا ك يُعترب من أكرث املصـــطلحات اســـ تعصـــاًء للتحديد 

مهنا و  اخملتصون عدم اس تعامل هذا املصطلح يف موضعه املناسب، وتس تعمل عوضه مفاهمي أخرى متصةل به بكيفية مبارشة أو غري مبارشة

ني، لباحيوتتفاوت هذه املصطلحات يف درجة اس تعاملها دلى ا (5): تعلهمية، تعلهميات، عمل التدريس، عمل التعلمي، التدريس ية، البيداغوجيا..

 .ولعل هذا ما يشلك عائقا كبريا أمام السعي حنو حتقيق فهم سلمي ملا يتوىخ دراس ته

يرى محمد ادلرجي أن ادليداكتيك: "يه ادلراســة العلمية لطرق التدريس وتقنياته وألشــاكل تنظمي مواقف التعمل اليت خيضــع لها التلميذ     

، وحتقيق املعارف حريك-رة مؤسس يا سواء عىل املس توى العقيل أو الوجداين أو احلسيف املؤسسة التعلهمية، قصد بلوغ األهداف املسط

 (6)والكفاايت والقدرات والاجتاهات والقمي دليه."

( جند أن ادليداكتيك يه ادلراســــة العلمية لتنظمي وضــــعيات التعمل اليت يعيشــــها Medina Rivillaويف تعريف آخر مليدينة ريفيال )    

ــعيات التعلّمية اليت يلعب فهيا املتعمل  هدف عقيل أو وجداين أو حس/حريك.. املتعمل، لبلوغ ــة عىل الوض ــوع هذه ادلراس وينصــب موض

 (7)ادلور األساس.

ـــباص ايذين مت      ـــائل ادليداكتيكية، وهو "مجموعة املواقف واألدهزة التعلهمية واألش ـــابقة املفهوم العام للوس ـــ تنتج من التعاريف الس نس

ة إجراءات التدريس بغية تســـهيل وحتســـني معلية التعلمي والتعمّل، مما يســـهم يف حتقيق األهداف التعلهمية املنشـــودة يف هنايتوظيفهم مضن 

ـــــيحها عن طريق إاثرة  (8)املطاف" ـــــاب اخلربات الالزمة و املهارات واملفاهمي و إدراك احلقائق واملعلومات وتوض وتعني املتعمل عىل اكتس

ُسهُِم يف تب  وجند لها عدة  -س يط الرساةل التعلهمية وتقدميها بصورة مشوقة، يذا يعد اس تبداهما يف التعلمي فنا وعلام يف آن واحدحواسه، وت

 (9)تسميات نالوسائل التعلهمية أو وسائل اإليضاح أو الوسائل املعينة أو تكنولوجيا التعلمي.

 العملية التعلهمية التعلُّمية:  -2

 التعلمي: 1.2

ملّية املنّظمة اليّت متارس من قبل املعمّل، هبدف نقل املعارف واملعلومات إىل املتعلمني وتمنية اجّتاهاهتم حنوها يف موقف هو تكل الع     

اجاهتم ح يكون فيه للمعمل ادلور األكرث تأنريا، إا يقوم بتوجيه العملية التعلهمية وإرشاد التالميذ من الناحيتني النفس ية والاجامتعية ومعرفة

ـــــالكت وميوهل م والعمل عىل تكوين الاجتاهات اإلاجابية دلهيم والتعرف عىل الفروق الفردية بيهنم وإاثرة اهامتماهتم عن طريق طرح مش

 (01)انبعة من حياهتم املعاشة، يف حني يقترص دور التلميذ عىل اإلصغاء واحلف  والتسميع والاس تظهار عند احلاجة.

 التعمّل: 2.2

 ومنافسة التحدايت ملوادهة األداء أو تعديل يف السلوك اثبت نسبيا عن طريق اخلربة واملران الذلان ِيؤهالن املتعملهو معلية تغرّي يف     

وهذا التعديل حيدث أنناء إشــ باع املتعمل دلوافعه وبلوغ أهدافه، وقد حيدث أن تعجز الطرق القدمية  العلمية، احلقائق أســاس عىل اجملمتع

لتغلب عىل الصعاب أو يف موادهة املواقف اجلديدة، ومن هنا يصبح التعمل معلية تكيف مع املواقف اجلديدة يقوم واألساليب املعتادة يف ا

 (11)هبا املتعمّل يذاته دون معمّل، أو بتوجيه منه.

ا      فكري..( وهذه العملية ، التراكمن العمليات )الانتباه، اإلد"معلية عقلية معقدة يقوم هبا املتعمّل تنطوي عىل العديد وهناك من يرى أهنَّ

ــلوك القابل وحده  ــ تدل عىل حدونه من خالل نتا ه واآلاثر املرتتبة واليت تمتثل يف تغيري الس تمت داخل الفرد يذ ك تعترب تكوين فردي يس

ضااي(12)"للمالحظة املبارشة شلّك إحدى الق سان وي سلوك اإلن سات احملو  ، هبذا املعىن يبدو أّن التعمل فعل نفيس يتحمك يف  رية يف ادلرا

ساو، والتعمل  سابق يف موقف م سلوك  سبب  شلك دام ب سلوك مغاير وب س ية، وقد عرّب عنه جيرثي أنه: "قدرة الاكئن عىل القيام ب النف

  (13)هو املظهر ايذي ميزي الاكئنات العاقةل عن الاكئنات الغري عاقةل"

ة التعمّل، وأن التعمّل جاء مصـــاحبا املقارابت النشـــطة اليت أتمت املتعمل يف العملي ومن هذا لكه جند أن مفهوم التعلمي أقدم من مفهوم    

التعلهمية التعلمية، وجعلت منه قطب الرىح ايذي تدور حوهل لك املقارابت ســـواء الســـلوكية )املقاربة ابألهداف(، أو املعرفية الســـلوكية 

 )املقاربة ابلكفاءات(.

 العملية التعلهمية التعلّمية:  دور الوسائل ادليداكتيكية يف -3
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ية التعلهمية      تأنري مبارش عىل العمل ها من  ـــــ يةل ادليداكتيكية يف النظام التعلهمي وما ل هام ايذي تلعبه الوس ال خيفى عىل أحد ادلور ال

 فامي ييل:  راز بعض األدوارالتعلّمية، إا يقول علامء النفس أن التعمّل املبين عىل اخلربات احلس ية هو التعمّل املمثر، وميكننا إب

يع ترثي الوسائل ادليداكتيكية العملية التعلهمية من "خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج ممتزية يف توس   إثراء العملية التعلهمية:  1.3

ـــــاعف حا ـــــري بناء املفاهمي وختطي احلدود اجلغرافية و الطبيعية وال ريب أن هذا ادلور تض ـــــبب التطورات ليا ب خربات املتعمل وتيس س

ساليب التعلمي والتعمل املدرس ية ملا تزخر به هذه البيئة شلك حتداي أل ن م التكنولوجية املتالحقة اليت جعلت من البيئة احمليطة ابملدرسة ت

  14وسائل اتصال متنوعة تعرض الوسائل ادليداكتيكية بأساليب ميرية ومشوقة وجذابة"

  جعل العملية التعلهمية اقتصـــادية بدرجة أكرب من خالل زايدة نســـ بة التعمّل إىل تلكفته، فالهدف: "ويقصـــد بذ كاقتصـــادية التعلمي 2.3

 15الرئيس للوسائل التعلهمية حتقيق أهداف تعمل قابةل للقياس مبس توى فعال من حيث التلكفة يف الوقت واجلهد واملصادر."

ـــامل للحواس 3.3 ـــرتاك مجيع احلواس يف معليات إرشاك ش ـــائل : إن اش ـــ يخ وتعميق التعمّل وهذا ما تقوم به الوس التعلمي يؤدي إىل ترس

ر ثالتعلهمية إا تســـــاعد عىل إاجاد عالقات راخسة وطيدة بني ما تعلمه التلميذ وتقدم هل خربات مبارشة قوية التأنري مما يرتتب عليه بقاء أ

 16التعمل.

لفاظا ويكتبوهنا دون إدراك مدلوالهتا وميكن أن يتجنب املعمل هذه الظاهرة : إا يالح  كثريا أن التالميذ يرّددون أمعاجلة اللفظية 4.3

 يفبأن يدمع رشحه بوســـائل تعلهمية تامتع مع مقتضـــيات املوقف التعلهمي مما ميكّن التالميذ من فهم األلفاظ وربطها مبدلوالهتا كام تســـامه 

 17زايدة الرثوة اللفظية دلى التلميذ.

عىل التأمل ودقة املالحظة واتباع التفكري العلمي للوصول إىل حل املشالكت وتثري حامسه ونشاطه ايذايت وتدفعه تمني قدرة التلميذ  5.3

 للقيام مبا تدعوه إليه الوس يةل ادليداكتيكية، مما حيسن نوعية التعمل ويرفع األداء عند التلميذ.

ى التلميذ واجعهل أساليب التعلمي وطرق التدريس مما يكرس الروتني   دل تساعد عىل نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املهبمة فهيا، وتنويع 6.3

 يتفاعل خالل العملية التعلهمية مع املعمّل من دهة ومع التالميذ اآلخرين من دهة اثنية، 

 وإاجابيا عىل حنو نا"جتعل الوســائل ادليداكتيكية من معلية التعمل احلريك أكرث فعالية وإاجابية، حيث يصــبح املتعمل مســؤوال ومشــار  7.3

 18كبري بعد أن نان ُمْستقِباًل ومقدّلا."

تقوم الوســـــائل ادليداكتيكية بهتيئة خربات متنوعة وحمســـــوســـــة للتالميذ، وتعمل عىل إاثرة هواايهتم ومواههبم وجتديد نشـــــاطاهتم  8.3

ـــــاعد عىل التذكر ورسعة التعمل وتثبيته ـــــارناهتم، كام تس ني املتعلمني مما ميكّن املعمل من إعطاء لك تلميذ وتراعي الفروق الفردية ب  ومش

س توى عال من  س تعداداهتم مفهنم من حيقق م ساليب التعلمي ألن" التالميذ خيتلفون يف قدراهتم وا س به عن طريق تنويع أ اخلربات اليت تنا

ميل مشـــاهدة  يق اخلربات البرصـــيةالتحصـــيل من الاســـ امتع للرشـــح النظري للمعمل وتقدمي أميةل قليةل، ومهنم من يزداد تعلمه عن طر 

 19األفالم التعلهمية أو الرشاحئ، ومهنم من حيتاج إىل تنويع الوسائل لتكوين املفاهمي الصحيحة وهكذا."

 20توفّر فرص التعمّل ايذايت للتلميذ وتسامه يف رفع إنتاجية املؤسسات التعلهمية ًّمًك ونوعًا ويه انفعة يف لك املراحل ادلراس ية. 9.3

تُسهّل هممة املعمل يف إيضاح املعلومة وتقريهبا واختصار الوقت يف ا ك كام تبعث فيه روح التجديد والابتاكر وتساعده عىل التفكري  10.3

الســلمي يف موضــوع درســه، مما يضــمن حتقيق اجلودة واألداء املمتزي يف معيةل التعلمي والوصــول للكفاءات املنشــودة وابلتايل بلوغ األهداف 

 ة إلنتاج املواطن الصاحل.املسّطر 

هذه األدوار تربز لنا أمهية اســـ تبدام الوســـائل ادليداكتيكية لكن تكل األدوار ال تتحقق إال إاا عرف املعمل كيف خيتار الوســـ يةل 

ــ تبداما إاجابيا،  ــ تبدهما اس ــ نذكره الحقا -ادليداكتيكية ويس ــليب فلن يصــل املعمل إىل  -وهذا ما س ــ تبدام الس لهدف اأما يف حاةل الاس

 املنشود من الوس يةل ادليداكتيكية.

 أمهية الوسائل ادليداكتيكية:   -4

مل يعد اعامتد أي نظام تعلهمي عىل الوسائل التعلهمية رضاب من الرتف بل أصبح رضورة من الرضورات لضامن جناح تكل النظم وجزءا     

لغة دلى املعلمني موقة بني املدخالت الرتبوية لتعدد فوائدها وحتظى بأمهية ابال يتجزأ من بنيهتا، إا جند أن الوسائل التعلهمية تتبوأ ماكنة مر 

يذ ية للتالم يه من خربات تعلهم ملا تعط هنا جتيل اخلربة 21واخملططني الرتبويني  ية، أل هتا يف كوهنا الزمة مجليع املواقف التعلهم . و تمكن أمهي
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أقوهما تربزها يف أي موقف نان خالل معلية التعلمي، وتعترب من أميل الطرق و  وتورها و ال جتعلها قارصة عىل جمرد النقل اللفظي، بل

، فيمت دليه اإلدراك الســــلمي للمعارف ، مما  22يف اكتســــاب اخلربات وإدراكها، فهيي جتذب انتباه املتعمل وجتعهل يتفاعل مع املوقف التعلهمي

ســاعد ســ تبدام الوســائل التعلهمية عىل اختالف أنواعها بطريقة فعاةل وحممكة ي اجعل تذكره لها مســ مترا ونشــاطه يف ميداهنا دامئا كام " إن ا

  23عىل حتقيق عائد تربوي هام يتعّذر بلوغه يف غياب الوسائل التعلهمية اإليضاحية يف كثري من األحيان."

هنا مكوان رئيســ يا وائدها ومزاايها، وصــاروا يعَدو ومن خالل هذه اآلاثر اإلاجابية للوســائل التعلهمية أدرك القامئون عىل التعلمي أمهيهتا وف    

 لمن مكوانت املهنج التعلهمي ولبنة أســـاســـ ية فيه ال غىن هل عهنا، ألن العمل املرتابط بيهنا وبني طرائق التدريس يُمكِّن املعمل من إيصـــا

ادة منه يف حياهتم من استيعاب ا ك احملتوى والاس تف حمتوى املهنج )املادة التعلهمية( إىل تالميذه بسهوةل ويرس، كام يَُمكِّن التالميذ أيضا

العلمية والعملية فيتحقق الهدف من العملية التعلهمية، وفياييل ســـــ نوحض أمهية الوســـــائل ادليداكتيكية للك عنرصـــــ من عنارص العملية 

 التعلهمية الثالنة )املعمّل، املتعمّل واملادة التعلهمية(:

 أمهيهتا ابلنس بة للمعمَل:  -1.4

ن اســـ تبدام الوســـائل ادليداكتيكية يف معلية التعلمي تفيد املعمل وتســـاعده وحتســـن أداءه يف إدارة املوقف التعلهمي وا ك من خالل إ    

 اآليت:

 " تساعد عىل رفع درجة كفاءة املعمّل املهنية واس تعداده. -

 .تغري دور املعمّل من انقل للمعلومات وملقن اىل دور اخملطط واملنفذ واملقوم للتعملّ  -

 تساعد املعمّل عىل حسن عرض املادة وتقوميها والتحمك هبا. -

 متكن املعمّل من اس تغالل لك الوقت املتاح بشلك أفضل. -

س تبدام الوس يةل التعلهمية مرات عديدة ومن قبل أكرث من معمل وهذا يقلل  - توفر الوقت واجلهد املبذولني من قبل املعمّل حيث ميكن ا

 ومن الوقت واجلهد املبذولني من قبل املعمّل يف التحضري واإلعداد للموقف التعلهمي.من تلكفة الهدف من الوس يةل 

 تساعد املعمّل يف إاثرة ادلافعية دلى الطلبة وا ك من خالل القيام ابلنشاطات التعلهمية حلل املشالكت او اكتشاف احلقائق . -

 وا ك من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواهر بعيدة حدنت،تساعد املعمّل يف التغلب عىل حدود الزمان واملاكن يف غرفة الصف  -

  24أو حيواانت منقرضة، أو أحداث وقعت يف املايض أو س تقع يف املس تقبل."

 أمهيهتا ابلنس بة للمتعمل:  -2.4

 كام يعود اس تبدام الوسائل ادليداكتيكية عىل املتعمل ابلفائدة من خالل اآليت:    

 عمل، مما يزيد من دافعتيه للقيام ابلنشـــاطات التعلمية من أجل حل املشـــالكت واكتشـــاف حقائقتثري اهامتم املتعمل وتشـــوقه اىل الت -

 جديدة.

 " تشجع املتعمل عىل املشاركة، والتفاعل مع املواقف التعلهمية اخملتلفة خصوصا ااا نانت الوس يةل من النوع املسيل. -

 25اصة إاا اس تبدهما املعمل بكفاءة عالية."تقوي العالقة بني املتعمل واملعمل، وبني املتعلمني أنفسهم خ -

 توسع جمال اخلربات اليت مير فهيا املتعمل وتسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فهيا. -

 26تعاجل اللفظية والتجريد، وتزيد ثروة الطلبة وحصيلهتم من األلفاظ. -

 27ان.بقى أثرا وأقل احامتال للنس يتمني يف املتعمّل حب الاس تطالع وترغبه يف التعمّل وجتعل خرباته أكرث فاعلية وأ -

 " تتيح فرصا للتنويع والتجديد املرغوب فيه وابلتايل تسهم يف عالج مشلكة الفروق الفردية. -

 28(."%40-38أنبتت التجارب أن التعمل ابلوسائل التعلهمية يوفر من الوقت واجلهد عىل املتعمل ما مقداره ) -

 أمهيهتا ابلنس بة للامدة التعلهمية:  -3.4
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 تمكن أمهية اس تبدام الوسائل التعلهمية التعلهمة يف غرفة الصف للامدة التعلهمية يف النقاط اآلتية:    

" تساعد عىل توصيل املعلومات واملواقف والاجتاهات واملهارات املتضمنة يف املادة التعلهمية اىل املتعلمني وتساعدمه عىل إدراك هذه  -

 فت املس توايت.املعلومات إدرانا متقاراب وإن اختل

 يف اهن املتعمّل.  تساعد عىل إبقاء املعلومات حية واات صورة وارة -

 29تبس يط املعلومات واألفاكر وتوضيحها وتساعد الطلبة عىل القيام بأداء املهارات كام هو مطلوب مهنم." -

س بق أن للوسائل التعلهمية قهمة كبرية يف معلية التعلمي والتعمل، لكن اجدر لوسائل التعلهمية ال تمكن يف بنا اإلشارة إىل أن أمهية ا ويتبني ممّا 

 الوس يةل حبد ااهتا بل فامي حتققه من أهداف ادلرس وغاايت املهناج.

 

 

 :تصنيفاهتاو أنواع الوسائل ادليداكتيكية  -5

 
 

ة يف التصنيف، ألهنا قد كرث من طريقالوسائل التعلهمية كثرية ومتنوعة، ولهذا فإهنا تصنف مضن مجموعات لتسهل دراس هتا وفهمها، وهناك أ

تصــنف عىل أســاس الهدف مهنا، أو عىل أســاس احلاســة اليت تتأثر هبا مبارشة، أو عىل أســاس نوع اخلربة اليت تقدهما أو عىل أســاس ما 

 ت:احتتاج من أدهزة وإىل غري ا ك من التصنيفات اليت ختضع إىل رؤية املصنف واعتباراته وفامي ييل أبرز هذه التصنيف

 )عىل اعتبار أن لك حاسة تعمل منفصةل(: تصنيف حسب احلواس  -1.5

 يرى محمود احليةل أنه ميكن تصنيف الوسائل التعلهمية مضن نالث مجموعات:

: ويه تضم الوسائل اليت تعمتد يف معلية التعمل عىل حاسة السمع ومهنا: املذايع، قارئ األسطواانت، املسجل، الوسائل السمعية -1.1.5

 السامعات وح ى الرشح ايذي يتلف  به املعمّل ويسمعه التلميذ، ومعوما لك ما يسمع.خمابر اللغة، 

رصية   -2.1.5 س بورة،الوسائل الب رص ومهنا: ال سة الب ساب اخلربات عىل حا شمل الوسائل اليت تعمتد يف معلية التعمّل واكت لكتب ا : وت

 ط الرســـومات التعلهمية، األفالم الصـــامتة، احليواانت، اخملالب، الهيالكالصـــور اخلرائ العينات، الامناج اجملســـمة، اجملالت، ،القواميس،

 العظمية ولك ما تبرصه العني.
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رصية -3.1.5 سمعية الب رص يف وقتالوسائل ال سمع والب س يت ال ساب اخلربات عىل حا ضم الوسائل اليت تعمتد يف معلية التعمّل واكت  : وت

 30.وب التعلهمي،اجلهاز العارض للمعلومات(واحد ميل: التلفاز التعلهمي، السيامن، احلاس

ويالح  أنّه قد اســـ ُتثيَن من هذا التصـــنيف ما تتطلب دراســـ ته حاســـ يت الشـــم واللمس وح ى ايذوق يف بعض األحيان، ومبا أن     

 احلواس كثريا ما تتداخل يف وظائفها فإن هذا التصنيف يعترب قارصا.

 ة: تصنيف الوسائل ادليداكتيكية عىل أساس اخلرب  -2.5

ووضــــعه عىل هيئة خمروط أو هرم للبربة  1969يعتقد أن هذا التصــــنيف هو األكرث شــــ يوعا ومشوال، قدمه العامل إدجار ديل عام     

الوسائل التعلهمية إىل عرشة مس توايت مضن نالث مجموعات ميّلها بشلك خمروط قاعدته متثل  31 وُعرف ابمسه، وفهيا صنّف إدجار ديل

 فهمها القريبة إىل فهم التلميذ ألهنا تعمتد عىل اخلربات املبارشة ولكام ارتفعنا إىل رأس اخملروط فإن التلميذ اجد صــعوبة يفالوســائل التعلهمية 

 وا ك ألهنا تقرتب من التجريد، وعىل هذا مفخروط اخلربة يشمل اجملموعات التالية: 

 مجموعة العمل واألداء:  -1.2.5

كل اخلربة مش، ملس، تذوق( وكذ ك التفكري العقيل، ت ،خالل إعامل نافة حواسه )مسع، بص ويه تسمح للمتعمل ابكتساب اخلربة من    

 املكتس بة تكون أقوى أثرا وأمعق استيعااب وحتفز املتعمل وتشّوقه ملزيد من التعمل.

 وتضم هذه اجملموعة نالنة مس توايت من الوسائل التعلهمية يف خمروط اخلربة ويه:    

التالميذ  ويه املواقف اليت تقتيضــــ نشــــاطا ااجابيا و فعاال من تعد املســــ توى األول يف اخملروط و توجد يف قاعدته، اخلربة املبارشة: -

ويكتســــــب عن طريقها خربات تعمتد عىل خمتلف احلواس ويكون الغرض مهنا وارا يف اهن التلميذ: ميل زراعة النبااتت، التجارب 

 تعمّل.ه اخلربة زمنا طويال نتيجة مشاركة التلميذ وإاجابيته يف العمل ،و يعد ا ك أفضل أنواع ال العلمية، تربية احليواانت، ويس متر أثر هذ

: تعد املس توى الثاين يف اخملروط، يلجأ إلهيا املعمل عندما يتعذر توافر وسائل اخلربة املبارشة ومن أميلهتا: األش ياء وايذوات اخلربة املعدةل -

...( أو نائنا حيا )ضفدع، نبات، فأر...( ميكن إحضاره إىل جحرة ادلرس، أما العينة فهيي عبارة عن جزء اليت قد تكون جامدا )حمرك، آةل

من لكن حقيقي ميل ريش طائر، عظامه، زهر نبات، حبوب نبات، قطعة من خصرة، أو الامناج: ويه نسخ جمسمة عن األش ياء احلقيقية 

 ة:احلقيقي ايذي متثهل ويمت اس تبدام الامناج كوسائل تعلهمية يف احلاالت التاليقد تكون مكربة أو مصغرة أو تأخذ نفس جحم اليشء 

 اجلزيئات، ايذّرات. ِكرُب جحم األش ياء أو ِصغرها مما اجعل إحضارها إىل جحرة ادلرس متعذرا ميل: السدود، -

 بعد اليشء الزماين ميل احليواانت املنقرضة نادليناصورات. -

 احليواانت املوجودة يف دول أخرى. بعد اليشء املاكين ميل -

 إاا نانت العمليات والعالقات جمردة ميل: التفاعالت الكهميائية، النظام الشميس. -

: يه املســ توى الثالث مضن خمروط اخلربة، ويلجأ إلهيا املعمل عند تعذر اســ تبدام املســ تويني الســابقني ومن أميلهتا: لعب اخلربة املمثةل -

املرسحيات، المتثيليات التعلهمية تعمل التارخي من خالل لعب أدوار خشصيات اترخيية، اس تبدام مطفأة حريق يف موقف األدوار، احملاناة، 

 حريق ممثل.

 ويالح  أن اخلربات الثالنة السابقة تتيح للمتعمل التعمل عن طريق العمل.    

 مجموعة الاس امتع واملشاهدة واملالحظة: -2.2.5

من خالل إعامل البعض من حواســه دون املامرســة العملية وتضــم هذه اجملموعة مخســة مســ توايت من  حيث يكتســب املتعمّل اخلربة    

 مس توايت خمروط اخلربة ويه:

: متثل املســ توى الرابع من خمروط اخلربة، وتشــمل مجيع األنشــطة واألدهزة واملواد التعلهمية اليت يعرضــها املعمل عىل العروض التوضــيحية -

 ا.املتعمل لرشح فكرة م

 متثل املس توى اخلامس من خمروط اخلربة، وتشمل األماكن اليت خيرج إلهيا التالميذ بغية احلصول الزايرات امليدانية )الرحالت العلمية(: -

ـــــنع ما أو مقر اإلااعة...، ألن للمشــــــاهدة  عىل اخلربات الاكفية اليت مل تتوفر داخل جحرة ادلرس واملرتبطة بأهداف املهنج كزايرة مص

 صية دور فعال وكبري يف تثبيت املعارف وإدراكها عىل حقيقهتا.الشخ 
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َم التالميذ بعرض ما مر املعارض واملتاحف التعلهمية:  - س تعني هبا املدرس لُيقوِّ سادس من خمروط اخلربة، فاملعارض ي  تقع يف املس توى ال

ـــاهدة منااج ـــ ية وإبراز هماراهتم وإبداعاهتم الفنية، أو ملش ـــ ية، أما  من خرباهتم ادلراس ـــوعات دراس ـــ ياء ولوحات متثل موض وعينات وأش

، راملتاحف فهيي ما ميزي املدرسـة احلديثة، حبيث تتبذ املدرسـة متحفا خاصـا هبا اجمع فيه عددا كبريا من الوسـائل التعلهمية اخملتلفة نالصـو 

ت احملنطة دهزة العلمية والكهرابئية، واحليواانالرســـوم، اخلرائط، الامناج، أصـــناف احلبوب، املنتوجات الصـــناعية والغذائية العينات، األ

 32خاصة املفرتسة مهنا أو النادرة،أو زايرة املتاحف الرمسية، وهذا ممّا يعني املعمل عىل أداء هممته الرتبوية.

ق املتعة واإلاثرة وادلافعية ق: تقع يف املس توى السابع من خمروط اخلربة، تعد األكرث اس تبداما يف العملية التعلهمية ألهنا حتالصور املتحركة -

 دلى املتعمل ونذكر مهنا: التلفزيون التعلهمي األفالم السيامنئية الناطقة أو الصامتة، أرشطة الفيديو. 

: تقع يف املســ توى الســابع من خمروط اخلربة، ويه أقل متعة وإاثرة من الصــور املتحركة واألفالم الصــور الثابتة والتســجيالت الصــوتية -

 ية إال أهنا أكرث انتشارا خصوصا يف ادلول الفقرية حيث تمتزي برخص مثهنا وتؤدي ادلور التعلهمي املنوط هبا.التعلهم 

 مجموعة الوسائل اجملردة:  -3.2.5

ومتثل هذه اجملموعة مقة اخملروط وأكرث مســ توايته جتريدا، حيث ختاطب العقول مبارشة ويكتســب املتعمل اخلربة عن طريق ســامع أو رؤية 

 امت أو رموز ليس فهيا صفات اليشء ايذي تدل عليه وتضم هذه اجملموعة مس تويني من الوسائل التعلهمية هام:لك

رصية -أ شفرهتا وحتديد الرموز الب شارة إىل املخ لفك  رصية تنطوي عىل مدلوالت معينة، وبرؤية املتعمل لها ترسل عينه إ شاكل ب : ويه أ

ء فهمها زنة يف ااكرته، فإن مل تكن دليه خربة سابقة فإنه ال يس تطيع فهم مدلول تكل الرموز، أو ييسمدلوالهتا يف صورة خرباته السابقة اخمل

 وتتكون دليه تصورات خاطئة عهنا، وتش متل الرموز البرصية عىل مجموعة من الوسائل مهنا: 

، واجد ســاســ ية للموضــوع دون التفاصــيل: يه رموز تســ تبدم اخلطوط واألشــاكل الهندســ ية تركز عىل العنارص األالرسوم التوضـيحة -

تالميذ املراحل األوىل صــعوبة يف قراءة تكل الرســوم يذ ك يســ تبدم املعمل جبوارها وســائل أخرى تســاعد التالميذ عىل فهم وتفســري تكل 

 الرسوم وإدراك مدلولها.

 جمال نان. : عبارة عن رسوم تس تبدم لمتثيل البياانت اإلحصائية اخملتلفة يف أيالرسوم البيانية -

 .أنواعهاتوعية باكفة أما امللصقات فتس تبدم لل  : اخلرائط تس تبدم لمتثيل البياانت اجلغرافية والمنو ادلميوغرايف،اخلرائط وامللصقات -

ش متل عىل احلروف و األرقام والرموز اجلربية الهندس ية والكهميائية كذ ك املع الرموز اللفظية: -ب س توايت التجريد، ت دالت امتثل أعىل م

 دق واألمانة و اإلخالص والوفاء، الرمزية و لكامت تدل عىل جمردات ميل الص

وعند ســامع املتعمل لها ترســل األان إشــارات إىل املخ لفك تكل الرموز وحتديد مدلوالهتا عىل ضــوء ما دليه من خربات ســابقة خمزنة يف 

 ااكرته.

 لتحقيق أعىل ائل تعلهمية متثل مقة اخملروط وقاعدته وعليه التنســ يق بني هذه وتكلقد يتطلب املوقف التعلهمي من املعمل امجلع بني وســ    

سام اخملروط فليست جامدة منفصةل فاللكامت امللفوظة تقع يف  سة أما أق س يط ادلرا س مي هو تب نتا ج للعملية التعلهمية ألن الغرض من التق

 عدةل وغريها.مقة اخملروط ولكن املعمل يس تبدهما مع اخلربات املبارشة وامل

 

 أسس اختيار الوسائل ادليداكتيكية: -6

طيط واإلعداد مع إجادة التخ  املعمّل الكفء هو ايذي ميكل همارة انتقاء الوســائل ادليداكتيكية املناســ بة لتخصــصــه ودرســه وتالميذه،    

ر الوســـ يةل عرفة املعمل إان بأســـس اختيامف ،لتالميذه وأبقى أثرا يف أاهاهنم والاســـ تبدام اجليد لها ،ح ى يكون درســـه مفيدا ومشـــوقا

با ن ادليداكتيكية واجب، ح ى ال يضيع دهده سدى، ابس تبدام الوس يةل غري املناس بة اليت ال حتقق ما يبتغيه املعمّل وما يتطلبه املهناج، وجت 

 : يذ ك البد من اتباع مجموعة أسس خيتار املعمّل وفقها الوس يةل ادليداكتيكية املناس بة ونذكر مهنا

 33أن ترتبط الوس يةل ابألهداف احملددة لدلرس، حيث "يلعب الهدف السلويك دورا هاما يف اختيار الوس يةل املناس بة لتحقيقه، " -1
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أن ترتبط حمتوايت الوس يةل مبوضوع التعمّل، فهناك بعض الوسائل التعلهمية يمت إعدادها وإنتادها بطريقة جتارية )جاهزة( ميل: األفالم  -2

ـــــوع التعمّل )ادلرس(، ويذا اجب عىل املعمل أن يكون يقظا قبل التعلهمية، وي ـــــ يةل ال ترتبط مبوض كون هناك أجزاء من حمتوايت الوس

 الاس تبدام عدمي اجلدوى. 

أن تتصــف املعلومات املتضــمنة يف الوســ يةل ابلصــحة وادلقة واحلدانة، ويقصــد بذ ك أن تكون املادة العلمية للوســ يةل املســ تبدمة  -3

خالية من األخطاء العلمية والفنية ميل املعلومات اليت يطرأ علهيا التغيري كبعض البدلان يتغري امسها أو حدودها، وبعض حديثة وحمينة و 

 34الصور الثابتة واملتحركة متثل منطا حضاراي قدميا يف بدل ما تطور بشلك ملحوظ، وأصبح خيتلف متاما عن املايض.

ةل ح ى ال يصــعب علهيم فهمها أو ربطها خبرباهتم الســابقة، بل اجب أن تكون الوســ ي أن تكون الوســ يةل مالمئة ملســ توى التالميذ، -4

 أعىل بقليل من مس توى التالميذ ح ى تس تثري دافعيهّتم للتعمّل.

أن تكون الوســـ يةل التعلهمية يف حاةل جيدة حيث ينبغي عند اختيارها أن تكون خالية من العيوب ســـواء من حيث الصـــوت أو  -5

 ان اليت قد تعوق معلية التعمّل.الصورة أو األلو 

  35أن تعمل الوس يةل عىل جذب انتباه التالميذ وإاثرة اهامتماهتم ويمت ا ك مبراعاة اخلصائص الفنية لها جودة تصمهمها وإنتادها العام. -6

تبع من املعمل عند مل أن تؤدي الوس يةل إىل تمنية قدرة الطالب عىل التأمل واملالحظة والتفكري العلمي ويتوقف ا ك عىل األسلوب ا -7

 36ختطيط اسرتاتيجية اس تبدام الوس يةل.

  أن تكون اقتصادية، أي اجب أن يكون العائد من الوس يةل متناس با مع ما ينفق علهيا من وقت ودهد ومال. -8

ة قد تؤدي يجتربة الوسـ يةل: اجب عىل املعمل أن اجرب الوسـ يةل اخملتارة قبل عرضـها عىل التالميذ وا ك ح ى يتجنب أية أخطاء فن  -9

 37 إىل نتا ج غري مرغوب فهيا أنناء التدريس.

ـــــ تبداهما يف العديد من املّرات، فقد يتطلب املوقف التعلهمي ا ك أو قد  -10 ـــــ يةل اخملتارة ابجلودة ح ى ميكن اس اجب أن تمتزي الوس

  38تس تبدم يف حصص املراجعة أو يتكرر اس تبداهما يف عّدة قاعات عىل مدار األس بوع ادلرايس.

 . 39إن معرفة املعمّل ابألسس السابقة يعد مرحةل متهيدية ليك يعرف أسس اس تبدام تكل الوس يةل    

 أسس اس تبدام الوسائل ادليداكتيكية: -7

نرى أننا يك حنصــل عىل أكرب فائدة من اســ تبدام الوســائل التعلهمية اجب أن نتبع اخلطوات التالية اليت تكون يف مجموعها خطة عامة     

 :الس تبدام هذه الوسائل وتشمل املراحل التالية متاكمةل

مفن الرضوري أن يتعرف املعمل عىل الوسائل اليت وقع اختياره علهيا ليتفقد حمتوايهتا وخصائصها ونوايح القصور فهيا  :مرحةل اإلعداد  1.7

 كام يقوم بتجربهتا ومعل خطة الس تبداهما .    

صورا مبدئيا عن : بعد أن يتعرف املرمس خطة للعمل  -1.1.7 سه ت ضع لنف سبهتا ألهداف ادلرس ي عمل عىل حمتوايت الوس يةل ومدى منا

ساعد الوس يةل يف اإلجابة عهنا مث خيطط لكيفية تقدميه  اكيفية الاس تفادة مهنا فيقوم حبرص األس ئةل واملشالكت أو اللكامت اجلديدة اليت ت

  .ألنـــــــواع األنشـــــــــــطـــــــة الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــهمـــــــيـــــــة الـــــــيت ميـــــــارســـــــــــهـــــــا الـــــــتـــــــلـــــــمـــــــيـــــــذ

: وا ك بأن يصل املعمل عن طريقة املناقشة واحلوار إىل إعطاء صورة عن موضوع الوس يةل املس تبدمة و هتيئة أاهان التالميذ  -7.2.1

س تبدام الوس يةل ومااا يتوقع املعمّل مهنم نتيجة يذ ك سابقة للتالميذ وأمهيهتا ليك يدرك التالميذ بوضوح الغرض من ا  ،صلهتا ابخلربات ال

 أن يقوم حبرصــ هذه األســ ئةل واملشــالكت بعد املناقشــة وكتابهتا عىل الســ بورة مع إضــافة اللكامت واملفاهمي اجلديدة اليت وحيســن ابملعملّ 

 يتناولها موضوع ادلراسة. 

اعد عىل ســمن أكرث ما يقلل اســ تفادة التلميذ من الوســائل التعلهمية أن يرى عدم اهامتم املعمل بهتيئة املاكن ايذي ي   :إعداد املاكن -3.1.7

 40 الاس تفادة من هذه الوسائل كأن يغفل إعتام الغرفة اخلاصة ابلعروض الضوئية وال يتبني ا ك إال عند عرض الفيمل.

س تبدام الوسائل   :مرحةل الاس تبدام -2.7 سلوب ايذي يتبعه املعمل يف ا تتوقف الاس تفادة من الوسائل التعلهمية إىل حد كبري عىل األ

 .يف احلصول عىل اخلربة عن طريقها وملسؤولية املعمل  يف هذه املرحةل عدة جوانبومدى إرشاك التلميذ 
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أن  : وهو أن يتأكد املعمل أنناء اس تبدامه للوسائل التعلهمية أن لك يشء يسري وفق ما خطط هل فعليههتيئة املناخ املناسب للتعمل -1.2.7

 واخلرائط املعلقة أو املواد املعروضة يف ماكن يسمح للجميع مبشاهدهتا يالح  وضوح الصوت والصورة أنناء عرض األفالم أو أن الصور

 وسامعها.

ــ يةل  -2.2.7 ــ تبدام الوس ــ يةل التعلهمية يف لك حتديد الغرض من اس ــ تبدام الوس ــه الغرض من اس : وهنا اجب عىل املعمّل أن حيدد لنفس

صيل التالميذ أو يس تبدمه لرشح ادلرس أو تلخيصه أو لتقيمي حت  خطوة أنناء سري ادلرس فقد يس تبدم املعمّل الفيمل للتقدمي دلرس جديد

ـــــكوب ملعرفة حمتوايت اخللية وقد يطلب مهنم ايذهاب إىل  ـــــاهدة رشاحئ جمهرية حتت امليكروس وابملثل قد يطلب املعمّل من طالبه مش

 .41ادلرس احملدد املكتبة لإلطالع والقراءة واإلجابة عن بعض األس ئةل وبذ ك حتقق لك وس يةل هدفا من أهداف

  :مرحةل التقيمي -3.7

كثريا ما تنهتيي هممة الوســـائل التعلهمية عند املعمّل مبجرد الانهتاء من اســـ تبداهما فينرصـــف التالميذ مبارشة بعد عرض الفيمل أو إجراء    

يؤدي الغرض من  ل التعلهمية الاخل ويعترب ا ك اســ تبداما مبتورا للوســائ…التجارب أو عرض اخلرائط أو مشــاهدة الربانمج التلفزيوين

ن أ اس تبداهما، وليك حتقق الوسائل التعلهمية األهداف اليت رمسها املعمّل الس تبداهما اجب أن يعقب ا ك فرتة للتقيمي ليك يتأكد املعمل من

  42هداف.األهداف اليت حددها قد أجنزت وأن التعمّل املنشود قد حتقق وأن الوس يةل اليت اس تعملها تتناسب مع هذه األ

 :خـــامتة

نســـ تبلص أّن اســـ تبدام الوســـائل التعلهمية بطريقة فّعاةل يســـاعد عىل حل أجنع للمشـــالكت وحيقق للعملية التعلهمية عائدا كبريا من     

ـــائل التعلهمية للمدرس ومدى فعاليهتا يف معلية التعلمي إا ـــامه يف أ املردودية، وقد أنبتت البحوث أمهية اإلماكنيات اليت توفرها الوس هّنا تس

ني متعمّل أعداد كبرية من املتعلّمني يف صفوف مزدمحة فالوسائل ادليداكتيكية تساعد عىل حل مشلكة تعلمي هذه األعداد املزتايدة من املتعل

خلربات التعلهمية اإا بواسطهتا يس تطيع التالميذ احلصول عىل تعلمي أفضل وبذ ك نضمن تاكفؤ الفرص بيهنم، كام أهّنا توفر تنوعا مرغواب يف 

 وهذا ما حيبب للتالميذ املواقف التعلهمية ، ويضعهم أمام مصادر متنوعة للمعلومات تتناسب مع قدراهتم عىل التعمّل.
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 شعرية اخلطاب السردي 

 قراءة يف رواية تلك احملبة للحبيب السايح
 

 طالبة دكتوراه  ،دعنون آس ية
 جامعة ابن خدلون تيارت

 متهيد:

الشعرية ظاهرة نقدية يه يف احلقيقة قدمية ومعارصة،     

و وامتد ذ أرسطقدمية ابعتبار أن التنظري للشعر ظهر من

ح ى اجملهودات النقدية للنص الشعري يف الرتاث العريب 

عىل مسافة حوايل مخسة قرون. ولكن اهمت نقاد الشعر 

قدميا بأمور تناسبت مع معطيات عرصمه، ومعطيات النص 

الشعري؛ فإن نقد الشعر أو ما اصطلح عليه حديثا 

ون متابلشعرية هيمت بأمور أمعق من ا ك. فنقاد الشعرية هي 

ابدلرجة األوىل بقراءة النص وجتاوز حدوده الومهية 

وإحياءاته السطحية؛ لفهم ما وراء السطور. يتتبع الناقد 

حركية اخلطاب الشعري؛ ويستنطق أنساقه اللغوية اليت 

 تكشف عن العالئقية القامئة بني وحداته ووشا ه املرتابطة

ة، يالنص تفاعل لغوي قبل أن يكون بنية لغو »خاصة وأن 

ة، تندمج فيه دينامية الاس تجابة املرئية يف طبقاهتا السطحي

مضن ما حيتويه املوجود امللموس مع روح التأمل ادلاخيل 

. ا ك أن الناقد هو من (1)«فيه، قصد إدراك خميالته اخملفية

 يرتقب أفق النص ويقف عند رؤايه املتعددة.

 إن دراسة الشعرية انتقلت إىل النصوص الرسدية يف    

النقد املعارص، فانربى طائفة من النقاد عىل استنطاق هذا 

النوع من النصوص، واس تخراج مالمح الشعرية منه؛ 

وإبراز خصائصه امجلالية؛ فالشعرية وآلياهتا النقدية مل تعد 

مقترصة عىل النص الشعري؛ بل تعدت ا ك مبا حتمهل 

آليات وإجرائية نقدية نسقية إىل النصوص الرسدية؛ ولعل 

اخلطاب الروايئ هو ما أاثر اهامتم النقاد والباحيني نظرا ملا 

خضعت هل الرواية من حتوالت عرب لغهتا ومساراهتا 

)الزمان، املاكن، الشخوص، احلوار، الرسد(؛ حيث يرى 

أنه البد أن ميزي بني  Bouris Ikhanbaimبوريس اخينباوم 

النظام  انظام اللغة الشعرية واللغة النرثية وما ينجر عن هذ»

د من حتول داليل يف مصمي البنية اللغوية كنسق أسلويب معمت

من قبل منشئ النص سواء يف صورته البنيوية النرثية أو 

. وهنا جند أنفس نا أمام (2)«يف صورته البنيوية الشعرية

سؤال يفرض نفسه علينا وهو: ما عالقة الشعرية ابلنصوص 

بيقه نقدي يف تط الرسدية؟ مث هل وفق دعاة هذا اإلجراء ال 

عىل النص الروايئ؟ وما يه مظاهرها امجلالية يف رواية 

 تكل احملبة؟

إن ما شهده اخلطاب الروايئ من حتوالت عىل      

املس توى الفين واللغوي بعد تسعينيات القرن املايض هو 

ما أوجد الشعرية يف لغة الرواية؛ خاصة وأن النص الروايئ 

يب إال منذ يف العامل الغر فن أديب حديث نسبيا، فمل يس تو

نالنة قرون أما يف العامل العريب مفنذ قرن ونصف؛ ومن 

خالل التطور ايذي شابه هذا الفن وايذي وصل إىل ما 

ينة يسمى ابلرواية اجلديدة واليت تمتزي مبرونهتا لتكون بنية جه 

 تس هتضم خمتلف األجناس األخرى.

وس يقى ب املفاخلطاب الروايئ اجلديد قادر عىل استيعا    

واملرسح وروح الشعر، وهذا ما ميلته بعض الرواايت 

العربية واجلزائرية كرواية فو  احلواس ألحالم مس تغامني 

اليت اس تطاعت أن تهنض ببطل رواية ااكرة اجلسد بني 

أسطرها؛ وهذا العامل الروايئ ايذي ينفرد مبغامراته ومكوانته 

ني وحدات تخفي باملتنوعة بني احلضور والغياب احلارض امل 

، عن القارئ ملثل هذه األعامل يتيه أحياان يف (3)هذا الفن

متيزي بعض املقاطع ويتساءل اشعر يه أم رسد، ولعل ميل 

هذه النصوص وهبذه اخلصائص الفنية نبه النقاد إىل أن 

الشعرية قد تطغى عىل النصوص الرسدية وقد تفوق أحياان 

 لغة الشعر يف شعريهتا.

  رية قدميا:قضية الشع -1

ال خيفى عىل القارئ أن مصطلح الشعرية مصطلح قدمي     

، Aristoteكام أسلفنا ايذكر فهو من مصطلحات أرسطو 

حيث يرى هذا األخري أن الشعرية نظرية تتصل ببعض 

وايذي يدل  (4)أنواع اخلطاب األديب نامللحمة والرتاجيداي
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. إا هتمت بقدميا عىل نظرية األنواع األدبية، ونظرية اخلطا

هذه النظرية ابكتشاف التقنيات اليت تساعد عىل حتليل 

وحداهتا. فهيي تدرس األشاكل األدبية ولكهنا ال تتوقف عند 

أثر أديب معني إال رغبة يف رشح فكرة ما. وموضوع الشعرية 

"فن  -أرسطو -هو اخلطاب؛ ولعل كتاب هذا األخري 

 - خترج ملالشعر" أقدم كتاب تناول قضية الشعرية؛ اليت 

 .(5)عن ا ك اإلطار املفاههمي لها -معوما

كتاب "فن  T.Todorovوقد وصف تودوروف     

الشعر" ألرسطو بإنسان يودل من بطن أمه بشوارب 

يتبللها الشيب إا يعد هذا الوصف إشارة إىل شعرايت 

، وهذا ما يشري إىل (6)أرسطو اليت متزيت مبواصفات العمل

ذ ك بقيت إىل فرتة املعارصة؛ وب أن هذه الشعرية األرسطية

حاف  هذا املصطلح عىل إطاره املفاههمي، إا هيمت بدراسة 

قوانني اخلطاب األديب وهذا هو املفهوم العام واملس تكشف 

منذ العرص اليوانين دلى هذا الفيلسوف وح ى الوقت 

فتارخي الشعرية يفرس ما قدمه أرسطو يف كتابه  .(7)احلارض

  فيه األدب حماناة.فن الشعر ايذي اعترب

مل يكن مصطلح الشعرية غريبا دلى العرب قدميا خاصة     

وأهنم أمة شعر؛ فقد ورد هذا املصطلح دلى الفالسفة 

العرب القداىم ايذين ركزوا عىل اجلانب البياين للنص؛ 

فانشغلوا ابلنص الشعري، ونانت مباحهثم وتنظرياهتم حول 

ا إىل النص يته، فنظروالشعرايت بكوهنا صفة للشعر ال ملاه 

 . (8)الشعري القدمي من انحية وظيفته اليت تليب حاجياهتم

كام أن معظم ما أنتجه النقاد العرب قدميا نان موضوعه     

حول الشعر ولك املناظرات واخلصومات والنقاشات نان 

موضوعها حوهل. ومن أمه أعالم الرتاث العريب ايذين اهمتوا 

إىل  ا يقارب الشعرية املعارصةبدراس ته الشعر وتطرقوا مل

السامت »( ايذي يعين دليه ه260تحد ما جند الفارايب )

؛ أي (9)«اليت تظهر عىل النص بفعل ترتيب وحتسني معني

طريقة بناء النص. والرتكزي عىل خاصية الشعرية دلى 

 التوكيد عىل أن للشعر العريب»العرب قدميا هيدف إىل 

ه عن شعر األمم خصوصية بيانية وموس يقية، متزي

 .(10)«األخرى

ه( يف تصوره ملصطلح 428يف حني يركز ابن سينا )ت    

لل تأليف ع»الشعرية عىل اجلانب النفيس فيحرصها يف 

الشعر اليت حيرصها ابملتعة املتأتية من احملاناة واملوس يقى 

 .(11)«مبعناها العام

يف رأي –( فُيعترب ه684تأما حازم القرطاجين )    

األقرب إىل مفهوم مصطلح الشعرية أي قوانني  -الباحيني

األدب ومنه الشعر؛ إال أنه مل يتداوهل كثريا ابملفهوم ااته 

 بني عدة مفاهمي؛ إضافة إىل - هذا املصطلح -وإمنا تراوح 

كون الشعرية مل تكرس مبفهوهما يف النصوص النقدية 

 (12)العربية

قدية النوعليه فورود مصطلح الشعرية يف املدونة      

العربية القدمية؛ اليعين ابلرضورة توافق مفهومه مع 

النظرايت النقدية احلديثة. مبعىن أن مصطلح الشعرية ايذي 

جاء يف الرتاث العريب القدمي يبتعد عن مفهوم الشعرية 

احلديث اليت تعمل عىل إبراز اخلاصية امجلالية يف النص 

   األديب.

 الشعرية يف النقد املعارص:-2

 متشعبة تمتثل تعد الشعرية خاصية اات عالقات    

خاصة فامي يواجش بني الوحدات اللغوية خبصائص جاملية 

تفصل النص األديب عن غريه من النصوص، حيث بدأت 

هذه الظاهرة منذ القرن العرشين يف الغرب متأثرة ابلعديد 

 .Rمن املرتكزات النقدية، وما قدمه رومان ايكسون 

Jakobson  غة تواصلية تسمح ابلتفريق بني اللمن وظائف

؛ مما جعل الشعر نسق خطايب (13)الشعريةالانفعالية واللغة 

 ممتزي خبصائص لسانية تركيبية، معجمية داللية.

ويف هذا الصدد أفادت ادلراسات النقدية الغربية من      

س انرصف الشالكنيون الرو دهود ايكبسون؛ ففي روس يا

. ار النص املكتوب نص أديبإىل دراسة "األدبية" ابعتب

ويف أملانيا اهمتت املدرسة الرصفية ابخلطاب األديب وبيان 

أشاكهل. يف حني ارتكز التيار النقدي اجلديد يف الوالايت 

املتحدة إىل وضع مجموعة من الفرضيات النظرية ملعىن 

 النص، كام اهمت تيار التحليل البنيوي يف فرنسا ابلبنية يف

ض النظر عن نوع النص أو جنسه أو ، وا ك بغ(14)النص

 مضمونه أو شلكه. 

فالشعرية إان حتاول أن تكشف عن القوانني اليت      

ية تتجه بلغوية اخلطاب حنو أدبيته تركزيا عىل املاهية والكيف 

اللتني تتنوعان وختتلفان؛ كام تعمتد الشعرية دامئا آليات 
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يف  احقواحدة عرب مسارها التارخيي رمغ ما اعرتاها من لو 

 . (15)املكوانت؛ وكأهنا إعادة تفسري ملا قدمه أرسطو قدميا

الغرب  دلى Poetics ويبدو أن مصطلح الشعرية     

 Valery Paulعرف تنوعا يف تعريفه إا يعرفها بول فالريي  

جلوهر ا»عىل أهنا ترتبط بلك إبداع تكون فيه اللغة 

 مجموعة ينوالوس يةل، ال ابلعودة إىل املعىن الضيق ايذي يع

، 16«من القواعد أو املبادئ امجلالية اات الصةل ابلشعر

 تتعالق بأدبية اخلطاب معوما وليس -مكفهوم -فالشعرية 

 فقط الشعر.

فيعرف الشعرية  Gerard Genette جينتأما جريار      

عىل أهنا بالغة جديدة، ختتلف عن املنظور القدمي للبالغة 

خري عىل المنط الشعري الغنايئ كام يؤكد هذا األ .(17)القدمية

ايذي ألغاه أرسطو حيث يتوافر عىل بعض املمزيات األدبية 

 اليت تبينه عن ابيق األمناط الشعرية. 

عن هذا املفهوم  Jean Cohinوال يبتعد جون كوهني     

ل شلك من أشاكل املعرفة، ب»كثريا؛ إا يعترب الشعرية 

يهتا وحتديدها ؛ وا ك لشمول (18)«بعدا من أبعاد الوجود

 ملقومات اخلطاب األديب شعرا نان أم نرثا.

ويالح  الباحث يف هذا اجملال أن مفهوم الشعرية هل     

عالقة وطيدة ابملناجه النقدية النسقية. ابعتبار الشعرية 

تتعالق مع خمتلف املفاهمي وتتواجش مع العديد من املعطيات 

والفكر البنيوي  يثةاليت أجنبهتا هذه املناجه، ناللسانيات احلد

والشالكنية واألسلوبية والس هميائية ونظرايت التلقي 

 والتداولية.

ية مفن دهة تشرتك الشعرية مع البنيوية يف نظرهتا املثول     

لألدب، إا أهنا تبعد يف قراءهتا للخطاب األديب أي مؤثرات 

خارجية بعيدا عن األحباث الس يكولوجية 

وهذا ما يصطلح عليه  91والسوس يولوجية، والبيوغرافية

 دلى هؤالء ابحملايثة.

ومن دهة اثنية تتقاطع الشعرية مع األسلوبية يف مفهوم     

الانزايح ايذي يعد نقطة اشرتاك بيهنام ابعتباره عنرص من 

يف –عنارص جامليات اخلطاب األديب، كام يشري كوهني 

إىل وصف الشعرية بعمل الانزايحات اللغوية،  -هذا الصدد

 .20 األسلوب الشعريأو عمل

ومن دهة أخرية فقد اتسع نطاقها إىل الس هميائية إا      

يعرتف النقاد بأحقية هذه األخرية علهيا؛ ويعرتف تودوروف 

بأن لك شعرية يه بنيوية، مادام موضوعها بنية جمردة يه 

األدب؛ وبذ ك فالشعرية تسامه يف املرشوع الس هميايئ العام 

واللسانيات أيضا تعد الشعرية  ايذي ينطلق من العالمة،

 21جزء مهنا

ورمغ هذا التقاطع بني الشعرية وخمتلف العلوم إىل أهنا      

تطمح ألن تكون علام قامئا بذاته يس يطر عىل العديد من 

العلوم؛ متسلحة بآليات بعض العلوم نالفزيايء والكهمياء 

والرايضيات والفلسفة واملنطق واللسانيات... فهيي تتأىب 

 .22اوم لتكون علام شامال ال يندرج مضن أي عملوتق

اد أما يف املدونة النقدية العربية فقد تبىن الكيري من النق     

العرب هذا املصطلح وترمجوه وحاولوا التأسيس هل 

والاش تغال عليه كإجراء للمقاربة النصية؛ إا يعرفها أدونيس 

فق أيتخطى المنواجية واملرجعية وتتحرك يف »بأهنا مفهوم 

التوكيد عىل الغرابة والتفرد، واإلبداع البادئ، مما اجدد 

كأنه بذ ك يقمي قطيعة مع 23«ابس مترار صورة األش ياء

 املايض 

يف حني يعرفها حسن انظم بأهنا هتمت بتكريس دهد      

الس تكشاف خصائص خطابية األدب؛ إا تبحث عن 

 .24املمكنات غري الظاهرة فيه

 رمغ اختالفه مع النقاد –غذايم ويعرفها عبد هللا ال    

ا مصطلح عىل أهن - العرب يف ترمجة املصطلح ابلشاعرايت

 25اجمع وصف األدبية للشعر والنرث

أما كامل أبو ديب فيجعلها وظيفة من وظائف الفجوة،      

ة أو ما يعرف مبسافة التوتر دليه، وال يقترص مفهومه للشعري

انية جربة اإلنسعىل الشعرايت؛ بل يتعدى ا ك إىل الت

 26معوما، كام يلغي الامتياز ايذي حيظى به الشعر دون النرث

. 

ويالح  الباحث يف هذا اجملال التضارب املصطلحي      

 واملفاههمي للشعرية دلى النقاد العرب، إضافة إىل تأثر نقادان

 العرب ابلتعاريف الغربية وتبنهيا كام يه.

 

 عالقة الشعرية ابلنص الرسدي: -2

ارتبط مفهوم الشعرية ابلنس بة للنصوص الرسدية     

وابلرواية اجلديدة خاصة وما اعرتاها من حتول، وأهنا 

جعلت من اللغة عالمة جلية لها فالرواية جديدة تتبذ 

لنفسها ألف وجه، وترتدي يف هيئهتا ألف رداء، وتتشلك 
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أمام القارئ حتت ألف شلك فنلفهيا تشرتك مع األجناس 

ة، ى مبقدار ما تس متزي عهنا خبصائصها امحلهمياألدبية األخر 

. لامترس اللغة حسرها عىل القارئ، وتبني 27وأشاكلها الصمهمة

جامليهتا؛ وكأنه يف لغة الرواية الشعرية تدنو من حسر الشعر 

وحشناته امجلالية الفنية. فيحمل اخلطاب الروايئ أمل احلزن 

غة ويه لوفرح احلب وفضاعة احلرب فامي يعرف مباوراء ال

لكها حشنات تتجاوز الطاقة اإلحيائية للوحدات اللغوية إىل 

اإلمياء وعدم البوح ابحلارض؛ أي حضور لك غائب تستبعده 

 الوظيفة التبليغية للغة الشعرية يف الرواية.

مل تسمل الرواية اجلزائرية املعارصة من هذه التغريات      

نفسها  ضالرواية بفر »اليت طرأت؛ خاصة وقد تعلق جناح 

لكغة جديدة، وفرض لغة جديدة، وقواعد جديدة لربط 

نقاا األخبار اخملتارة كأميةل فامي بيهنا، لتظهر لنا أخريا كيفية إ

األخبار املتعلقة بنا، عندئذ تعلن اختالفها عام يقال لك يوم، 

؛ فلغة الرواية اجلديدة ال تعىن فقط 28«وتظهر مبظهر الشعر

ذه اللغة ، إمنا تتجىل يف شعرية هحببكة الرسد وحسر احلاكية

بتجاوز القواعد املألوفة والانزايح عهنا. ومن الروائيني 

اجلزائريني ايذين اعمتدوا عىل جاملية الشعرية يف النص 

الروايئ رواايهتم بتكل التعابري الشاعرية الساحرة جند 

ق أحالم مس تغامني يف نالنيهتا وما أنتجته بعدها ناألسود يلي

كوم، وأما الروايئ احلبيب الساحي وهو عينة  بك ونس يان

حبثنا فهو اآلخر سكل هذا الهنج امجلايل حيث يطغى عىل 

رواايته اللعب ابللغة وتشكيالهتا وتلويناهتا أكرث من أي 

مرتكز من مرتكزات الفن الروايئ نالشخصيات والزمان 

 واملاكن وغريها

 شعرية القص عند الروايئ احلبيب الساحي: -3

 رية العتبة النصية الكربى "تكل احملبة":شع -أ

إن مظاهر الشعرية يف رواية تكل احملبة للروايئ احلبيب     

الساحي تمتثل بداية من العتبة النصية الكربى )العنوان( 

 "تكل احملبة" املركبة من وحدتني:

رك تكل: بنية إشارية تنبهيية إحيائية حتيط بفضاء النص، وحت

نزايح ايذي يشلك احنرافا عن اللغة لغة الرواية ابجتاه الا

املألوفة، وهذا ما يدفع بدالةل هذه الوحدة ادلاللية حنو 

 حتريك الفعل الروايئ، متجاوزة فعل الرسد احلاكيئ اجلامد.

احملبة: دال يرتبط ابملؤنث الغائب إا تقوم احملبة يف هذه 

الرواية عىل عالئقية ترجع يف حارضها إىل عنرص حصراوي 

( حيث يتقاطعان يف فضاء داخيل يضمن سريورة )النبةل

ه الفعل الروايئ ولغته الشعرية حبثا عن صفة الصرب وجتليات

يف التفاعل اإلنساين. ويتشالك مدلول احملبة مع: الرمل، 

املاء، الرحي ويه عنارص منو النبةل وظروف كينونهتا، فلك 

وازية ممن احملبة والنبةل يتواجشان يف حركية متباعدة متقاربة 

 للعامل اخلاريج ايذي يضمهام معا وهو الصحراء .

ومتنح العتبة النصية الكربى )عنوان الرواية( "تكل      

غة احملبة" لغة شعرية جاملية فاعةل جبمةل تأنريات تتحقق يف ل

العتبات النصية الصغرى )عناوين املقاطع الرسدية؛ اليت 

وةل هذه يتتقدم لك مقطع رسدي من الرواية(؛ وتتالمح س  

 العتبات يف حتريك لغة الرواية حنو شعرية اللغة.

أان » تودل هذه املقاطع عالقة تربط داخل النص خبارجه     

املصنف وأنت امرأة يه النساء مجيعا، عودي من حفرة 

، مما يعين أن مصادر العتبات «*احلزن فرسير من ماء

 مالنصية الصغرى تسهم يف صياغة املس توى اإلحيايئ الناظ

لس ياق النص الروايئ، حيث تقوم عىل ننائيات رمزية 

تتعارض حينا وتتنامغ أحياان أخرى. واملالح  عىل العتبات 

النصية الصغرى أهنا او طابع تأنييث؛ إا ميكن للك عتبة أن 

تقوم خبطاب لوحدها خاصة وأن لغهتا الشعرية خترتق 

 القواعد املألوفة والقوانني املس نونة للغة الاعتادية.

لك  وكأنه خياطب« كوين يل أندلسا بني توات والقدس»

كوين بيضاء أو سوداء فأان اللون »ماهل عالقة ابملؤنث. 

 «.أنت يل أمتلكك» ، «والظل

من خالل العتبات النصية –اجعل السارد من اخملاَطب  

جماال يفتح أفق التوقع دلى القارئ؛ فهل يه  -الصغرى

 تظهر حينا وتغيب س يدة؟ أم أدرار؟ أم العش يقة اليت

 أدرار ال تسكن»، «أان الس يدة عش يقتك»أحياان أخرى؟ 

، «ابحيدة الطالب جولييت الراهبة مبحبة النخيل»، «قليب

 «*.اجعيل جنازيت حرضة ألتلو عليك حمبيت»

عالقة العتبات النصية الصغرى ابملنت الروايئ "تكل  -ب

 احملبة"

تمتثل يف  يتال-تتقوى لغة العتبات النصية الصغرى      

عرية بش  -العناوين اخلاصة بلك مقطع رسدي من الرواية

اللغة الروائية؛ يف ضوء ما تثريه النصوص الغائبة وتكويهنا 

يف إيغاالت اللغة املنفتحة عىل وزن إيقاعي يتحمل حشنات 

حزينة ترتاوح بني احلنني والصرب والشجن إىل تكل احملبة 
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جاوز اللغة خيل، حيث تتالغائبة احلارضة بني الفيايف والن 

الاعتيادية إىل ما رواء اللغة الاكئنة لتخرج النص الروايئ 

من مساره النفعي حنو املسار امجلايل ايذي حيمل لغة النص 

الروايئ إىل فضاء أوسع يمتزي بتفرده عن ابيق النصوص 

وتبدو  29«قالت يف يح احلطابة بني فقارة وجامع»الروائية.

وىل لصغرى يف هذه الرواية للوهةل األلغة العتبات النصية ا

غري متجانسة الرتكيب، إال أن القراءة العميقة تكشف 

دا ندخل مكحول مجليةل: غ»اخلصائص امجلالية الشعرية فهيا.

 . 30«لمتنطيط

ويالح  املتتبع لهذه العتبات النصية أهنا متزيت 

 مفا واحد إال»بإهبامية وكثافة جعلهتا تبتعد عن تقريرية اللغة 

أرجف وال واحدة إال حدنت عن امرأة ورجل فرقهتام 

العقيدة جفمعهتام احملبة ميل النحةل إىل األخرى اكرا 

؛ لتسعى لغة العتبات الصغرى إىل ابتداع صيغ 31«وأنىث

وأشاكل خلطاب حاكيئ يبتعد عن السريورة الرسدية، 

 ليكون النص الروايئ "تكل احملبة" حلظة حبث مس متر.

 من شعرية العتبات النصية الصغرىوينتقل السارد 

ة النساء فال يفت فهيام لغري »إىل شعرية لغة الرسد الروايئ 

والرجال الهارصة، عقد اات السحر األسود تعلمته من 

العفاريت الكفرة املطرودين من ا ك الوطن إىل الرق 

يعيشون فيه هامئني عارضني رشمه عىل أمياهلم من اإلنس 

، وتتجىل البىن الشعرية 32«ت احملبةايذين اف يف قلوهبم بن

يف رواية "تكل احملبة" من خالل ما ختلقه اللغة اليت تنقل 

الوقائع إىل عوامل تزناح عن التمنذج الشلكي وادلاليل 

 العتيادية القص.

وتتقوى شعرية العتبات النصية مضن لغة الرواية العامة     

اليت  توما يس توعبه خطاب "تكل احملبة" يف ضوء األيقوان

تكشف عن املسافة امجلالية املرتاوحة بني تنامغ الوحدات 

البنائية يف النص الروايئ. كام أضفت الثنائيات الضدية 

طاقة إحيائية بعيدة عن البوح الرسدي: احلقيقة/ الومه، 

ايذاكرة/ احلارض، احملبه/الكره، وهذا ما يفرز شعرية اللغة 

 تلقي. ر دلى امل امجلالية وخيلق جفوة تفتح أفق الانتظا

وتتواجش لغة املنت الروايئ ابلعتبات النصية الصغرى     

لتنفتح عىل فضاءات إحيائية تدفع ابلفعل احلاكيئ حنو 

 فزتفر حرا ومتطر اجا ترسلهام عىل صرب احلجر»الفوران 

ا العاري املقروس بليايل ش تاهئا املصيل بزفري جنوب صيفه

 33«مت ويتشظىتك يلفينشطر ويتحرص ميلام قليب عىل حمب 

فليس من خواص احلر أن يودل مطرا حيث تزناح اللغة 

عن شفراهتا املتعارف علهيا، فهاهو احلر يزفر يف املطر 

ويقوى، هكذا يؤسس الانزايح فضاء جامليا يدفع بلغة 

الرواية حنو ختطي نبات الفعل الرسدي اجلامد حنو حركية 

ب املتلقي بتوتر صيإبداعية حترر النص الروايئ بفنية ميرية ت 

 وخيبة أفق التوقع دليه.

 شعرية الزمن: -ج

يعد الزمن بعدا أساس يا ميزي النصوص احلاكئية معوما،     

إا يستند احليك والرسد يف األعامل األدبية عىل هذه املادة، 

كام يشلك الزمن يف الرواية اجلديدة، كرواية تكل احملبة 

نارص ليه ع للحبيب الساحي، مس توى حموراي ترتكز ع 

التشويق احلاكئية؛ ويف ضوء الرواية اجلديدة فقد الزمن 

 بعده التعاقيب؛ فأصبح يقوم عىل حركة غري منتظمة ترتاوح

بني الرتتيب والتواتر، الاسرتجاع والاستباق، الاس تطراد 

والاقتضاب، بعيدا عن الانس يابية إىل درجة فقدان احلركة 

طء، ية تسري ببأحياان، كام قد يتصور يف حركية دوران 

فالزمن بذ ك أحادي البعد ينطوي عىل مس توايت وأنساق 

زمنية متعددة حتطم نظام التسلسل الكرونولويج للوحدات 

Time أسلوب املراوحة يف الزمن »الزمنية املألوفة، ليعمتد 

shifting»34« . ال أعرف لعمري تقوميا يف هذا الزمن، قد

ه انساحت يف هذ أكون ودلت مع دفقة املاء األوىل اليت

األرض البعيدة، وقد تكون رصخيت األوىل مسعت يف 

 .35«الشامل

ترصد لغة الرواية من خالل البعرثة الزمنية حركة احلياة     

فهفهتا وه »الصحراوية املضطربة بني السكون والهيجان 

أشواق إىل الغطس يف تكل الطهارة الضوئية اليت حتدث 

وطن إىل الرحيل حيث املعهنا لك كتاب قرأته عن الصحراء 

. الزمن يف رواية تكل احملبة اجمع بني أبعاد 36«غري املدنس

متعددة هتمي بني العقالنية واجلنون، بني اجلدل والاتساق، 

 بني الفوضوية والانتظام، بني احلقيقة واخليال، وميثل الزمن

كذ ك داخل الرواية نوعا من احلرية غري املقيدة برشوط 

ائق ة، فهو يتحرك ابجتاهات البوصةل دومنا عاحلمتية الواقعي

ومتنت لو نانت ماكنه ملا وصل »37فيظهر اترة وخيتفي أخرى

رأس اجلبل فرأى الصمت اخلادل الناطق ابلوحدة واجلالل، 

 ؛38«فانهبر فضحكت هل مشس الطاس ييل وانم عنه الليل
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اس تطاع السارد أن يتالعب ابلوحدات الزمنية املعتاد علهيا 

الشمس والليل؛ حيث يعترب الزمن من أجلنا ويؤنسن 

وضدان يف اآلن ااته وهذا ما يعجز احلركة اخلطية املتصاعدة 

جلزئيات الزمن، وهبذا تتقاطع املشاهد ابألمكنة واألزمنة 

 واحلوارات دومنا رابط منطقي.

مفا مسعت امسه أو قرأته إال رفرف قبلها وطارت هبا »

ت أن ة يف بالد ايبة متنأحالهما إىل تكل األبعاد السحري

تطأها برجلها وأن تترشب برشهتا القزحية الباهرة وأن تكون 

جنبه جالسة متأمةل لك يوم الرشوق والغروب كام ال 

. والواقع 39«ترشق مشس وتغرب يف أي بقعة من األرض

أن ميل هذه الانزايحات للوحدات الزمنية يف رواية تكل 

لغة الشعرية من خاللها المنطقية تتحقق  احملبة تشلك بىن ال

 امجلالية.

 شعرية املاكن يف رواية تكل احملبة: -د

املاكن هو السبيل ايذي ترسد فيه األحداث ومضنه؛     

وقد أصبح مع الرواية اجلديدة كرواية تكل احملبة يتبذ أبعادا 

رمزية تبتعد لك البعد عن احلقيقة والواقع، فمل يعد جمرد 

فسه ل العمل الروايئ. إمنا اختذ لن حدود وأبنية وفراغات تشغ

حزيا يمتوقع من خالهل مواقع عدة تامتىه مع األحداث 

  The poetics of spaceواملشاهد. وتعين شعرية املاكن 
املاكن ايذي يلجه النص الشعري ليس دخوال عابرا؛ إمنا 

الرتكزي يف عوامقه إا ال ميكن للقارئ اإلمساك بيشء من 

 مح اليت تويح إىل بعض أجزاء احلزيمعامله إال بعض املال

 40املاكين

ونان حازي متنطيط، كام متاىه عليه، وملا قابلها قال لها »

بعد أن نزل عن انقته فقبل قدهما العارية ومتسح هبا، أنت 

؛ اجسد املاكن يف رواية 41«األثر ايذي حريين يف مقام زرته

اليت ية أحد الفضاءات الشعر  -يف أحاين كثرية–تكل احملبة 

هتمني عىل هذا النص الروايئ حداث وخشصية واجعل من 

 الشخصية معادال موضوعيا.

اجب أن تكوين بعمر النبةل األوىل يك »يقول السارد:     

تسمعي الصمت الصاخب ايذي يتحول قسوة تفوق قسوة 

البرش عندما تتحرك هذه الصحراء بال شفقة فتدك لك 

وت حملبة ابملسك. يويح املاكن يف رواية تكل ا42«صوت

 عنه يف فيايف أدرار، اجمع بني ننائيات تقوم عىل الاتصال

والانفصال، بني التنظمي والفوضوية، بني التضافر 

والتعارض بني األمكنة الواقعية واملتخيةل، وهذا ما يعكس 

هكذا »خاصية الضدية بني ادلاخل واخلارج للحزي املاكين. 

ة، ئية، أهل ووحشيه الصحراء صارمة يف اخليارات الثنا

برد وحر، عصف ومصت، هللا والتوه، ال يشء بيهنام، 

احلقيقة والضالةل، يذا نانت من أقىس الطبائع يف 

 .43«الانتقاء

فالتصوير املاكين يف هذه الرواية ال يرتكز عىل مرجعية     

واقعية تقصد ماكان معينا؛ إمنا يستند عىل املكون اللغوي 

يل ن يتشلك من حزي رمزي متخ اإلحيايئ ايذي يسمح هل بأ

شه ملا خلق هللا الشمس احتف  يف عر »ال عالقة هل ابلواقع 

جبزيء من لهيهبا ح ى إاا قال للمرأة كوين وضعه يف زاوية 

؛ تتحرك هذه البىن الرسدية بقوة اللغة اإلحيائية 44«من قلهبا

اليت تنحرف ابلرسد حنو ختيل خاص حياول جتس يد هذا 

 الصحراء ال» .-القلب–الالماكن  يف -الشمس–الكوكب 

ا يتقدم هبا العمر وال تنالها ش يخوية وال يصيهبا لوث، ملكهت

؛ تظهر جاملية الشعرية يف أنس نة 45«األرواح رس الش باب

املاكن إا يعد من مالمح الشعرية يف النص الروايئ ومعناه 

أن يتحول املاكن إىل إنسان يتأثر ويؤثر، وهو يف ا ك »

لس دور البطوةل أو املشاركة يف أحداث حياول أن خيت

قامئة عىل  -الصحراء-، فاكنت أنس نة املاكن 46«احلياة

وصف يقدمه السارد؛ وايذي يتحقق ابالنفتاح الرسدي 

عىل الانزايح ايذي حيركه السارد جباملية جلية؛ إا يس تلهم 

املظاهر امجلالية حلاةل الصحراء من مظاهر األنونة املتمنذجة 

 يخ وال تكرب.اليت ال تش  

 خامتة:

ومجمل القول يف تقديران أن رواية تكل احملبة تقوم عىل     

لغة جاملية ميخنة ابألنساق الشعرية املتنوعة؛ وبذ ك 

اقرتبت من لغة الشعر واس تفادت من طاقاته اإلحيائية. 

لتكون اللغة دلى احلبيب الساحي لغة انزايحية تتبدى عرب 

 دب الشعيب، القصائدمس توايت وأشاكل خمتلفة )ناأل

ارتفع  وقابلته عىل إيقاع الصفق ايذي»الشعرية، التناصات( 

فمل تبق كف مل حترتق وال حنجرة مل تضبح: "الازرق 

 .47«سعاين، اي رفيقي أّد عنواين، ملالح غواين"

هذه الرواية تعاين بشفافيِة لغهِتا امجلاليِة رؤيًة إبداعية      

 يعة الصحراوية ماكمنتس تويح من مقومات قساوة الطب 

 امجلال الضاربة يف معق تكل احملبة.
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البحث يف النصوص اإلبداعية وخصائصها امجلالية      

يبقى دامئا جماال خصبا الختالف التصورات وتنوع 

القراءات. خاصة وأن الشعرية قضية مسكوت عهنا؛ وهذا 

 -املتلقي دلى-ما اجعلها تفتح أفق البحث والاس تكشاف 

ت النص األديب البراز مكوانته امجلالية كرواية يف مكنوان

 تكل احملبة . 

تراوحت الشعرية يف هذا النص األديب بني الزمن      

ايذي فاق زمن الواقع وبني املاكن ايذي ميل الصحراء اترة، 

والالماكن اترة أخرى، وبني الوحدات اللغوية اليت حتمل 

 دالالت عديدة.
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 نزول القرآن وفق معهود العرب وأثره يف املعنى

 الطالب: عيشوبة محمد                                                             

  ، تلمسانجامعة أبو بكر بلقايد                                                                 
 

 ملّخص البحث

شه األّمة من ي     ضيات العرص احلايل أمرا يف غاية األمهية، نظرا ملا تعي صوص القرآن الكرمي وفق مقت عّد احلديث عن التجديد يف فهم ن

 تغرّيات يف ش  ّى منايح احلياة ادلينية مهنا وادلنيوية، بدعوى أّن القرآن الكرمي حيمل طابع الصالح للّك زمان وماكن.

ــه اليوم، بل امجلع بني الثوابت واملتغرّيات أصــل لكّن هذا التجديد يف ا     ــالفنا، وما نعيش لفهم ال يعين إحداث القطيعة بني ما قّرره أس

 معترب يف الرشيعة اإلسالمية، وعليه س نربز يف هذا البحث جانبا همّما ال نس تطيع أن نغفل عنه وهو أّن القرآن الكرمي ُأنزل بلسان عريبّ 

 ليعملوا به، أي أنّه ُأنزل وفق معهود العرب وما تعيشه من أحوال ليحمل مع ا ك طابع اإلااز يف مضمونه.وإىل أّمة عربيّة ليفهموه و 

 

 توطئة:

أنزل هللا القرآن الكرمي، وجعهل مش متال عىل أوجه اإلااز     

اليت تَظهر يف لّك زمان، دليال عىل صدق مصدريّته أّوال بكونه 

 عليه صىّل هللا -عىل صدق نبّوته  ما إلهيا مقّدسا، وجّحة دامغةً 

اثنيا، سواء لذلين صّدوا وأعرضوا عنه ابتداًء، ومه من  -وسملّ 

 نزل فهيم اخلطاب، أو املشكّكني فيه عرب العصور إىل يوم القيامة.

وال يزال ادلارس لكتاب هللا، والناظر فيه فهام وتدبّرا     

ره تعجزه هواس تنباطا لآلايت الكونية يس تلهم من كنوزه وجوا

اآلية تلوى األخرى ح ى حيّس أنّه  ُم هللا ايذي أَودع فيه 

وحيامن تتعّدد أوجه اإلااز فيه فهو يسع لّك  .عمل.ادلين.وادلنيا

متفنّن ومتخّصص يف عمل من العلوم ليربز حسن هذا اإلااز، 

لكن ال خيفى عىل لّك اي لّب أّن من  بني معجزاته أنّه وافق 

أنزل بلساهنم بدليل القرآن نفسه، ويذا  لغة العرب، فهو

اس توقفتين فكرة ويه أنّه ما دام القرآن وافق أحوال اخملاطبني 

عرص الزنول، ويف ظّل ما يثار حول حمتية التجديد يف فهم 

النّص القرآين ويف تفسريه، ونقصد هبذا التجديد إبراز ما حيمهل 

لقرآن أّن االقرآن من مكنوانت توافق هذا العرص، وليس معناه 

صلُح للعرص األّول وال يصلح لهذا العرص، فهذا ابطل، فهل 

يلزم الرجوع يف ا ك إىل أحوال التزنيل األّول وفق ما عاشوه، 

أم أنّه ال حرج يف ا ك إالّ إاا تطلّب األمر ا ك، ال س امي من 

انحية البالغة والبيان، ولهذا يف هذا البحث س نربز العالقة بني 

 العرب ومدى تأنريه يف توس يع املعىن .القرآن ومعهود 

   / تعّدد أوجه اإلااز يف القرآن الكرمي: 1

إّن معجزات القرآن املتعّددة احلس يّة مهنا واملعنوية دَلليل      

صالِحه للّك عرص وَمرص، فإاا عرفنا أنّه اش متل عىل براعة 

النّظم وحسن األسلوب، وغاية البيان والبديع، وما نعيشه من 

ال ادلنيا بأعيننا، وما جنههل ح ى بعقولنا إدرانا وِصَفة كعامل أحو 

املالئكة واجلّن والش ياطني، بل عن أنباء األّولني واآلخرين، 

وموافقة ترشيعاته لإلنسان، وما فيه من اآلايت الكونية املعجزة 

ْل قُ فلكّها تدخل حتت دائرة التحّدي ايذي قصده هللا بقوهل:" 

نُْس َوالِْجنُّ عىََل أَْن يَْأتُوا ِبِمثِْل َهَذا الُْقْرآِن اَل لَِِئِ اْجتََمَعِت  اإْلِ

 .1"يَْأتُوَن ِبِمثهِْلِ َولَْو نَاَن بَْعُضهُْم ِلَبْعٍض َظهِرًيا

عندما ينّوه العلامُء والباحيون عىل هذا، ويعّددون أنواعه        

 فنحن ال نشّك يف ا ك، ولكن ال ينّوهون إالّ قليال عام هو رسّ 

هذا اإلااز وما أثره عىل حياة النّاس، وا ك بإصالح أحواهلم 

عن طريق القرآن، ناعتقادات املرشكني الباطةل، فالقرآن وصل 

بروعة بيانه وبالغته ليصّحح العقيدة اخلاطئة دلهيم وهذا ما 

حصل، ومل تكن الغاية من وراء ا ك أن يعجزمه وينهتيي األمر، 

ات الكونية، ولهؤالء ايذين وكذ ك اليوم من وراء املعجز 

يس هتزئون بأحاكم الرشيعة أمرا وهنيا، ففرق بني اإلااز وبني 

 رّس اإلااز وغايِته.

ما ُكْنَت تَْتلُوا :" وَ قال اإلمام القرطيب يف تفسريه لقوهل تعاىل    

ُه ِبَيِميِنَك ِإااً الْراتَب الُْمْبِطلُونَ  طُّ  .1"ِمْن قَْبهِلِ ِمْن ِكتاٍب َوال خَتُ

 وال تقرأ قبهَل  -صىل هللا عليه وسملّ  -" أي: وما كنت اي محمّد

ختتلف إىل أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك يف غاية اإلااز 

 .2"والتضمني للغيوب وغري ا ك
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ومبا أّن حبثنا حول معهود العرب ال بّد أن نبنّي إااز القرآن     

لغاية من امن انحية أسلوبه، لنصل إىل موافقته لالكم العرب و 

 :أسلوب القرآنتعّدد الاس تعامالت اللغوية، ويذ ك نعرف 

    أ/ تعريف أسلوب القرآن:

 فأسلوب القرآن يقول الزرقاين مبّينا أسلوب القرآن:"    

الكرمي هو طريقته اليت انفرد هبا يف تأليف واختيار ألفاظه وال 

م به فإّن للّك   غَرابة أن يكون للقرآن الكرمي أسلوب خاص

هم اخلاص به وأساليب املتلكّمني وطرائق  إلهيي أو برشي أسلوبه

يف عرض  همم من شعر أو نرث تتعّدد بتعّدد أشباصهم بل 

تتعّدد يف الشخص الواحد بتعّدد املوضوعات اليت يتناولها 

 .4والفنون اليت يعاجلها"

إاا فالقرآن الكرمي هل أسلوب فريد يف تناوهل لّك قضية، مفن     

 يُظهِر إاازه، فإاا نانت لغوية َوَجدت روعة البيان خالهل

وحسن األلفاظ، وإاا نانت من جانب النظم َوَجدت حسن 

التناسق، وإاا نانت كونية َوَجدت ما يربز ا ك حيامن اجمع بني 

 روعة امجلال والبيان العلمي وهكذا.

كتاب و " يقول ابن عطية األندليس يف بيان حسن األلفاظ:    

نَزعت منه لفظة مثّ ُأِديَر لسان العرب يف أن يوجد أحسن  هللا لو

 5مهنا مل يوجد"

ن ناويقول حسن البنا يف س ياق حديثه عن اإلااز العلمي:"  

يف التلكّم عن هذه املظاهر الكونية أسلواب معجزا  أسلوب القرآن

 .6"..…حقا .. 

 ليس غريبا أن اجيء أسلوب القرآن ويقول يف موضع آخر:"    

يحا غري ضيّق، مران غري جامد، وأن يدع دامئا التفصيل فس  

 .7والتفريع للظروف واحلوادث والعوامل املوضعية اخلاصة"

ويربز عبد هللا دّراز ُحسن التناسق وجاملية الصوت يف     

رتيهل دع القارئ اجملّود يقرأ القرآن يرتهل حّق ت كتاب هللا بقوهل:"

وى س انزاًل ابلقرآن عىل هانزاًل بنفسه عىل هوى القرآن، ولي

نفسه. مّث انتبذ منه ماكاًن قصيًّا ال تسمع فيه جرس حروفه، ولكن 

تسمع حرناهتا وسكناهتا، ومّداهتا وغنّاهتا، واتصاالهتا وسكتاهتا، 

مّث ألق مسعك إىل هذه اجملموعة الصوتية، وقد جردت جتريًدا 

سااجة يف الهواء، فس تجد نفسك مهنا بإزاء حلن  وأرسلت

غريب ايب ال جتده يف  م آخر لو جّرد هذا التجريد، وجّود 

 .8هذا التجويد"

ونذكر مياال عن حسن اختيار الف  يف التعبري القرآين وهو     

رُشُ الُْمتَِّقنيَ  ما اكره الزخمرشي يف قوهل تعاىل:﴿  ِإىَل "يَْوَم حَنْ

مْحِن َوفْداً، َونَُسوُق الُْمْجرِِمنَي ِإىل دَهَمنََّ   .9 ِوْرداً﴾الرَّ

اكر املتّقون بلف  التبجيل، وهو أهّنم اُجمعون إىل »قال:"     

رهّبم ايذي مغرمه برمحته، وخّصهم برضوانه وكرامته، كام يَِفد الوفاد 

عىل امللوك منتظرين الكرامة عندمه، واكر الاكفرون بأهّنم 

يساقون إىل النّار بإهانة واس تخفاف، كأهّنم نََعٌم ِعطاش تساق 

 .10إىل املاء

" رشحن  وهذا ايذي اكره الزخمرشي هو يف اس تعامل لف "    

ابلنس بة للمتّقني، أّما ابلنس بة للمجرمني فاكن اللف  مغاير وهو" 

"، وقد اكر يف القرآن الكرمي يف مواضع أخرى أّن الفعل نسوق

 " قد اس تعمل يف حّق املتقني، وا ك يف قوهل تعاىل:﴿ساق" 

يَن  ِ ُْم ِإىَل الَْجنَِّة ُزَمراً﴾َوِسيَق ايذَّ َّقَْوا َرهبَّ  .11ات

ردة جاملية املفوقد اكر الباحث أمحد ايسوف يف كتابه "    

 21" تعليقا عىل ا ك وأمجل القول فيه.القرآنية

إّن هذا التنويع يف أسلوب القرآن الكرمي اجعهل يمتزّي عن أّي     

 بعض س نبنّي   م ُوجد عند البرش شعرا ونرثا وَخطابة، وعليه

 خصائص أسلوب القرآن الكرمي.

 /خصائص أسلوب القرآن:2

إّن اخلصائص اليت امتاز هبا أسلوب القرآن واملزااي اليت     

 توافرت فيه جعلت هل طابعا معجزا يف لغِته وبالغِته أفاض العلامء

أّما الاس تقصاء واإلحاطة مبزااي األسلوب  …ومكرث  فهيا بني مقلّ 

هلالقرآين وخصائِ   صه عىل وجه الاستيعاب، فأمر اس تأثر به ُمزَنِّ

إرضائه العقل والعاطفة، ومعىن هذا وك .31ايذي عنده عمل الكتاب

 .41أّن أسلوب القرآن خياطب العقل والقلب معا

 /معهود العرب وأثره عىل توس يع املعىن3

وقبل احلديث عن معهود العرب وأثره يف توس يع املعىن،      

هود معهود العرب، مثّ نبنّي كيف وافق القرآن مع نشري إىل تعريف 

 العرب يف  هما واس تعامالهتا وجماري أحوالها.

 أ/ تعريف معهود العرب:

ىل تعريف "، إشارة إ ملوافقاتاكر اإلمام الشاطيب يف كتابه "ا    

 َّ  هُ معهود العرب فقال:"فِإْن ُقلْنَا: ِإنَّ الُْقْرآَن نََزَل ِبِلَساِن الَْعَرِب َوِإن

َُّه ُأْنِزَل عىََل لسان معهود العرب  َمَة ِفيِه، فَِبَمْعىَن أَن َُّه اَل ُاْ َعَريِبٌّ َوِإن

َا ِفهمَا فُِطَرْت عَلَْيِه ِمْن  ِة َوأََساِليِب َمَعاِنهيَا، َوأهَنَّ يِف أَلَْفاِظهَا الَْباصَّ

لَْعامُّ يِف َعامِّ يَُراُد ِبِه اَظاِهُرُه، َواِبلْ  ِلَساهِنَا خُتَاِطُب اِبلَْعامِّ يَُراُد ِبهِ 

اِهُر يَُراُد  ، َوالظَّ َوْجٍه َوالَْباصُّ يِف َوْجٍه، َواِبلَْعامِّ يَُراُد ِبِه الَْباصُّ
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ِم أَْو َوَسِطِه أَْو  ِل الالَْكَ اِهِر، َولُكُّ َا ِكَ يُْعَرُف ِمْن أَوَّ ِبِه غرَْيُ الظَّ

 ْ ِم يُن هِلِ آِخِرِه، َوتََتلَكُُّم اِبلالَْكَ هُلُ َعْن آِخِرِه، أَْو آِخُرُه َعْن أَوَّ ِعُ أَوَّ

ي  َشاَرِة، َوتَُسمِّ ِء يُْعَرُف اِبلَْمْعىَن ًّمَكَ يُْعَرُف اِبإْلِ ْ ، َوتَتلََكَُّم اِبليشَّ

ْشَياَء الَْكِيرَيَة اِبمْسٍ َواِحٍد، َولُكُّ  اَء َكِثرَيٍة، َواأْلَ َء الَْواِحَد ِبَأمْسَ ْ اليشَّ

ٍء ِمنُْه يِهَ َواَل َمْن تََعلََّق َهَذا َمعْ  ُروٌف ِعْنَدَها اَل تَْراَتُب يِف يَشْ

ِبِعمْلِ  هما"
51     . 

 -معهود العرب -واحض من  م الشاطيب أّن املقصود منه    

أي: ما نانت تعرفه العرب وقت الزنول من األلفاظ وادّلالالت 

ة العرب لس نوالاس تعامالت اخملتلفة، فالقرآن بذ ك مجع لّك أ

ليفهموه، فهو أنزل إلهيم ووفَْق لساهنم ولكن مع خاصية اإلااز، 

وكذ ك نضيف أّن القرآن راعى بذ ك أحوال ما يعيشوه يف 

 بيئهتم اخلاصة من ظروف وأحوال .

وعليه فالالكم او صةل ببعضه، فإاا نان القرآن مل خيرج عن     

ا ، وملااا يف هذ ُسنَن وقوانني وخصائص لغة العرب فأين اإلااز

احتار هؤالء عند نزوهل إاا نان ممّا ألفوه واعتادوه، أو أّن القرآن 

أاز البعض مهنم، ومه من ليس هلم فصاحة اللّسان وقّوة البيان، 

أّما البعض اآلخر فمل يعجزمه  ألّن هلم القدرة عىل فهمه واإلحاطة 

 دراز" بلّك أساليب اللغة، فهذه املسأةل تطّرق إلهيا "عبد هللا

ته :" ولكيّن لست أفهم أّن انحي يف س ياق حديثه عن هذا : فقال

اللّغوية ميكن أن تكون من مظاّن هذا الرّس؛ أليّن أقرأ القرآن 

فال أجده خيرج عن معهود العرب يف لغهتم العربية: مفن حروفهم 

ُركَِّبْت لكامتُه. ومن لكامهتم ُألّفت مجهل وآايته، وعىل مناجههم يف 

يف جاء تأليفه، فأّي جديد يف مفردات القرآن مل يعرفه التأل 

العرب من موادها وأبنيهتا؟ وأي جديد يف تركيب القرآن مل تعرفه 

العرب من طرائقها ومل تأخذ به يف مذاههبا، ح ى نقول: إنه قد 

 61جاءمه مبا فوق طاقهتم اللغوية؟"

 قال:فوهذه الش هبة اليت اكرها قد أتْبعها ابلرّد بعد ا ك     

"أّما أّن القرآن الكرمي مل خيرج يف لغته عن ُسنن العرب يف 

 همم إفراًدا وتركيبًا فذ ك يف مجلته حق ال ريب فيه، وبذ ك 

نان أدخل يف اإلااز، وأوحض يف قطع األعذار يف قوهل 

لَْت آاَيتُُه تعاىل ِميًّا لَقَالُوا لَْواَل فُصِّ ِميٌّ أَ :﴿َولَْو َجَعلْنَاُه قُْرآاًن أَْاَ أَْاَ

 .81"71﴾َوَعَريِبٌّ 

مثّ بعد ا ك أتبعها برشح ما املقصود من معهود العرب بقوهل:"     

وترى أهل اللّغة الواحدة يؤّدون الغرض الواحد عىل طرائق ش  ّى 

يتفاوت حّظها يف احلسن والَقبول، وما من لكمة من  همم وال 

. يف امجلةل وضع من أوضاعهم خبارج عن مواد اللّغة وقواعدها

ولكنّه حسن الاختيار يف تكل املواد واألوضاع قد يعلو ابلالكم 

ح ى يسرتعي مسعك، ويثلج صدرك، وميكل قلبك. وسوء 

الاختيار يف يشء من ا ك قد يزنل به ح ى متجه أانك، وتغىش 

منه نفسك، وينفر منه طبعك.ا ك أّن اللّغة فهيا العام واخلاص، 

فحوى واملبنّي، وفهيا العبارة واإلشارة والواملطلق واملقيد، واجململ 

 .19واإلمياء، وفهيا اخلرب واإلنشاء، وفهيا امجلل الامسية والفعلية"

 فهم القرآن الكرمي وفق معهود العرب/ 4

ويظهر ممّا سلف اكره أنّه إاا نان القرآن لكرمي ُأنزل وفق ما     

ّن أ تعرفه العرب من اخلطاب ومن األحوال، فهل يلزم من ا ك

فهمه اآلن خصوصا، والرشيعة معوما تكون وفق عرص التزنيل 

األّول أم ال بّد من التغيري والتجديد، ويذ ك نعرض بعض األقوال 

 يف ا ك.

ود إنّه ال بّد يف فهم الرشيعة من اتباع معه يقول الشاطيب:"     

 .02األّميني؛ ومه العرب ايذين نزل القرآن بلساهنم"

 آخر:" ال بّد ملن أراد اخلوض يف عمل القرآن ويقول يف موضع     

والس نة من معرفة عادات العرب يف أقوالها، وجماري عاداهتا حاةل 

التزنيل من عند هللا والبيان من رسوهل صىل هللا عليه وسمل؛ 

ألّن اجلهل هبا موقع يف الّشبه واإلشاكالت اليت يتعذر اخلروج 

 .12مهنا إال هبذه املعرفة"

اإلمام الشافعي يف ا ك:" إناّم خاطب هللا بكتابه ويقول      

 .22العرب بلساهنا عىل ما تعرف من معانيه"

":" عىل املدقّق أن يفرس القرآن املناروقال صاحب"       

 23حبسب املعاين اليت نانت مس تعمةل يف عرص الزنول"

ي إاا نان هذا ايذ ويؤيّد أحد الباحيني هذا القول بقوهل:"     

ارا، وما أخاهل خيفى عىل أحد من أّن القرآن الكرمي نزل قلناه و 

بلسان عريّب مبني، وأنّه اختذ من قوانني اللّغة وخصائصها يف 

البيان أداة وهنجا وأسلواب للتعبري عن معانيه.. أقول: إاا نان هذا 

هكذا؛ فإنّه ينبغي أن يسكل به يف الاس تنباط والاس تدالل 

تلقي  عىل ما هو املعهود عندمه يفمسكل العرب يف تقرير معانيه 

 .42اخلطاب

كران سابقًا لقد ا ويذكر نور ادلين اخلاديم نفس القول بقوهل:"     

بأّن القرآن ال ميكن أن يفهم إال ّبلغته اليت نزل هبا، وعىل وفق 

معهود العرب يف التباطب أايم الزنول، وال ميكن البتة فهم 

 القرآن بغري لغته اليت نزل هبا:
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سواء بلغة العرب يف غري عرص الزنل؛ وا ك ملا حيمتل أن يطرأ  -أ

عىل لغهتم وختاطهبم من التغيري والتطور والتبديل، ولو عىل 

 مس توى بعض اللكامت والعبارات واألساليب اليت يكون تغريها

عن معهود العرب أم نزول الويح مؤداي إىل تغيري املراد الرشعي 

 .25ومقصوده"

س بق تبنّي أنّه ال بّد من الرجوع إىل خطاب ومن خالل ما     

القرآن وقت التزنيل، سواء يف فهم مفرداته وأساليبه، أو يف 

تفسريه، لكن قد تتغرّي هذه األلفاظ مبرور الوقت مفا احلّل إاا 

ُطلب ترمجة القرآن إىل لغة أخرى، أو يف اس تنباط جديد 

 ألحاكم الرشيعة تتوافق ومتطلّبات العرص.

 داللتني:أّن للغة العربية  -الشاطيب فيذكر    

: من دهة كوهنا ألفاظا وعبارات مطلقة، داةّل عىل معان األوىل"

 مطلقة ..

ويه ادلالةل األصلية، وهذه تشرتك فهيا مجيع األلس نة، وإلهيا 

تنهتيي مقاصد املتلكمني، وال ختتص بأّمة دون أخرى، ويه اليت 

رآن، وبيان حصّ تفسري الق ميكن ترمجهتا إىل اللغات األخرى، ومهنا

 .معناه للعاّمة ومن ليس هل فهم يقوى عىل حتصيل معانيه

من دهة كوهنا ألفاظا وعبارات مقيدة، داةّل عىل معان  والثانية:

خادمة... ويه ادلالةل التابعة لدّلالةل األصلية. وهذه ادلالةل خيتص 

 .62هبا لسان العرب"

اإلشاكل، فإاا أراد  فهذا ايذي أشار إليه الشاطيب حيلّ     

اإلنسان أن يصل إىل املعىن دون تلكّف أو لعدم وجود ملَكة 

لغوية دليه تؤّههل لالس تنباط، أو أراد أن يوصل املعىن لغري 

العرب فهناك ألفاظ ودالالت تصل بسهوةل لدلالةل عىل مقصود 

)هللا(، فالقرآن للناس نافة، أّما من أراد البحث عن  املتلكّم

وب والنظم وروعة البيان مّث أراد أن يفهمه من غري حسن األسل

ملَكة لغوية، أو عدم الرجوع يف ا ك إىل لسان العرب فهذا حمال 

 ولو أفىن مُعره يف ا ك، فهذه مزية لسان العرب ورّس اإلااز.

 /موافقة القرآن معهود العرب وأثره يف عىل املعىن:5

 أ/حروف أوائل السور وموافقهتا ملعهود العرب

اختلف العلامء يف حتديد معاين حروف فواحت السور، مفهنم       

من قال يه داةّل عىل أسامء هللا، ومهنم من قال يه مسّميات 

، وقيل يه تعجزي للعرب 28، وقيل اس تأثر هللا بعلمها72للسور

 وتبكيهتم 

وا ك ألّن  همم خرج عن هذا املعهود، ولكن يوجد قول بأّن 

يدّل عرب تكيّن ابألحرف أيضا يف  هما، ف فواحت السور نانت ال

 هذا عىل أهّنا من معهود العرب، وهذه األميةل تبنّي ا ك.

(، أّن احلروف ه606اكر اإلمام خفر ادلين الرازي ت)      

املوجودة يف فواحت السور دليل عىل أسامء هللا يف لّك حرف مهنا 

هللا  ريض-ونسب القول إىل ابن عباس فقال:" قال ابن عباس 

يف }الْم{ : األلف إشارة إىل أنّه تعاىل: أحد، أّول، آخر،  -عهنام

أزيل، أبدي؛ والالم إشارة إىل أنّه: لطيف، واملمي إشارة إىل أنّه: 

 مكل جميد منان.

وقال يف }كهيعص{ إنّه نناء من هللا تعاىل عىل نفسه، والاكف 

ني يدّل عىل العيدّل عىل كونه نافيًا، والهاء يدل عىل كونه هاداًي، و 

 .29العامل، والصاد يدل عىل الصادق"

عن ابن عباس أنّه  ( :"ه310واكر ابن جرير الطربي ت)      

محل الاكف عىل الكبري والكرمي، والياء عىل أنّه اجري، والعني 

 .03عىل العزيز والعدل"

وهذه األميةل ممّا نانت العرب تكيّن به يف  هما، والاكتفاء      

 قال الشاعر:لكمة معهود يف العربية، ببعض ال

ِسبينَا قَْد نََسبْ  ...ُقلُت لَهَا ِقِفي فَقَالَت قَاف          نَا اَل حَتْ

 .وقفت، أي: 31اإلاَجاَف 

 وقال: 

 32َواَل ُأِريُد الرَشَ ِإالَّ أَْن اتَ  ...َوإنْ    َخرْيٌ    اِبخلرَْيِ 

ا فرش، إاّل أن ت                   شاء.أراد: وإن رشًّ

 وقال:

 33مَجيًعا لُكُهُْم أاََل فَا   قَالُوا ...أاََل اَت  اَنَدامُهْ أاََل ُأجلُُموا

 أراد: أال تركبون، أال فاركبوا.

اج، وقال: العرب تنطق ابحلرف الواحد  جَّ وهذا القول اختاره الزَّ

 34تدل به عىل اللكمة اليت هو مهنا"

 ب/ احلذف والزايدة

كرمي احلذف يف بعض اللكامت كأن اس تعمل القرآن ال     

حيذف احلرف واحلرفني، ولكن دون أن يتغرّي النظم وال املعىن، 

 وهذا ايذي اس تعمل يف القرآن قد جرى يف  م العرب.

، ومل " " مل يكن" ومه يريدون "  مل يكُ كقوهلم: "  ومياهل:"     

يمتُّ  "، وخيزتلون من الالكم ما المل ُأابل " ومه يريدون "  ُأبَلْ 

 .35الالكم عىل احلقيقة إال به، اس تخفافاً وإاجازاً"

 قال النَّمر بن تولب:

َشهَا    فسوَف تُصاِدفُُه أيْنََما...  فإنَّ املنيََّة مْن خَيْ
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أراد " أيامن اهب " أو " أيامن نان " حفذف، وميل هذا كثري يف 

 .36القرآن والشعر

 ْمَسْسيِن برََشٌ َولَْم أَكُ َولَْم يَ ويف القرآن كقوهل تعاىل:﴿      

 ،37بَِغيًّا﴾

اً ِنْعَمًة أَنَْعَمها عىَل قَْوٍم  وكقوهل أيضا:﴿  َ لَْم يَُك ُمغَريِّ ا ِكَ ِبَأنَّ اَّللَّ

وا َما ِبأَنُْفِسهِمْ  ُ  38﴾َح ىَّ يُغرَيِّ

َ   وكقوهل تعاىل:   كُ ﴿ َوال يَْذُكُر اإِلنَْساُن أاَنَّ َخلَْقنَاُه ِمْن قَْبُل َولَْم ي

 93َشيْئًا﴾ 

وكذ ك اس تعمل القرآن يف كثري من اآلايت العطف، سواء      

يف األسامء واألفعال فُيجري العطف الثاين عىل األّول حال 

َ يَنْ النصب واجلزم وغريها كقوهل تعاىل:﴿  وا اَّللَّ مُكْ ِإْن تَْنرُصُ رُصْ

ِّْت أَقَْداَممُكْ﴾ ىل "   جمزومة عيثبّتجفاءت لكمة" ، 40َويُثَب

 ".ينرصمك"

ُب من يََشاء﴾ وكقوهل تعاىل:﴿       .41فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويَُعذِّ

 ونرضب أميةل من  م العرب، فقد أىت كثريا يف الشعر:     

 :ألعىشقال ا

 َومن يَْغرتْب َعْن قومه اَل يزْل يرى 

 مَصارِع مظلوٍم جمًرا ومسحبًا                            

اِلَحات َوِإن يسئ وتدفن مِ   ...نُْه الصَّ

 يكن َما أََساَء النَّار يِف َرأس كبكبا                      

 ".رتبيغ" جمزوما كام هو حال الفعل األّول"يزلفقد جاء الفعل" 

 ج/التَكرار يف القرآن وجراينه وفق معهود العرب

كثريا ما جتد بعض املفردات يف القرآن الكرمي أو بعض      

اآلي، أو بعض اآلايت تتكّرر، لكن هذا التَكرار هل رّسه  رؤوس

وإاازه، وليس جمّرد التَّكرار فقط، وهذا أيضا جرى عىل ألس نة 

العرب يف شعرها ونرثها وَخطابهتا، ونرضب يذ ك أميةل من 

 القرآن ومن  م العرب.

ُ  ففي القرآن الكرمي كقوهل تعاىل:﴿       ِإنَّ  رْساً فَإنَّ َمَع الُْعرْسِ ي

 24﴾َمَع الُْعرْسِ يرُساً 

 .43﴾الْقَاِرعَُة َما الْقَاِرعَُة َوَما أَْدَراَك َما الْقَاِرعَةُ  وكقوهل تعاىل:﴿     

يِن مُثَّ َما أَْدَراَك َما يَْوُم  وكقوهل تعاىل:﴿      َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم ادلِّ

ينِ   .44﴾ادلِّ

 ميال: قاهل املتنيبومن  م العرب ما 
 فَْقلْقلُت اِبلَسهْم ايِذى قَلقََل احلََشا. . . قاََلِقل عَيٍْش لُكهُن قاََلِقلُ 

 غَثَانَُة عَيْش أن تُغَُث كراَميِت. . . َوليْس ِبغٍَث أن تُغٌَث املآلِكُ 

 وقال أبو متام: 

 قََسَم الَزَماُن ُربُوَعها بني الَصبَا. . . َوقَُبولُهَا َوَدبُوُرها أناَْلاثَ 

لصبا يه "، ألّن ا الصبا" مع "  القبولأبو متام يف اكر "  وقدكّرر

 45القبول

وهذا التَكرار يف القرآن الكرمي ويف لغة العرب هل أهدافه      

وغاايته، وال س امي يف القرآن الكرمي، وقد أعطى الكيري من العلامء 

معان متعّددة تفيد غرض التكرار، سواء للف ، أو يف اآلايت أو 

 ها.الَقصص وغري 

فس. إّن يف التكرير تقريراً للمعاين يف األن يقول الزخمرشي:"     

 وتثبيتاً لها يف الصدور.

أال ترى أنّه ال طريق إىل حتف  العلوم إالّ ترديد ما يرام حتفظه 

 مهنا.

ولكاّم زاد ترديده نان أمكن هل يف القلوب، وأرخس هل يف الفهم، 

 .   46وأنبت لذلكر، وأبعد من النس يان"

 د/موافقة القرآن للبيئة العربية من عادات وأحوال وقت التزنيل

فالقرآن الكرمي كام وافق العرب من حيث  همم، فإنّه مل      

سن يُغفل بيئهتم اليت يعيشون فهيا فتناولها ابيذكر دليال عىل ح 

اخلَلْق، وليحسوا أّن القرآن يُعايشهم ويراقب ترّصفاهتم، ومن بني 

 :ا ك هذه األميةل

َماِء َماًء فََسلَكَُه يَنَاِبيقوهل تعاىل:" ﴿  َ أَْنَزَل ِمَن السَّ َع أَلَْم تََر أَنَّ اَّللَّ

ا  اُه ُمْصَفرًّ يُج فرََتَ رُِج ِبِه َزْرعًا ُمْختَِلفًا أَلَْوانُُه مُثَّ هَيِ يِف اأْلَْرِض مُثَّ خُيْ

ْكَرى أِلُو َعهُلُ ُحَطاًما ِإنَّ يِف َا ِكَ يَذِ لَْباِب﴾مُثَّ اَجْ  .47يِل اأْلَ

فهذا مشهد من مشاهد األرض متعّدد اخلطوات، وهو     

يعرض يف بطء وتفصيل، وترتك لك خطوة للعني مدة نافية 

للتأمل، وللنفس مدة نافية للتأثر. هذا هو املاء يزنل من السامء، 

، وا ك 48فيسكل ينابيع للري. مث خيرج به زرعًا خمتلفًا ألوانه

 دى عظمة اخلالق.ليستيقن هؤالء م

 وممّا وافقهم القرآن يف أحواهلم كتعامالهتم املالية الربوية، كقوهل    

بَوا أَْضعافاً ُمضاَعفًَة﴾ :تعاىل يَن آَمنُوا ال تَْألُكُوا الرِّ ِ َا ايذَّ  94﴿اي أهَيُّ

"فإّن ظاهر اآلية يومه تقييد الراب احملّرم هبا إاا نان أضعافا      

أّن الغالب من عادات العرب التعامل  مضاعفة؛ لكن إاا عمل

ابلراب املضاعف، وأّن الرجل مهنم نان يريب أجل، فإاا حّل قال 

 للمدين:

زدين يف املال ح ى أزيدك يف األجل، فيفعل .. وهكذا عند حمّل 

لّك أجل نان يس تأصل ما هل ابدلين الطفيف .. أقول: إاا عمل 

وتنديدا بشنيع  هذا؛ عمل أّن اآلية جاءت مراعاة لعاداهتم،
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معامالهتم. فليس الراب خمصوصا ابملضاعف .. بل هو حرام قليهل 

 .50وكثريه، والقيد لبيان الواقع كام يقولون"

ُْم ِمْن فَْوِقهِمْ ومن ا ك قوهل تعاىل:﴿         ، وقوهل 51﴾خَيافُوَن َرهبَّ

امءِ تعاىل:﴿  جري ، وأش باه ا ك .. فإهّنا  52﴾أَأَِمنمُْتْ َمْن يِف السَّ

عىل معتادمه من اختاا اآللهة يف األرض، وإن نانوا مقّرين بألوهية 

الواحد احلق .. جفاءت اآلايت بتعيني الَفْوق وختصيصه؛ تنبهيا 

عىل نفي ما ادعوه يف األرض من األواثن، فال يكون فيه دليل 

 البتة عىل إنبات اجلهة هلل س بحانه.

َُّه ُهَو َربُّ  ْعرى﴾ ومن ا ك قوهل تعاىل:﴿ َوأَن .. فعني هذا   53الشِّ

الكوكب مع أنّه رب الكواكب لكها؛ ألن العرب عبدته، ومه 

 .54خزاعة

ر الشاطيب طرفا من معهود العرب يف لساهنا        ويذ ك صون

يف الرتاوح بني املعاين واأللفاظ واألساليب، فقال:" ومن 

إن و معهودمه: أال ترى األلفاظ تعبدا عند حمافظهتا عىل املعاين،

نانت تراعهيا أيضا، فليس أحد األمرين عندها مبلزتم؛ بل قد 

تبين عىل أحدهام مرة، وعىل اآلخر أخرى، وال يكون ا ك قادحا 

 .55يف حصة  هما واس تقامته"

ويف ختام هذا البحث ال بّد أن نشري إىل أّن موافقة القرآن      

ها هو ل ملعهود العرب يف  هما، ويف عاداهتا ومقتضيات أحوا

غيض من فيض، فإاا عاد اإلنسان ليتدبّر ا ك الس تخرج الكيري 

من ا ك، مّث لنذكّر أنّه اجب الرجوع إىل معهود العرب إاا أراد 

اإلنسان فهم كتاب هللا سواء من دهة اللّسان ، أو التفسري، أو 

 البحث يف األحاكم الرشعية، كام يس تأنس بأس باب الزنول.

 عيشوبة محمد
 

 هوامش:ال 

  88/ سورة اإلرساء 1

 472العنكبوت  /2

دار  -ينحت: أمحد الربدو -اجلامع ألحاكم القرآن -لقرطيب أبو عبد هللا/ ا3

 13/351ج -ه1384:2ط -الكتب املرصية

عة عيىســ مطب -مناهل العرفان يف علوم القرآن -الزرقاين عبد العظمي /4

 2/303ج -دت -3ط -البايب احلليب

حت:  -احملرر الوجزي يف تفســــري الكتاب العزيز -/ ابن عطية األندليســــ5

 1/52ج-بريوت -دار الكتب العلمية -عبد السالم عبد الشايف

-القاهرة-دار التوزيع والنرشـــ -نظرات يف كتاب هللا –/ حســـن البنا 6

 .1/365ج -م2002ه،1423

 .537/ 1ج -/ املرجع السابق7

: أمحد حت -لكرميالنبأ العظمي نظرات جديدة يف القرآن ا -/ محمد دراز8

 .1/133ج -ه1426-دار القمل -مصطفى فضيةل

 85،86/ سورة مرمي 9

دار  -الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل –/ الزخمرشي أبو القامس 10

 .3/42ج -1407:3ط-بريوت -الكتاب العريب

  71/ سورة الزمر 11

-دمشق -دار املكتىب -جاملية املفردة القرآنية -/ ينظر: أمحد ايسوف12

 .1/262ج -م1999ه،1419:ط

 1/309ج –مناهل العرفان  -/ ينظر: الزرقاين13

 2/312،313ج -/ينظر: املرجع نفسه14

دار  -ورحت: أبو عبيدة مشه -املوافقات -/ الشاطيب إبراهمي بن موىس15

 .2/103ج -ه1/1417ط:-ابن عفان

  1/118ج -النبأ العظمي -/ عبد هللا دراز16

  44/سورة فّصلت 17 

  1/119ج-النبأ العظمي -بد هللا دراز/ع 18 

 1/119ج -/املرجع نفسه19 

  2/82ج -املوافقات -الشاطيب /20

  3/351ج -/ املصدر نفسه21

 -احلليب مكتبة -حت: أمحد شاكر -الرساةل -/الشافعي محمد ابن إدريس22 

  1/50ج-م1940-1/1358ط: -مرص

-لكتابرصـــية ل الهيئة امل -تفســـري القرآن حلكمي -/محمد رشـــ يد رضـــا23

  1/21،22ج-م1990

عايص24 علوم القرآن عند الشــــــاطيب من خالل  -/محمد ســــــامل أبو 

 1/38ج -م2005-1426 -القاهرة -دار البصائر -املوافقات

خلاديم نور ادلين25 ية -/ ا ــــع قاصــــــد الرشـ بة العبياكن -عمل م  -مكت

  1/136ج -م1/1421،2001ط

 2/105ج -املوافقات -الشاطيب/26

:أبو الفضل حت -الربهان يف علوم القرآن -لزركيش بدر ادلين/ ينظر: ا27

  1/174ج-ه1376 -دار إحياء الكتب العربية -إبراهمي

و الفضل حت: أب-اإلتقان يف علوم القرآن -/ ينظر:السوطي جالل ادلين28

  3/05ج -ه1394ط: -الهيئة املرصية للكتاب-إبراهمي

 -ر إحيـاء الرتاث العريبدا -مفـاتيح الغيـب -/ الرازي أبو عبـد هللا29

  2/253ج -ه3/1420ط -بريوت

 -شـــــاكر حت:محمد-جامع البيان يف تأويل القرآن -/ الطربي ابن جرير30

 .18/138ج -ه1/1420ط-مؤسسة الرساةل

رشح  -/ والبيت لعقبة ابن أيب معيط، ينظر: جنم ادلين اإلســرتاباي31

ــافية ابن احلاجب  -ريوتب -علميةدار الكتب ال -حت: محمد نور احلســن -ش

  4/264ج -ه1395 -لبنان

ـــــعرية وكتب 32 / مل أعرث عىل قائل هذا البيت يف بعض ادلواوين الش

  اللغة.
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مل أعرث عىل قائل هذا البيت أيضا يف بعض ادلواوين الشعرية وكتب /33

  اللغة 

  3/27ج –اإلتقان  -الس يوطي /34

ـــــمل35 بة ادلينوري ابن مس  -ايلمحمد ادلحت:  -أدب الكّتاب -/ ابن قتي

 1/214ج -مؤسسة الرساةل

  1/21ج -/ ينظر: املصدر نفسه36

  19/ سورة مرمي 37

  72/ سورة األنفال 38

  67/ سورة مرمي 39

  07/ سورة محمد 40

 284/ سورة البقرة 41

  06/ سورة اإلنرشاح 42

  1،2/ سورة القارعة43 

  18،17/ سورة التكوير 44 

 -وراه(تعبري القرآين وسامته البالغية)دكتخصائص ال  -/ محمد املطعين45 

  2/470ج -م1992ه،1/1413ط -مكتبة وهبة

  1/334ج-خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية -/ محمد املطعين46

  93/ سورة الُزَمر 47 

طب إبراهمي48 يد ق ـــــ  ـــــوير الفيّن يف القرآن -/  ينظر:الس دار  -التص

  .1/70/ج17ط-الرشوق

  130ن / سورة آل معرا49

ــامل أبو عايص50 علوم القرآن عند الشــاطيب من خالل كتابه  -/ محمد س

  1/45ج -املوافقات

  50/ سورة النحل: 51

  16/ سورة املكل: 52

  49/ سورة النجم: 53

علوم القرآن عند الشاطيب من خالل  -ينظر: محمد سامل أبو عايص / 54

  1/45ج-كتابه املوافقات

 2/82ج -املوافقات -/ الشاطيب55
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 الوصل والفصل ومواضعهما يف اجلملة القرآنية
 

 الطالب: عامثن بن حلهمة                                                             
 تلمسان، جامعة: أبو بكر بلقايد                                                                   

                                        

 ملخص:

يتلكم موضوع املقال عن الوصل ومعانيه يف اللغة والاصطالح، ورشوطه اليت حيصل هبا، فالفصل ال يمت إال بضوابط، وال يصح أن     

صــح الربط بيهنام، ايف"، وإال مل ينقول عن مجلتني أو أكرث: إن بيهنام رابطا، ح ى تتوفر رشوطه، ميل: "الامتنل" و"الاشــرتاك" و"التضــ

واملقصـود هبا: دواعي وأسـ باب عطف مجةل عىل أخرى امسية أو فعلية، وهذه ادلواعي لها مواضـع حمددة.  ويتلكم عن صـوره ومواضـعه،

س تدعي ترك الوصل بني امجلل،الفصل ومعانيه يف اللغة والاصطالحكام يتحدث املقال عن  رآنية خاصة امجلةل الق يف ، واألس باب اليت ت

 ويف غريها من امجلل العادية.

 

 مقدمة

ـــــل يف الالكم       ـــــل والفص حتدنت كتب البالغة عن الوص

العريب، وبينت صـــوره وأحواهل، ومواضـــعه، اليت حيســـن فهيا 

واليت يقبح فهيا، وا ك يبنّي مدى املســ توى الرفيع ايذي وصــل 

، اإليه ايذوق العريب، يف بيان حســن الربط بني امجلل ووصــله

ــــن  ــــل بيهنا وقطعها، والرباعة يف التعبري تظهر يف حس أو الفص

اختار الوصل أو الفصل ومراعاة موضعهام يف الالكم، فالفصاحة 

ـــــيًّا،  ا وال هباء، وليست عياًّ وال لَـ يف امجلةل العربية ليست هذًّ

صةل أو منفصـةل  سواء نانت مت صحيحة  صيحة ال بل للجمةل الف

أن يلزهما، وإال خرج  مه من  رشوط ومواضــع ال بد للمتلكم

 الفصاحة إىل الفضاحة، ومن اجلودة إىل الراككة.

وامجلةل القرآنية كغريها من امجلل العادية ال تعدو أن تكون      

سان العرب، ويف  همم  صةل؛ ألن القرآن نزل ب صةل أو منف مت

ع ، فامجلةل القرآنية ال ختلو من مواضــ-كام قلنا-الوصــل والفصــل 

 أو الفصل. وللقطع أو الربط أس باب ورشوط. الوصل

ســ نحاول الوقوف عىل مجةل  -إن شــاء هللا-ويف هذا املقال     

من رشوط الوصل والفصل ومواضعهام يف امجلةل القرآنية، وبيان 

 أس باب ا ك ما أمكن. 

 املبحث األول: الوصل رشوطه ومواضعه.

 تعريف الوصل. / 1

 أ/ تعريف الوصل لغة: 

لوصـــل يف اللغة عىل مض يشء إىل يشء أو وصـــهل ا يطلق    

 . به

اد الواو والص قال ابن فارس: ")َوَصَل(مض يشء إىل يشء:  -1

ـــل واحد يدل عىل مض يشء إىل يشء ح ى يعلقه،  والالم: أص

 .(1)والواصةل يف احلديث: اليت تصل شعرها بشعر آخر زورا"

 لقال اخلليل: ")وصل(: لك يشء اتص اتصال يشء بيشء. -2

 .(2)بيشء مفا بيهنام وصةل"

يشء" -3 ساب أو الانامتء لل يَن  : كقوهل تعاىل:(3)"الانت ِ ﴿ِإالَّ ايذَّ

اٌق﴾ ] لُوَن ِإىَل قَْوٍم بَيْنمَُكْ َوبَيهَْنُْم ِميثـَ ـــــِ ــــــاء يَص [. أي 90النس

 ينتس بون أو ينمتون.

 اصطالحا: تعريف الوصل ب/ 

عناه ن م معىن الوصــــل يف الاصــــطالح ال خيتلف كثريا ع     

بارة أخرى:  هنا بروابط، وبع مجلل والربط بي اللغوي، وهو مض ا

 "هو الّربط بني امجللتني حبرف العطف الواو، كام يف قوهل تعاىل:

اِدِقني﴾ ]التّوبة:  َ َوُكونُوا َمَع الصـــــَّ َُّقوا اَّللَّ يَن آَمنُوا ات ِ ا ايذَّ َ ﴿اي أَهيُّ

بلهــا. أو عىل مــا ق  ، حيــث عطف مجةل: ﴿َوُكونُوا﴾(4)["119

 نقول: "الوصل هو عطف مجةل عىل أخرى ابلواو". 

ـــــــ )الواو( لوجود لصــةل بيهنام يف الصــورة      وُخصَّ الربط بـ

واملعىن، أو دلفع اللَّبس، وألن بالغة الوصـــــل ال تتحقق إال بـ 

)الواو( العاطفة فقط دون بقية حروف العطف؛ ألن الواو تفيد 

ــــيــك، أمــا ابيق حر  وف العطف تفيــد مع جمرد الربط والترشـ

 .(5) الترشيك معاين أخرى"

ولكن األوىل أن نقول يف تعريف الوصــل: "هو عطف مجةل     

عىل أخرى بعاطف". ألن الوصـــــل قد يكون ابلواو كام يكون 

اكيك: ــّ صــل مدار الف" بغريها من احلروف العاطفة، كام قال الس
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، والشــاهد من  مه أنه (6)والوصــل هو ترك العاطف واكره"

صا دون ابيق العواطف بل مّعم. ولك حروف مل  يذكر عاطفا خا

ها يف  خال مجلل فوجب إد ــــــل بني ا فة الوص ها وظي العطف ل

 التعريف. 

اكيك يقســم العطف إىل نوعني: قريب وبعيد، حيث       والســّ

فالقريب" يقول: يه؛  عاطيه، ونوع يبعد ا ك ف و ه نوع يقرب ت

ــ )الو  رشط أن او( بيهنا؛ لكن ب أن تقصد بيهنا بغري )الواو(، أو بـ

صد  يكون للمعطوف علهيا حمل من اإلعراب، والبعيد هو أن تق

 .(7)العطف بيهنا بـ )الواو( وليس للمعطوف علهيا حمل إعرايب"

 العطف بـ )الواو(: 

لقد نان تركزي البالغيني يف تعريف الوصـل عىل العطف بـ      

رد ترشيك ع، وجملواو(؛ "لوقوع الاشتباه فهيا؛ ألهنا ملطلق امجل)ال

ما بعدها ملا قبلها يف إعرابه، فال بد فهيا إاا من معىن جامع بني 

ـــــحح العطف، وهذا املعىن ال يوفق إليه إال من  املتعاطفني يص

أويت حظا من حســــن ايذوق، ورزق قرحية وقادة، لهذا نانت 

هذه )الواو( حمك رجال هذا الفن، ومقياس أقدارمه فيه، ح ى 

ء البالغة عىل معرفة الفصل والوصل، خبالف قرص بعض العلام

يه  يه، إا ال يقع ف حبث هلم ف غريها من حروف العطف، فال 

ك يف مع الترشي-اشتباه؛ ألن لك حرف من هذه احلروف يفيد 

معىن آخر نالرتتيــب مع التعقيــب يف )الفــاء(، ومع  -اإلعراب

الرتايخ يف )مث(، ونالتخيري واإلابحة يف )أو(، وهكذا ســـــائر 

   .(8)حلروف العاطفة"ا

 / رشوط الوصل: 2

ليك نقول عن مجلتني أو أكرث: إن بيهنام رابطــا، البــد من      

 توفر رشوطه، وإال ال يصح الربط بيهنام، وهذه الرشوط يه:

احتاد يف املســـــ ند إليه أو يف املســـــ ند، أو يف قيد من " -1

حنو: )محمد يكتب ويشــعر(، ففي هذا املثال أســ ندت  قيودهام:

ــــعر إىل )الفاعل( وهو )محمد( فبني امجللتني ترابط ا لكتابة والش

 الحتادهام يف املس ند إليه. وحنو قول الشاعر:
 مأقواما بأقوا هللا    ويسعد .... آخرون هبم يشقى الناس ويشقى 

ناس(       ـــــقى ال باط بني امجللتني: )يش يت ارت هذا الب ففي 

ى(. فعل )يشـقو)يشـقى آخرون( الحتادهام يف املسـ ند، وهو ال

، ففي هذه (9)وحنو: )خادل الاكتب أديب ومحمد الاكتب فقيه("

امجلةل احتــاد بني امجللتني يف القيــد، وهو )الكتــابــة(، فلك من 

سبب هذا  )خادل( و)محمد( ناتبان، فوقع الارتباط بني امجللتني ب

 القيد.

الِم وَ ومنه قوهل تعاىل:       ُ يَْدُعوا ِإىل داِر السَّ ِدي َمْن هيَْ ﴿َواَّللَّ

ْستَِقمٍي﴾ ]يونس:  َشاُء ِإىل رِصاٍط ُم [. فاملس ند إليه واحد، 25ي

طوفني، وهام: )ادلعوة(  ع مل من ا تعـــاىل(، ولك  وهو )هللا 

 و)الهداية( متانلتا يف املســ ند إليه، واشــرتكتا يف كوهنام ختتصــان

ـــــ بحانه:  به؛ فاهلل وحده هو الهادي وادلاعي حقيقة. وقوهل س

ُ يَقْ  ِه تُْرَجُعون﴾﴿َواَّللَّ ــْ طُ َوِإلَي ـــــُ [، فـ 245]البقرة:  ِبُض َويَبْس

)القبض( و)البســــط( ضــــدان، أســــ ندا إىل هللا تعاىل، وهو 

 )املس ند إليه( يف هذه امجلةل القرآنية.

بد أن يكون فال "متانل واشرتاك فهيام أو يف قيد من قيودهام: -2

 صبيهنام الامتنل، واملراد أن يكون يف وصـــــف هل نوع اختصـــــا

ـــاعر، ومعر  ـــ ند أو القيد، حنو: )محمد ش ـــ ند إليه أو املس ابملس

ناتب(، إمنا حيسن إاا نان )محمد( و)معر( أخوين أو نظريين أو 

 . (10)مشتبيك األحوال عىل امجلةل"

ا نَانُوا ومنــه قوهل تعــاىل:       َ اَن َوُجنُوَدمهــُ امــَ ﴿ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوهــَ

اِطِئنيَ  ـــــص: خـَ ني هـذه املعطوفـات: [، فـاجلـامع ب08﴾ ]القص

)فرعون(، و)هامن(، و)اجلنود(، هو اشـــــرتاكهم يف )اخلطيئة( 

و)املعصية(، ولكهم نانوا يف صف الكفر والضالل، فهؤالء بيهنم 

 نوع من الاشرتاك والتشابك والتشابه يف األحوال.

ضايف -3  حبيث ال يتعقل أحدهام إال ابلقياسبيهنام:  (11)"وإما ت

ة( مع )النبوة(؛ و)العلو( مع )الســفل(، إىل اآلخر؛ كـــــــ )األبو 

 .(12)و)األقل( مع )األكرث(، وحنو ا ك"

ل أكرث يف هذا الرشــــط، حيث       ومن البالغيني من يفصــــّ

بني امجللتني، ويكون إما  (13)يقول بعضــهم برضــورة وجود جامع

ـــــحك  ـــــاّدة: حنو: )يض ابملوافقة، حنو: )يقرا ويكتب(، أو املُض

وّر ملضاّدة يف حمك املُوافقة؛ ألنَّ ايّذهن يتصويبيك(، وإمنا نانت ا

أحد الضدين عند تصور اآلخر، فــــــ )العمل( خيطر عىل الباب 

، (14)عند اكر )اجلهل(، كام ختطر )الكتابة( عند اكر )القراءة("

 وإما ابلتضايف كـ )احلياة واملوت( كام اكران.

مل  د"وإاا انتفى هذا اجلامع ابعتبار املســـــ ند إليه واملســـــ ن    

ـــــح الربط بني امجللتني.  فال يقــال: )خليــل قــادم، والبعري يص

ااهب(؛ لعدم اجلامع بني املســــ ند إلهيام، كام ال يقال: )ســــعيد 

ـــــ ندين" ـــــري(؛ لعدم اجلامع بني املس . فال (15)عامل، وخليل قص

يل( و)البعري(، وال عالقة جتمع بني )عمل  عالقة جتمع بني )خل

 سعيد( و)قرص خليل(.

عادية، وامجلةل ال جلامع من غريها من امجلل ال ية أوىل هبذا ا قرآن

وأنواع هذا امجلع اليت اكرانها، وردت مجموعة يف قول هللا تعاىل: 
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ْن ﴿ َشاُء َوتزَْنُِع الُْمكْلَ ِممَّ َّهُمَّ ما ِكَ الُْمكْلِ تُْؤيِت الُْمكْلَ َمْن ت ُقِل الل

َشاءُ  َشاُء َوتُِذلُّ َمْن ت َشاُء َوتُِعزُّ َمْن ت ََّك عىَل لُكِّ  ت  ِبَيِدَك الَْبرْيُ ِإن

َقِديٌر ) ٍء  ْيِل 26يَشْ َّ اَر يِف الل َ هنَّ اِر َوتُوِلُج ال َ هنَّ ْيَل يِف ال َّ ( تُوِلُج الل

َت ِمَن الَْحيِّ َوتَْرُزُق َمْن  رُِج الَْميــِّ ِت َوخُتْ رُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميــِّ َوخُتْ

 [. وإليك بياهنا:27-26 ]آل معران: (﴾27تََشاُء ِبغَرْيِ ِحَساٍب )

نل: -أ فاهلل  الامت عاىل(،  حد: وهو )هللا ت يه وا ند إل ـــــ  -فاملس

ـــــ بحانه هو القادر عىل فعل هذه األضـــــداد لكها، كإعطاء  -س

املكل ونزعــه، واإلحيــاء واإلمــاتــة، وغريهــا. فقــد متــانلــت هــذه 

 املعطوفات يف نسبهتا إىل املس ند إليه.

 إلتيان والزنع(.بني )العزة وايذل(، و)ا املضادة: -ب

 بني )احلياة واملوت(. التضايف: -ج

 مواضع الوصل. /3

واملقصــود هبا: دواعي وأســ باب عطف امجلةل عىل األخرى      

 امسية أو فعلية، وهذه ادلواعي لها نالث مواضع:

الوصــــل للتوســــط بني كامل الاتصــــال وكام " املوضــــع األول:

 الانقطاع:

ىل أن يكون املقام مشـــ متال عوهو أن ختتلفا خربا وطلبا، و      

ما يزيل الاختالف من تضــمني اخلرب معىن الطلب، أو الطلب 

معىن اخلرب ومرشنا بيهنام يف دهات جامعة، أو أن تتفق امجللتان 

 . (16) خربا، واملقام عىل حال إرشاك بيهنام يف جوامع"

هذا الالكم:      فاق يف امجللتني خرب  واملعىن من  ا "حتقق الات

ما يوجب وإنشــــــاء ، وليس يف عطف إحداهام عىل األخرى 

، أي أن "الوصل للتوسط حيدث إاا احتدت (17)فساد املعىن"

امجللتان يف اخلربية واإلنشــــائية لفظاً ومعىن، أو معىن فقط، ومل 

يكن هناك ســبٌب يقتيضــ الفصــل بيهنام، ونانت بيهنام مناســ بة 

 ، وهل مثانية صور.(18)اتمة يف املعىن"

ميل  :(19)وىل: أن تتفق امجللتان خربا لفظا ومعىنالصـــــورة األ

عاىل:  اَر لَِفي َجِحمٍي 13﴿ِإنَّ اأْلَْبراَر لَِفي نَِعمٍي )قوهل ت جَّ ( َوِإنَّ الُْف

طار: 14) اَر لَِفي َجِحمٍي 14-13(﴾ ]الانف جَّ [. جفمةل: ﴿َوِإنَّ الُْف

ي نَِعمٍي لَفِ (﴾. أخذت حمك امجلةل املعطوفة علهيا: ﴿ِإنَّ اأْلَْبراَر 14)

جلامع بيهنام هو املضــــــادة بني )األبرار( و)الفجار(. (﴾13) ، وا

 وامجللتان خربيتان لفًظا ومعىن، مع التناسب يف الامسية.

ياهل قوهل م  الصورة الثانية: "أن تتفق امجللتان إنشاء لفظا ومعىن:

تَِقْم َكام ُأِمْرَت﴾ ]الشــــورى: تعاىل:  [، 15﴿فذَِل ِكَ فَاْدُع َواســــْ

ـــاء:  يْئًا﴾ ]النس ـــَ ُكوا ِبِه ش ِ ــْ َ َواَل ترُشـ وقوهل تعاىل: ﴿َواْعُبُدوا اَّللَّ

ُبُدوا﴾؛ 36 ُكوا﴾، جبمةل: ﴿َواْع ِ ــــْ [، وصــــــل مجةل: ﴿َواَل ترُشـ

. وامجللتان متناســـــبتان يف الفعلية، (20)الحتادهام يف اإلنشـــــاء"

 ومتحداتن يف املس ند إليه.

ـــورة الثالثة: "أن تتفق امجللتان خرًبا يف ولف  األوىل   املعىنالص

ـــــاء: ا جاَءها نُوِديَ ﴿: حنو قوهل تعاىل خرب، والثانية إنش  أَْن فَلَمَّ

ِ َربِّ الْعالَِمنَي ) ْبحاَن اَّللَّ ( 8بُوِرَك َمْن يِف النَّاِر َوَمْن َحْولَها َوســـُ

ُ الَْعزِيُز الَْحِكمُي ) َُّه أاََن اَّللَّ ]المنل: ( َوأَلِْق َعصــــاَك﴾ 9اي ُموىس ِإن

[. فإن الالكم مشــ متل عىل تضــمني الطلب معىن اخلرب، 08-10

أَْن ﴾، معطوف عىل قوهل: ﴿َوأَلِْق َعصــــــاكَ وا ك أن قوهل: ﴿

﴾، واملعىن: )فلام جـــاءهـــا قيـــل بورك، وقيـــل ألق ُبوِركَ 

ْشهَُدوا . "وحنو قوهل تعاىل: (21)عصاك(" َ َوا ْشهُِد اَّللَّ ﴿قًاَل ِإينِّ ُأ

 ِ ــْ ا ترُشـ [، أي: )إين أشـــهُد 54]هود:  (﴾54ُكوَن )أيَنِّ بَِريٌء ِممَّ

هللَا وأشهُدمُك(، فتكون امجلةل الثانية يف هذه اآلية إنشائية لفظاً، 

ند وهو (22)ولكهّنا خربية يف املعىن" ـــــ  . وهام متحداتن يف املس

 يهنام يف الفعلية والامسية.إلشهاد، مع عدم التناسب ب 

تان خرًبا يف عة: "أن تتفق امجلل اللفظان املعىن و  الصـــــورة الراب

)أمل آمرك ابلتقوى، وأمل أهنك عن األاى(،  :كقو كإنشـــاءان: 

كذا(، وكقو ك: )من  تك عن  كذا، وهني عىل معىن: )أمرتك ب

قال  ك: ارضب الغالم، واطرده( عىل معىن: )ما قلت  ك أن 

ــــبــه وتطرده(، فــامجللتــان يف املثــالني خربيتــان يف املعىن،  ترضـ

ــ ــ تفهام، ويف الثاينواللفظان، يف األول: إنش ــيغة اس : اء عىل ص

 .(23)إنشاء عىل صيغة األمر"

ـــــة: "أن تتفق امجللتان خرًبا يف املعىن ولف   الصـــــورة اخلامس

ية خرب: ثان عاىل: األوىل إنشـــــاء، وال ْم ﴿أَلَْم يُْؤَخْذ عَ  كقوهل ت لهَْيِ

ِ ِإالَّ الَْحقَّ َودَ  وا َماِميثَاُق الِْكتَاِب أَْن اَل يَُقولُوا عىََل اَّللَّ ِفيِه﴾  َرســُ

وا﴿[. جفمةل: 169]األعراف:  أَلَْم ﴿، عطف عىل قوهل: ﴾َوَدَرســـُ

يف  خرب -وإن نان إنشاء عىل صيغة الاس تفهام-، وهو ﴾يُْؤَخذْ 

هام إناكري مبعىن النفي، أي )أخذ علهيم  ـــــ تف املعىن؛ ألن الاس

 ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه(.

اللفظان شاء يف املعىن و الصورة السادسة: "أن تتفق امجللتان إن 

كقو ك: )لقــد أخــذان عليمك عهــًدا، ال تعبثون ابلنظــام  خربان:

وحتافظون عىل أوقاتمك(". فلكتا امجللتني إنشـــائية معىن، أي ال 

 تعبثوا ابلنظام، وحافظوا عىل أوقاتمك.

الصـــورة الســـابعة: "أن تتفق امجللتان إنشـــاء يف املعىن ولف  

شاء، والثانية خرب صوم ال :األوىل إن هنار( كام تقول: )مق الليل، وت

ــاء ويه يف امل -وإن نانت يف اللف  خرًبا-فامجلةل الثانية  عىن إنش

 .(24)عىل صيغة الهنيي؛ أي )ومص الهنار("



2016  

 

106 
 

الصـــورة الثامنة: "أن تتفق امجللتان إنشـــاء يف املعىن ولف      

ـــــاء:  قدكام تقول يف املثال املتقدم: )ل األوىل خرب، والثانية إنش

ظام، وحافظوا عىل أوقاتمك(  هًدا ال تعبثون ابلن خذان عليمك ع أ

 فامجلةل األوىل 

ــــيغة -وإن نانت يف اللف  خرًبا- ــــاء عىل ص  يه يف املعىن إنش

  .(25)الهنيي؛ أي )ال تعبثوا ابلنظام("

ــــور امجللتني املعطوفتني من      ــــح مما قلنا أن ص وابلتايل يتض

 حيث اإلخباُر واإلنشاء مثانية:

تان:       ما خربي ظاً. -لفظا ومعىن. -إ وىل أو األ-أو معىن ال لف

 لفظا. أو امجلةل الثانية خربية معىن ال-مجةل خربية معىن ال لفظاً. 

أو  -أو معىن ال لفظا.  -لفظاً ومعىن.  -وإما إنشـــــائيتان:      

أو امجلةل  -األوىل مجةل خربية لفظا ال معىن والثانية إنشـــــائية. 

 ة لفظا ال معىن واألوىل إنشائية، كام ميلنا.الثانية خربي

املوضـــــع الثاين: "أن يكون بني امجللتني كامل انقطاع، مع إهيام 

 الفصل خالف املقصود:

ــل  ــائية ونان الفص وا ك إاا اختلفت امجللتان يف اخلربية واإلنش

، كام تقول أي خالف مقصــــود الالكم-ف املقصــــود يُومه خال

ء شــفاه هللا( ملن يســأ ك: هل برىجميباً لشــخص ابلنفي: )ال، 

عاء عليه، وهو  امع ادلُّ ـــــَّ فالن من املرض؟ فرتك الواو يُومه الس

خالف املقصـــــود؛ ألن الغرض ادلعاء هل، ولهذا وجب أيضـــــاً 

 . (26)الوصُل"

فامجلةل األوىل: )ال( مبعىن )مل يربأ بعُد( خربية لفظا ومعىن،      

ــفاه هللا( خربية لفظا وإن  ؛ ألنه أريد شــائية يف املعىنوالثانية: )ش

هبا دعاء، ويذا وجب العدول عن الفصــــل إىل الوصــــل ابلواو 

دفًعا لهذا اإلهيام. فعطف امجلةل الثانية: ادُلعائية اإلنشـــائية، عىل 

رة بلف  )ال( دلفع اإلهيام. فتقول:  ـــــوَّ امجلةل األوىل: اخلربية املص

 )ال، وشفاه هللا(.

األوىل لها موقع من اإلعراب  املوضـــــع الثالث: أن تكون امجلةل

ـــــ بة  وأريد إعطاء الثانية هذا احلمك اإلعرايب، ونان هناك مناس

ُ يَْقِبُض َويَبْســـُ حنو قوهل تعاىل: وال مانع من الوصـــل:   ُط ﴿َواَّللَّ

[، جتد اس تبدام )الواو( يف قوهل 245َوِإلَْيِه تُْرَجُعون﴾ ]البقرة: 

طُ﴾، جفمةل: ﴿يَْقِبُض﴾ ل رفع مجةل فعلية يف حم تعاىل: ﴿َويَبْســـــُ

ت علهيــا مجةل:  ُ يَْقِبُض﴾، ُعِطفــَ خرب عن لف  اجلالةل، ﴿َواَّللَّ

﴿َويَبُْسطُ﴾، وأريد إرشاكها مع امجلةل السابقة يف احلمك اإلعرايب، 

 فيشرتنان يف حمك إس نادهام إىل ﴿يَْقِبُض َويَبُْسطُ﴾ إا املوىل 

بني   اجمع. فاملقصـــود تصـــور عظمة هللا ســـ بحانه حنياملوىل 

سط،  ضد الب سط، وبني امجللتني جامع؛ إا القبض  القبض والب

وبيهنام تناسب يف الفعلية، والضد أقرب حضورا ابلبال عند اكر 

ــذا  ــة عىل امجلةل األوىل له ــاني ــت امجلةل الث ضـــــــده؛ يذا عطف

 .(27)الغرض"

 الفصل ومواضعه. املبحث الثاين:

 / تعريف الفصل.1

  أ/ تعريف الفصل لغة:

تدور معاين الفصل يف اللغة حول القطع، والفرق، واحلاجز      

 بني الش يئني.

ا بني )الفصـــل(: بون مقال اخلليل: " البون بني الشــ يئني: -1 

 . (28)الش يئني"

قال ابن ســ يده: ")الفصــل(: احلاجُز  احلاجز بني الشــ يئني: -2

 ".(29)بني الش يئني فَصل بيهَنُام، يَْفِصل فْصاًل فانَْفصل

َل أَي قال ابن منظور: " قطع:ال -3 َء فانَْفصــــَ ْ لْت اليشــــَّ ــــَ وفَص

 .(30)قََطْعُتُه فَانْقََطع"

واملعىن املناسب لبحثنا هو )القطع(؛ أي القطع بني امجللتني     

 َويَْقَطُعوَن َما أََمرَ بفاصــل. وهو ضــد الوصــل، كام قال تعاىل: ﴿

ُ ِبِه أَْن يُوَصلَ   [.27البقرة: ] ﴾اَّللَّ

  الفصل اصطالحا:ب/ تعريف 

من البالغيني من يعرف الفصــــل برتك )الواو( الفاصــــةل،      

. ومهنم (31)هو ترك الواو العاطفة بني امجللتني" فيقول: "الفصــل

من يعّرفه برتك العاطف بني امجللتني معوما، بدون متيزي )الواو( 

وحدها عن بقية حروف العطف. فيقول: "الفصــــل عدُم الربط 

 .(32)م حبرف عطف"بني أجزاء الالك

ـــــواب من التعريفني هو التعريف الثاين؛       واألقرب إىل الص

ألن الوصل قد يكون بـ )الواو(، وقد يكون بغريها من حروف 

ــابقا-العطف  ف ، فاكن لزاما علينا أن نقول يف تعري-كام اكران س

الفصل: "هو ترك العطف بني امجللتني". وح ى ال يتومه البعض 

عريف األول، أن الفصــل يســمى فصــال إاا خلت عند قراءة الت

امجللتــان من )الواو( العــاطفــة بيهنام فقط، ويزول هــذا التومه 

 ابلتعريف الثاين، وهو املناسب ملوضوع البحث.

 مواضع الفصل. /2

صل، فهناك      ضع الف ضع الوصل نقوهل يف موا ما قلناه يف موا

ذه همجةل من األســـ باب تســـ تدعي ترك الوصـــل بني امجلل، و 

 األس باب يه:
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وا ك بأن يكون بني امجللتني احتاٌد اتم، "كامل الاتصـــــال: -1

، حبيث (33)وامزتاج معنوي، ح ى كأهنام أفرغا يف قالب واحد"

ال يصـــح التغاير بيهنام، وإمنا وجب الفصـــل يف هذه احلاةل؛ ألن 

ـــــ )الواو( يقتيض املغايرة بني امجللتني، وال مغايرة فامي  العطف بـ

 .(34)امل اتصال"بيهنام ك

 ويكون كام الاتصال يف حاالت نالث:     

حلاةل األوىل: بدل من امجلةل " ا ية مبزنةل ال ثان أن تكون امجلةل ال

عاىل: األوىل مُكْ ِبام تَْعلَُموَن ): حنو قوهل ت َمدَّ ي أَ ِ َُّقوا ايذَّ ( 132﴿َوات

مُكْ ِبَأنْعاٍم َوبَِننَي )  . (53)["133-132]الشعراء:  (﴾133أََمدَّ

بدل من       نه  هب بعض النحويني إىل أ يان: "ا قال أبو ح

مُكْ ِبام تَْعلَُمونَ قوهل: ﴿ َمدَّ ـــــعراء: أَ [، وأعيد العامل، 132﴾ ]الش

ِلنَي )كقوهل تعاىل: ﴿ ــَ َِّبُعوا الُْمْرس َألُمُكْ أَْجًرا 20ات ــْ َِّبُعوا َمْن اَل يَس ( ت

 . (36)["21-20(﴾ ]يس: 21َومُهْ ُمهْتَُدوَن )

ـــــابق وتقويته، بتعيني      "والغرض من البدل: تقرير احلمك الس

املراد وإيضــــاحه ورفع الاحامتل عنه؛ ا ك ألن احلمك ينســــب 

للمتبوع أواًل، مث يأيت بعده التابع؛ فكأن احلمك اكر مرتني. ولهذا 

يقولون: إن البدل يف حمك تكرير العامل، وال يصـــــح أن يتحد 

ــه، إال إاا  ــدل من ــدل واملب ــان لف  الب ــاين زايدة بي ــاد الث أف

 .(37)وإيضاح"

احلـاةل الثـانيـة: "أن تكون امجلةل الثـانيـة بيـاان إلهبـام يف امجلةل 

ْيَطاُن قَاَل اَيآَدُم َهْل : كقوهل تعاىل: ﴿األوىل َوَس ِإلَْيِه الشـــَّ فََوســـْ

َ عىََل جَشََرِة الُْبدْلِ َوُمكْلٍ اَل يَْبىَل ) [. 120(﴾ ]طــه: 120أَُد كُّ

 .(38)قَاَل اَيآَدُم﴾ يبان ملا وسوس به الش يطان إليه"جفمةل: ﴿

 التأكيد ومقتىضــ احلاةل الثالثة: "أن تكون الثانية مؤكدة لألوىل:

 دفع تومه التجوز والغلط، وهو قسامن:

هذا و أن تزنل امجلةل الثانية مزنةل التأكيد املعنوي:  القســم األول:

َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقنَي  ( َا ِكَ الِْكَتاُب اَل 1﴿امل )كقوهل تعاىل: 

َب ِفيــِه﴾ ]البقرة: 02-01(﴾ ]البقرة: 2) [، فــإن مجةل: ﴿اَل َريــْ

ـــــف الكتاب 02 ملا بولغ يف وص نه  فإ [، يف اآلية يه املؤكدة، 

ببلوغه ادلرجة القصـــوى من الكامل، نان عند الســـامع قبل أن 

ًفا من غري حتقق، فأتبع : ﴿اَل هيتأمهل مظنة أنه مما يريم به جزا

 وا ك إزاةل ملا عىســـــ أن يتومه يذ ك التومه، َرْيَب ِفيِه﴾ نفًيا

 .(39)السامع أن يف اآلية جتوزا أو غلطا"

سم الثاين: "أن تزنل امجلةل الثانية مزنةل التأكيد اللفظي:  قوهل كالق

ْم أَأَنَْذْرهَتُْم أَْم لَْم تُنْ تعاىل: ﴿ َواٌء عَلهَْيِ ـــــَ يَن َكَفُروا س ِ ْرمُهْ اَل ذِ ِإنَّ ايذَّ

 هو [، فإن معىن قوهل: ﴿اَل يُْؤِمنُوَن﴾06(﴾ ]البقرة: 6يُْؤِمنُوَن )

 ، وهو توكيد لفظي.(40)نفس معىن ما قبهل"

وهو أن يكون بني امجللتني تباين اتم دون " كامل الانقطاع: -2

 إهيام خالف املراد، وحتت هذا املوضع نوعان:

فا خربا وإنشــــــاء، النوع األول:   لفظا ومعىن، أو معىنأن ختتل

تَِعنُي )فقط، حنو قوهل تعاىل:  َك نَســـــْ َك نَْعُبُد َوِإايَّ  (41)(﴾"5﴿ِإايَّ

َك نَْستَِعنُي )05]الفاحتة:  َك نَْعُبُد َوِإايَّ (﴾ 5[، فامجلةل األوىل: ﴿ِإايَّ

تَِقمَي ) ـــــْ اَط الُْمس ــــِّ ْهِداَن الرصـ ية: ﴿ا ثان ( ﴾ 6خربية، وامجلةل ال

ة، وهام خمتلفتان يف اللف  واملعىن كام هو [ إنشــــائي06]الفاحتة: 

 واحض.

ثاين: " بة يف املعىن وال النوع ال ـــــ  ناس أال يكون بني امجللتني م

ارتباط، بل لك مهنام مســـ تقل بنفســـه، كقو ك: )عيّل ناتب(، 

 )امحلام طائر(، فأنه ال مناس بة بني كتابة عيّل وطريان امحلام.

ـــــع )أ       مر اايت(، ال ميكنفاملانع من العطف يف هذا املوض

ـــال؛ وهو التباين بني امجللتني، ولهذا وجب الفصـــل،  دفعه أص

وترك العطف؛ ألنَّ العطف يكون للربط، وال ربط بني مجلتني 

ة التباعد وكامل الانقطاع"  .(42)يف شدَّ

 وهذا يكون حيامن تكون امجلةل السابقة"ش به كامل الاتصال:  -3

و مل يرصح به، دد يف نفسه ولمما يثري يف نفس املتلقي سؤالا يرت 

؛ أي أن تأيت (43)فتأيت امجلةل التالية لتجيب عىل هذا الســـؤال"

ـــــؤال حممتل يف امجلةل األوىل، "وأما  امجلةل الثانية جبواب عن س

كون امجلةل الثانية مبزنةل املتصـــةل هبا؛ فلكوهنا جوااب عن ســـؤال 

ل الثانية عهنا  ام يفصـــل كاقتضـــته األوىل؛ فتزنل مزنلته، فُتفصـــَ

 . (44)اجلواب عن السؤال"

عاىل: ﴿ ُئ نَْفيســـــِ ِإنَّ النَّْفَس "وهذا كقوهل ت َوما ُأبَرِّ

وءِ  ـــُّ اَرٌة اِبلس ـــف: أَلَمَّ [، كأنه قيل: هل النفس أمارة 53﴾ ]يوس

ابلســـوء؟ فقيل: نعم إن النفس ألمارة ابلســـوء، وهذا يقتيضـــ 

 .(45)تأكيد احلمك ايذي يف مجةل اجلواب"

 (46)ويسمى أيضا: "القطع لالحتياط"ل الانقطاع: "ش به كام -4

وهو أن تُســـ بق مجةل جبملتني يصـــُح عطفها عىل األوىل لوجود 

املناســ بة؛ ولكن يف عطفها عىل الثانية فســاد يف املعىن، فُيرتك 

يل قول  ية. م ثان نه معطوف عىل ال عاً لتومّه أ ة دف العطف ابملرَّ

  الشاعر:

  ...وتظن سلمى أنين أبغي هبا 

مي                      .(47)بدال ُأراها يف الضالل هَتِ
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صّح عطفها عىل )تظن(؛ لكن مينع من هذا تومه  جفمةل )أراها( ي

العطف عىل مجةل )أبغي هبا( فتكون امجلةل الثالثة من مظنوانت 

ســـلمى، مع أنه ليس مرادا، ولهذا امتنع العطف ووجب أيضـــاً 

 .(48)الفصل"

 الش امتهل عىل مانع من العطف، وإمنا وش به هذا بكامل الانقطاع

ملانع ليس من اات امجللتني،  طاع؛ ألن ا مل يكن من كامل الانق

 . (49)بل خارج عهنام، ميكن دفعه بنصب قرينة عىل املراد"

 َمْن َخلََق َولَِِئْ َسَألهَْتُمْ "ومنه يف القرآن الكرمي قوهل تعاىل: ﴿    

امواِت َواأْلَْرَض لََيُقولُنَّ  ــــَّ ُ ُقْل أَفََرأَيمُْتْ ما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن  الس اَّللَّ

ٍة  ِه أَْو أَراَديِن ِبَرمْحَ ُ ِبرُضن َهْل ُهنَّ ناِشفاُت رُضِّ ِ ِإْن أَراَديِنَ اَّللَّ اَّللَّ

ُوَن  ُ الُْمتََولكِّ ُ عَلَْيِه يَتََولكَّ ِتِه ُقْل َحْسيِبَ اَّللَّ َهْل ُهنَّ ُمْمِساكُت َرمْحَ

ْوَف تَْعلَُموَن ( ُقْل اي قَ 38) ـــَ لُوا عىَل َماكنَِتمُكْ ِإينِّ عاِمٌل فَس ْوِم امْعَ

عىل  ﴾ُقْل اي قَْومِ فعدم عطف مجةل: ﴿ [39-38]الزمر:  ﴾(39)

ُ مجةل: ﴿ يِبَ اَّللَّ ـــــْ ْل قُ دلفع تومه أن يكون أمره: ﴿؛ ﴾ُقْل َحس

 ُ يِبَ اَّللَّ ـكني"َحســْ ، واآلية شــبهية (50)﴾ لقصــد إبالغه إىل املرشـ

 السابق.ابملثال 

"القطع  ويســمى أيضــا "التَّوســط بني الكاملني مع قيام املانع: -5

وهو أن تكون امجللتان متفقتني خربا أو إنشــاء،  ،(51)للوجوب"

وبيهنام رابطــة قويــة، ولكن مينع من العطف مــانع، وا ك بــأن 

، فاجلامع (52) يكون للجمةل األوىل حمك مل يقصد إعطاؤه للثانية"

ـيك بني امجللتني ابلو بني امجللتني موج ـــ او؛ ود يدعو إىل الترشـ

"ولكن هذا الترشـــيك يؤدي إىل اختالل يف املعىن؛ ألنه يؤدي 

مانع من  عان وهو  ــــيك بني حمكني خمتلفني ال اجمت إىل الترشـ

 الوصل، وابلتايل وجب الفصل. 

عاىل:       ا َوِإاَ وهذا كقوهل ت نَّ َقالُوا آَم يَن آَمنُوا  ِ  ا﴿َوِإَاا لَُقوا ايذَّ

ُن ُمْسهَتْزِئُوَن ) ََّما حَنْ ْم قَالُوا ِإانَّ َمَعمُكْ ِإن ُ 14َخلَْوا ِإىَل َشَياِطيهِنِ ( اَّللَّ

ْم يَْعَمهُوَن ) مُهْ يِف ُطْغَياهِنِ ْم َويَُمدُّ هَتِْزُئ هِبِ ــــْ -14]البقرة: (﴾ 15يَس

15:] 

مْ مل يعطف مجةل: ﴿-      ُ يَْسهَتِْزُئ هِبِ ِإانَّ الُوا قَ ﴾ عىل مجةل: ﴿اَّللَّ

ــــط، ملا يلزم عىل هذا املعطف من َمَعمُكْ  ﴾ الواقعة جوااًب للرشـ

ــــاد املعىن؛ ا ك أن مجةل: ﴿  ﴾ مقيدة ابلظرفقَالُوا ِإانَّ َمَعمُكْ فس

ايذي هو )ِإَاا( واملعىن أهنم إمنـــا يقولون ا ك وقـــت خلومه 

ــ ياطيهنم حفســب، فلو عطف مجةل: ﴿ هَتِْزُئ هبِِ بش ــْ ُ يَس ﴾، مْ اَّللَّ

، ﴾  لزم ترشيك الثانية يف حمك األوىلقَالُوا ِإانَّ َمَعمُكْ ﴿ عىل مجةل:

وهو )التقيــد ابلظرف املــذكور( فيكون املعىن حينئــذ: إن هللا 

يســـ هتزئ هبم وقت خلومه بشـــ ياطيهنم فقط نايذي قبهل، وهو 

 ابطل؛ إا إن اس هتزاء هللا هبم متحمل ال يتقيد بزمن.

هَتْ كذ ك مل يعطف مجةل ﴿-      ـــــْ ُ يَس مْ اَّللَّ ةل ﴾  عىل مجِزُئ هِبِ

ــــــــــ ﴿ِإانَّ َمَعمُكْ ﴿ ﴾، ملا يلزم عىل هذا َقالُوا﴾ الواقعة مفعوال لـ

  ﴾ِإانَّ َمَعمُكْ العطف من فســـــاد املعىن كذ ك؛ ا ك أن قوهل: ﴿

﴾، فهو إًاا من مقول املنافقني، فلو عطف قوهل: َقالُوامفعول ﴿

مْ ﴿ ْسهَتِْزُئ هِبِ َ ُ ي رشيكَمَعمُكْ ِإانَّ ﴾ عىل قوهل: ﴿اَّللَّ الثانية  ﴾ لزم ت

كون ﴾، فيلزم أن تقَالُوايف حمك األوىل، وهو كوهنا مفعوال لــــ ﴿

مْ مجةل: ﴿ ُ يَْسهَتِْزُئ هِبِ  أهنا ﴾ من مقول املنافقني أيًضا يف حنياَّللَّ

، ويه دعاء من هللا علهيم، وابلتايل (53)من مقول هللا س بحانه"

 وجب الفصل ح ى ال خيتل املعىن.

 خامتة:

 نس تبلص مما س بق طرحه.   

أنه ال ميكن الوصـــــل بني مجلتني والربط بيهنام إال يف حال  أوال:

احتاد يف املس ند إليه أو  األول:وجود واحد من هذه الرشوط: 

ـــ ند، أو يف قيد من قيودهام.  ـــرتاك أو متانل وا الثاين:يف املس ش

 .أو تضايف بيهنام الثالث:فهيام أو يف قيد من قيودهام. 

ط بني الوصل للتوس األول:أما مواضع الوصل فهيي نالنة:  :اثنيا

 كامل أن يكون بني امجللتني الثاين:كامل الاتصال وكام الانقطاع. 

ون أن تك. الثالث: انقطاع، مع إهيام الفصـــل خالف املقصـــود

هذا  ية  ثان طاء ال ها موقع من اإلعراب وأريد إع امجلةل األوىل ل

 بة وال مانع من الوصل.احلمك اإلعرايب، ونان هناك مناس  

ل ويفصــل بني امجللتني يف مواضــع: ألول: إاا نان بيهنام كام اثلثا:

ـــ  الثالث:  الاتصـــال. الثاين: إاا نان بيهنام كام انقطاع. به كامل ش

ني التَّوســط باخلامس:  شــ به كامل الانقطاع. الرابع:الاتصــال. 

 الكاملني مع قيام املانع.
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 احلجاج واللغة حدود أم تداخالت
 

 مكيكة محمد جواد د.
 تيارت ، جامعة ابن خدلون                                                                      

 

 متهيد:

لطاملا ســـعت نظرية احلجاج، مضن رحةل الاخنراط مع     

ـــــورات امل ــب ا ك المك من التص ــان عطى اللغوي أن جت

الالكس يكية القدمية، واليت جعلت من هذا املفهوم تصورا 

ــــطي، ومقوالت البالغة احلديثة  متأرحجا بني اإلرث األرس

ـــــلبة للمنطق الطبيعي  من دهة، وح ى بني القوالب املتص

من دهة أخرى، األمر ايذي ســـ يكون هل انعاكســـاته، يف 

ـــــول التباين وحت قق الهوة بني احلجاج واللغة، مكظهر حص

ـــة حية لتحققه يف اآلخر، إا ال جمال  من مظاهره ومكامرس

للحديث عن احلجاج دون أن يكون هناك حديث عن 

اآلليات اللغوية،وما حتمهل من طاقات قابةل وقادرة عىل أن 

ني تفعل فعلهتا يف القارئ توجهيا وتأنريا، واحلاةل هذه جتمع ب

ـــــبح اللغة النفعية وامجلا لية يف آن واحد، هكذا فقط تص

صهوة احلجاج اليت ال غىن هل عهنا، ويف ضوء هذه العالقة 

ــــبح كنه اللغة هو يف الواقع انامتء يح جلوهر  اجلديدة، يص

 مبدأ وآلية ووظيفة. –احلجاج  -هذا املفهوم 

ــورات ومضن هذا احملفل العالئقي      ــوء هذه التص يف ض

رفع فق تساؤالت عّدة بإماكهنا أن تاجلديد، يلوح لنا يف األ

النقاب عن طبيعة هذه العالقة وأبعادها، ولعل أمه ما هو 

ما طبيعة هذه املعادةل؟  جدير بأن يطرح كإشــــاكلية هو:

وما أثر الواقع كســ ياق والبنية كنســق يف رمس وتوصــيف 

هذه العالقة؟ وفمي تتجىل األبعاد امجلالية لهذا الاشــــ تغال 

 احلاصل بيهنام؟

كثريا ما رّدد أرســــطو مقولته املشــــهورة " ال يكفي       

ــة  ــل ينبغي التلكّم ابلكيفي ــة، ب ــاب ــادة اخلط التوفر عىل م

س بة، وهنا يمكن الرشط الرضوري جلعل اخلطاب اا  املنا

ـــــف لهذه  (1)مظهر جّيد" حتيلنا هذه املقوةل إىل أول كش

املعادةل احلاصــةل بني احلجاج واللغة، إىل رؤية هممة واات 

ـــــف أول ملمح من مالمح هذه العالقة، إا ق  همة يف وص

داخل هذا التصـــــور نلفي أنفســـــ نا أمام عدم كفاية املادة 

ـــــطو ابخلطابية، ا ك أن احلجة  احلجاجية ممثةّل عند أرس

كامدة تبقى جمّرد حديث جفّ وفارغ ال حيقق أّي وظيفة، وال 

يقدر عىل توصيف أي ظاهرة لغوية، وال يقوى عىل رمس 

ـــــعرية احلجاج، إا مل يكن لك أي مظهر  جاميل ترومه ش

هذا داخال مضن قوالب فلســـفة الكيف ومنطق الطريقة، 

س بة، إا  فينبغي عىل حّد تعبري أرسطو مراعاة الكيفية املنا

ـــــكل فقط ميكن جعل اخلطاب اا  عىل هذا املنوال واملس

ية من دون املظهر؟ وما مزّية  همة البن مفا ق ّيد،  مظهر ج

لشـــلك؟ وما فائدة املادة إاا يه مل تلج احملتوى من دون ا

عامل القوالب، لتكتيســـ صـــورة التأنري؟ من هنا ندرك أن 

الفكرة ال قهمــة لهــا همام بلغــت إاا يه مل تنخرط يف عــامل 

التجس يد املادي اخلاص هبا، هذا التجس يد ايذي بإماكنه 

أن خيلق صورة أولية لطبيعة العالقة وماهيهتا بني احلجاج 

غة من ده ية إىل عوامل والل عامل النفع قال من  ة، وبني الانت

التــأنري يف اآلخر من دهــة أخرى، و يف هــذه احلــاةل ال 

ية  ية ومنطق ممارســــــات عقل ية حكرا عىل  ـــــبح العمل تص

واســـــ تداللية، لطاملا  نانت يه الوســـــ يةل والغاية يف آن 

واحد، ولعل هذا ما جعل أرســـطو يتنازل عن القمي الفنية 

ىس ليت تســـ تعمل هبا اللغة، " فقد أريف نطاق الكيفيات ا

صــناعة اخلطابية عىل متيشــ القياس، وهو وســ يةل شــلكية 

تنشــــئ عن عالقة ســــبب ونتيجة بشــــلك صــــارم، بني 

املقدمات والنتيجة، ح ى أنه يتعّذر علينا الاعرتاض عىل 

بل أصــــبح لهذه  (2)اإلنبات  إال إاا دحضــــنا املقدمات"

ــــاف  ىل القطيعة، بل إالطبيعة وجه آخر ال يرىق إىل مص

روح الامتداد، كون هذه املاهية تبدأ عقلية لتنهتيي بصورة 

تأنريية، نظرا للزي اجلديد ايذي ســــ تلبســــه الرســــاةل يف 

مظهرها اخلاريج، ما اجعل احلجاج ليس جمّرد لغة تواصلية 

ـــــعرية و ميتالغوية إىل أبعد احلدود،  هملهةل، بل غاية ش

ــاه هــذه العالقــة، هو  األمر ايذي حييــل إىل أمه مــا تتبن
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متظهرها مكظهر وكيان واحد الســـ امي يف مرحةل الاشـــ تغال 

 امجلايل .

ـــــ تعامل      وانطالقا من هذه املعطيات، ندرك قهمة الاس

ايذي تطرحه طاقات وإماكانت اللغة، واليت مبقدورها أن 

حتول وتقولب مادة احلجاج كيفام شـــــاءت، قصـــــد حتقيق 

ـــــ تعامل أو الكيفياإلفادة واملتعة والتأنري معا، هذ ة ا الاس

ـــــعى فيه فقط إىل مراعاة  اليت تطرهحا اللغة، واليت ال تس

سالمة واجتناب اخلطأ، ألن ا ك قد ال يتجاوز  رص ال عن

حدود الربغاميت من الرســـــاةل، هذه احلدود وهذه الطبيعة 

اليت متوت مبوت الرســاةل، بل يه جتاوز لهذا الضــيق من 

 ة حمضة، هدفها جعلاملسا ك واألوصاف، حنو رؤية نقدي

النص احلجايج نصـــــا مفتوحا بنية ومعىن، وقابال يف اآلن 

نه  مدائ يام يف  يه واله ته، حيث الت يا ته ألن خيلق جامل اا

هبار  وختوم لغته، وحيث املتعة يف مطاردة اجملهول، والان

برحةل البحث عن املســـكوت عنه، هذه امجلاليات اليت ال 

غاايت نف  بل فرصــــــة جتعل من احلّجة حكرا عىل  ية،  ع

ملالمســة أدمي املتعة واإلاثرة معا، حيث احلياة والرســمدية 

 اليت تلهث وراءها لك النصوص.

إن العالقة بني احلجاج واللغة يه ليســت جمّرد طبيعة     

ـــــســـــة عىل رضورة اإلفهام، كوهنا مناط  ميبتة، أو مؤس

تداخل  ـــــعى اللغة لتحقيقها مضن هذا ال غاايت اليت تس ال

، بل إن للمسأةل وجه آخر حياول جاهدا أن احلاصل بيهنام

ينأى عن براثن القوالب والوصفات اجلاهزة، اليت ترى أن 

قهمة اخلطاب احلجايج هو يف مدى حتقيقه لهذه املفهومية، 

ـــــول اللبس أو الغموض  وإاا نان األمر كذ ك، فإن حص

ســـ يكون من أمه أســـ باب هدر هذه الغاايت، فامي ترجوا 

اء نان ا ك يف جمال الفكرة أو عىل فعهل يف القارئ، ســـــو 

ـــــ توى اللف  الباين واملؤنث لهذه األخرية، ومن هذا  مس

املنطلق ال تقّدم اللغة جمرد أطروحات تنظم وتضــبط خط 

سري هذه األفاكر، يف رحةل إسقاطها عىل اللكامت، وح ى 

ولو ســـلمنا هبذا، فإنه لن يكون ســـوى يف مراحل متقدم 

ج هذا النص احل ناء  ية ب قدم لعمل بارة أخرى، ت ايج، وبع

اللغـة رحةل جـديـدة لهـذا النص، يه من طراز األرضب 

ـــــمو فهيا املتعة عىل الفائدة ، امجلالية، تكل اليت تتعاىل وتس

والوس يةل عىل الغاية، إا ليس دامئا أن نقول من ابب النقد 

ــــول فهم معىن ما، ا ك أن  هذا يف الواقع قد  بتعذر حص

الذلة اليت طاملا ســــعى إلهيا صــــار ودها من أوجه املتعة و 

النقد احلديث، إا عىل ضوء هذا العمل والاش تغال يبقى 

النص حيا ملغزا مســـ تفزا، يرفض لك ما هو جاهز، وهو 

صية القارئ، عرب توطيد لغة احلوار  سك بنا واحلاةل هذه مم

 والنفعية، " اليت توصف  عادة يف أورواب بكوهنا فلسفة يف

واليت رسعان  Litulité"(3)ملنفعة العمل، ختزتل احلقيقة يف ا

ما هو  بة يف الوقوف عىل  هنا، رغ لل م ما يمّت ختطهيا وامل

ـــــوق  أمه، وهو ا ك املمتع واملثري، وايذي رمغ ماكبدة ش

الوصـــول إليه إال أن اهلمم ال تفرت والوجه ال خيبو معينه، و 

يف هذا املقام حيرضـــ التأويل، بوصـــفه آلية ال مناص مهنا 

ـــــ ــد ألي قراءة تس ــدود القواع ــد ح عى ألن ال تقف عن

تداليل،  ـــــ  هتا فامي هو منطقي اس قا والقوانني،  وختزتل طا

ــه  ا ك ايذي جّرد احلجــاج من غــاايت فنيــة نان بــإماكن

 حتقيقها. 

غدت      قد  غة،  إن العالقة اليت جتمع بني احلجاج والل

اآلن من قبيل احلمتي املتداخل من العالقات، فال النص 

قادر عىل غة، وال احلجايج  ية الل فاعل بدون  ته   حتقيق اا

اللغــة قــد أرى لهــا وجود من دون إفراز األويل من 

جاج يف  هما احل قد ية، اليت ي ـــــل ية التواص الوظائف النفع

بدايته، ومن هنا تصـــــبح إماكانت اللغة من قبيل امللتوي 

ها الغموض  ما يكتنف با  غال ـــــ ترت من ادلالالت، اليت  املس

اآلن رضورة ال منــاص مهنــا واإلهبــام، وايذي قــد أرى 

حّد الامتيه، إا ليس بلوغ  ها  هذه العالقة وتداخل لوجود 

الرســاةل أو حصــول اإلفهام هو الســبب الرئييســ حلضــور 

النص احلجايج، ومن مّث حتققه، بل أصــبح الغموض اآلن 

وغريها من امجلاليات اليت يطول بسطها يف مقامنا هذا من 

ت اإلفادة، وا ك يف لفاألســــ باب اليت ال تقّل أمهية من  

انتباه القراء وجعلهم يشــاركون يف صــنع العملية اإلبداعية، 

بل قد يصـــل هذا الاخنراط إىل درجة املشـــاركة يف بناء 

األثر األديب، ليكون هذا األخري رســـام للوضـــع الهنايئ بني 

 اخلطيب ومجهوره.

لقد كشف احلضور اللغوي يف عالقته مع احلجاج عن     

اليت ال ميكن أن ينكرها عارف، خاصـــة إاا  مربراته، تكل

ما عدان إىل أجبدايت اخلطاب احلجايج، ايذي طاملا نان 

يضــع نصــب عينيه وضــعية القارئ واملقام ايذي هو عليه، 

تدخل فقط ألجل أن تفهم أو تزيد يف  غة ال ت ا ك أن الل
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تأكيد صدق أو كذب قضية ما، " األمر ايذي خيزتل اللغة 

بل يه قادرة عىل أن ختلق آاثرا وخدوشا  (4)يف جمرد بنية"

ال ميحهيا الزمن، وهذا ليس فقط بأدوات التوكيد ميال، أو 

ــــــارمـة اليت اجـب عىل  غريهـا من القواعـد والقوانني الص

اخلطاب احلجايج احرتاهما، وإمنا بإحالل عنرصــ الغموض 

أو احلرية، أو ا ك المك من التساؤالت اليت تبقى مطروحة 

فإن إحضــار و إتام القارئ إىل عامل النص  مفتوحة، وهبذا

ليس ابلرضورة أن يكون بأدوات النفي أو التوكيد، بل قد 

يكون ابلصـــورة الشـــعرية أو غريها من مظاهر احلضـــور 

ها يف النص احلجايج،  غة بتحقيق فل الل مجلايل، اليت تتك ا

من خالل الانزايح واخلروج من رقــابــة لك مــا هو من 

 قبيل املألوف ميال . 

ويف ضــوء هذه التصــورات تتبذ اللغة يف ارتباطها مع     

ــعية جديدة يف التعامل، يه أكرث دقة وجاملية  احلجاج وض

وانفتاحا مما نانت عليه ســـابقا، وضـــعية اقتضـــت الانتقال 

من رضورة أن تكون جمرد اســ تجابة معياء لقواعد صــارمة 

ـــــعية يه أقرب ملا يه  ـــــهتا طبيعة احلجاج، إىل وض فرض

عليه بني النص والقراءة، فإاا نان األول نداء فإن  العالقة

ـــــ تجابة لهذا النداء، وهكذا هو حال اللغة اليت  الثانية اس

ــة غري مربرة  ــة عبثي ـــــ تجــاب أرــت اآلن ليس جمرد اس

ــــ تجاابت ال  ـورات ونظم جحاجية فارغة، بل يه اس لرضـــ

تنهتيي لنداءات جاملية تتعاىل من لك صوب داخل النص، 

س تخرده ىل ا من القاع، واجعلها مرئية تطفو عمنتظرة من ي

جلّة السطوح، إهنا واحلاةل هذه تس تدعي ومتتحن أكرب قدر 

من القراء، ويه هنا أقرب ما تكون إىل العالقة املوجودة 

بني دالةل امجلةل ودالةل النص، إا يف هذا املقام "صـــــارت 

الاقرتاحات الواردة يف هذه البحوث يف اجتاهني رئيســـني 

ــاه  اننني: ميكن ــاه الافرتايض والاجت ـــــمهيام الاجت أن نس

التوســـعي، يذهب الســـائرون يف الاجتاه األول )الجوال( 

إىل اعتناء النحو الوظيفي ابســـــ متداد مفاهمي من نظرايت 

لسانية أخرى، متكنه من جماوزة امجلةل إىل النص، يف حني 

أن من اختاروا الاجتاه الثاين، يطمحون إىل حتصــيل هذه 

ـــــ يع اجملاوزة من د ـــــها، عن طريق توس اخل النظرية نفس

. ولكن (5)النحو الوظيفي ليشمل لك الظواهر النصية ..."

هذا ليس معناه أن العالقات الرتابطية بني امجلةل والبىن، 

واليت حتتمك إلهيا هذه الوحدات داخل الســلســةل الالكمية 

القامئة عىل حمور ربط السابق ابلالحق ال حتيل إىل معىن، 

مل د يل إىل ممكون وال حت الةل، ولكن جوهر الفكرة، حي

ـــــ يج امجليل وما حيويه  أمعق، يتجىل يف كون ما ميثل النس

ــل  ــات، ال ميكن أن يعكس التحلي ــالق من ترابطــات وتع

والوصــــف و التفســــري الفعيل للملفوظات يف صــــورهتا 

العميقة، وح ى و إن نانت الانطالقة الفعلية لعوامل داللية 

 فإنه من دون شك لن تعود إلهيا، أوسع تنطلق من امجلةل،

ملا أن حمور امجلةل عىل حّد تعبري ديريك " ال ميكن أن  طا

. (6)يعّد إال معلية مرحلية تســ بق دراســة النص ومتهد هل "

وعىل ضوء هذا املسكل فقط، ميكن للجمةل أن تنتقل من 

نظام امجلةل املادة، إىل عوامل امجلةل الشـــحنة، "هذا التوجه 

مسهتا   سعيا لالخنراط يف املرحةل التارخيية يفاجلديد، يعترب

العلمية والتقنية، حبثا عن بالغة جديدة انطالقا من فهم 

ــــ توجب تعامال جديدا مع اللغة،  جديد لذلات وللعامل، اس

ابلعبور من امجلةل املادة إىل امجلةل الشحنة، سعيا للتبلص 

من ابتذال املقروء، ومن لغة مؤسسة عىل مسلامت قدمية 

"(7). 

ـــــعى ألن تكون      إن اللغة يف رحةل الامتيه هذه، ال تس

ــــارات مّصاء ال حياة فهيا، حرفا نانت أو لكمة أو  جمرد إش

مجةل، بل يه رغبة جاحمة لنفض الغبار عن هذا املتصلب 

واجلامد والســـلطوي من القواعد والنظم، ليبقى الســـبيل 

وفق  االوحيد والرهان املتبقي  لصـــنع هذه العملية، وحتققه

ـــــها لباس  ـــــّطرة، هو إلباس األبعاد امجلالية املرجوة واملس

ــة  املواقف والعالمــات، اليت ليس رشطــا أن تكون لغوي

لســانية، ومكثال لهذه التجربة، هو ا ك احلاصــل يف اللغة 

املشـــهدية، حيامن " ترتاجع اللغة الواصـــفة، لتفســـح اجملال 

ـــهد ح ى يأخذ أبعاده احلقيقية " مر ههنا ، واأل(8)أمام املش

ســ يان، إا ترتاجع تكل اللغة اليت حتيل إىل منطية ســااجة 

ـــــعة لقواعد حمددة، فاحسة اجملال أمام لغة تنأى عن  خاض

البدائية، إهنا لغة التأمل والتفكر فامي هو غري لغوي أو غري 

مشــاهد، ويف هذا املقام ال حترضــ اللكمة لتحقق وجودها 

يه  ما حتيل إل هنا أو  ما خيرج م بار  بابعت ل من دالالت، 

يصــبح للحضــور اآلن قانون جديد وفلســفة أخرى، مضن 

هذا التحول واملنعرج، إنه ا ك احلضــــور ايذي يرثي ااته 

بت  نة بطرف آخر يث عا ـــــ ت ته، دون اللجوء أو الاس بذا

 كينونة هذا الوجود.
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إن اللغة ليســت جمرد صــهوة يعتلهيا اخلطاب احلجايج     

ناة، ح ى طلقة، بل يه ق لاميرس علهيا حريته، يف ميالية م

ولو نانت يف بدايهتا قد متظهرت يف صــورة جرســ إبالغي 

عرب، ال إىل م - القناة -تواصيل،  إال أهنا رسعان ما تتحول 

يقف عند حدود نقل ما هو خمزتل يف املنفعة من الرســائل 

حفســـب، وبعبارة أخرى ح ى ولو نانت اللغة صـــهوة، إال 

ـــــهل امتطاؤ  ـــــها وكبح أنه ليس دامئا من الس ها وترويض

جامهحا، ومن أجل أن حتقق اللغة يف ضـــــوء هذه الرابطة 

هذا المك من الغاايت، جتدر اإلشـــــارة أن رضورة جتاوز 

منطق البنية أو املادة أو النسق، قد أرى اآلن من قبيل 

ما اجب ختطيه، ا ك أن الرؤية الس ياقية أو الواقع معوما، 

ملــادة األوىل أي قــد حتول إىل مــادة ال تقــل أمهيــة عن ا

ــة وتفجري  ــات اللغ ــاق ــان ط ــل تبي ــة، وا ك من أج البني

مكنوانهتا، فالربط بني اللغة الوســـــ يةل أو األداة من زاوية 

ش متل عليه الواقع أو  جحاجية، وبني اللغة الواقعية بلك ما ي

يتصــــل به، قد صــــار حمتية لتحقيق العالقة بني احلجاج 

ما  ام، خاصة إااواللغة، بل ولمتكني هذا الوجود بشلك ع

حنن نظران إىل هذا التخطي وما سينجم عنه عىل مس توى 

التلقي واإلنتاج عىل حّد سواء، إا يرى روالن ابرت " أنه 

ــــلفا وخمزون  ال يوجد نص موضــــوعي أو حمتوى مقرر س

ثه عن  حدي قا يف  ـــــون الح ما عززه ايكوبس يه، وهذا  ف

ليت االوظيفة الشعرية للغة، بتطويرها خلصوصية العالقات 

تعمق الثنائية األساس ية للعالقات واألش ياء، وهكذا ليس 

مثة دال مربوط ارتباطا ونيقا مبدلوهل. إن رفض النقاد اجلدد 

ملفهوم األدب بصـــــفته انعاكســـــا للحياة أو لعمل النفس أو 

تارخي األدب، حيول األدب عىل حنو ال ميكن إناكره إىل  ال

ـــــ تقل ااتيا، وهذا اجعل األدب جمردا إىل حد  يشء مس

ـــــوســــــة ملؤلفه  بة، معزوال عن احلياة الواقعية احملس الغرا

 . (9)ومجهوره"

ـــــورات      وإاا ما رمنا أن نأخذ مياال أوحض لهذه التص

ـــــ نجــد أن " اهامتم  وأقرهبــا للمفــاهمي النقــديــة، فــإننــا س

الشـــــالكنيني جبوهر الظاهرة األدبية أمر مفيد لدلراســـــة 

نا ال نوافق عىل قوهل يد أن ية، ب قد بأن جوهر النالن ص م 

األديب هو اللكامت، رمبـــا يصــــــــدق ا ك عىل البنيـــة 

السطحية، أما البنية العميقة للنص فإن اللكامت حتيل إىل 

نت  يل إىل فكر إال إاا نا أفاكر، وال يوجد لكامت ال حت

فاللكامت تتحول إىل  م  ها،  ية ال معىن ل  Paroleتزويق

قرأ أو  فكر يومدى جناح اللكامت، يقاس مبدى حتولها إىل

، (10)يســــ متتع به، بعد وضــــعها يف ســــ ياق يدهش ويذل"

فليس مضـــــمون اخلطاب احلجايج أو ابألحص لغته وبنيته 

وطرق صــــياغهتا، هو الكفيل بوجود هذا النص، ومن مث 

ئة، بل إن للمؤثرات  ها متاكف ـــــبط هذه العالقة وجعل ض

اخلارجية يف معناها الواسع دورها ايذي متنحه جلعل النص 

جايج نصــا، وهو يتعاضــد مع اللغة يف احتفائية جديدة احل

ـــا– ـــوره املادي واملعنوي معا،  -نص قادرا عىل فرض حض

هام واملتعة يف آن واحد،  غة اإلف قادرا عىل خلق ل ولنقل 

وهنا فقط تمتكن اللغة من توجيه اخلطاب احلجايج ودهة 

ما  أخرى موغةل يف الذلة واإلاثرة، حيث التحرر من لك 

ـــــس عىل وظيفة منهتية ابنهتاء الغرض، هو إخبار  ي مؤس

وحيث الهروب من لك بناء لغوي أجوف ال تغذيه سوى 

القوانني الاســـ تداللية املصـــطنعة واجلاهزة، فاخلطيب أو 

يد عن  نان معوما ال يقف يف موطن حما الشــــــاعر أو الف

العامل، وإمنا يكون وقوفه " عىل حمور األش ياء، ويتأمل يف 

قهل وعواطفــه عىل مــآثر املــايض رّس الكون، ويغــذي ع

العظهمـــة ...ويتهنـــد ملرور الزمن، وإا ينظر إىل ماليني 

 . (11)األش ياء يفكر يف تعقيد هذا العامل ..."

هكذا يسهم هذا التناسل املبين عىل معادةل الربط بني     

احلجاج واللغة، وهذا الاشــ تغال امجلايل احلاصــل بيهنام يف 

 أن هذه العالقة أصـــــبح تقدمي أهبيى صـــــور امجلال، ا ك

ينظر إلهيا بأكرث من وجه، الس امي بعد أن درأان عن أنفس نا 

أشـــــاكل النفعية املظلمة والتقنية الصـــــارمة، اليت متزّي هبا 

احلجاج يف وقت مىضــــ، ووجلنا بعدها مدائن املتعة اليت 

غة داخل النص، وا ك حيامن انفلتت من دائرة  حاكهتا الل

ه شــعرية اليت ال تفىن آاثرها، هذالاســ تعامل، إىل اللغة ال 

ة الشـعرية اليت جتعل التأويل يف ضـوهئا "اسـرتاتيجية قرائي

ــد الوجود ادلام  ــل يؤك ــام، ب ـــــج ــث عن الانس ال تبح

لالختالف واملغــايرة، وغيــاب أيــة حــدود تقف عنــدهــا 

ادلالئل، إن هذه احلركة املوســـومة ابلال متنايه يه رهان 

 .  (12)التأويل..."

ـــــ تيت النص هذه الع      ـــــعى دامئا إىل تش ملية اليت تس

ــــتبدل املهنج ابلال  ــــديته، حيث يس احلجايج واهنيار قص

مهنج، و تــدخــل بــذ ك هــذه املعــادةل يف عوامل التجربــة، 
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حيث النتا ج تســــاؤالت جديدة ومتجددة مع لك مقاربة، 

ولعل هذا ما دفع شـــــ ييل  ابلقول " إن اللغة يف جوهرها 

ـــــ تعــاريــة، أي أهنــا تغري ال عالقــات الغري ممكنــة قبال اس

لألش ياء ...ومبرور الوقت تصبح اللكامت اليت متثلها رموزا 

وعالمات، ألقسام أو أصناف للتفكري، بدال من أن تكون 

ــورا ألفاكر متاكمةل  " ، يذا حان الوقت لهذه العالقة 13ص

ـــد، ال هو املنطق العلمي أو  ـــــع ملنطق جـــدي أن ختض

م يلملمهم واجمع شــعهث الاســ تداليل أو اإلفهام، ا ك ايذي

الصــوت الســلطوي، وإمنا أرى الواجب اآلن الولوج إىل 

منطق اخللبةل والاهزتاز، هذا الصــــوت الرشــــعي ايذي 

طاملا مقع ومكم بفعل آراء وأفاكر بدائية هدامة، األمر ايذي 

ـــــوغ قبل ا ك معرفة مدى إماكن جتاوز النص يف  " يس

عىن اا إىل هذا املحتديد معناه ؟ وما قدرة القارئ عىل النف

هكذا تقدم هذه اإلســرتاتيجية  14املنثين يف شــلك أقنعة "

مكحصـــــةل جاملية لنشـــــاط اللغة، رؤية توّرث وتضـــــمن 

شار عرب لك منفتح وخيايل وجمازي يف  الاس مترارية والانت

النص احلجايج، من هنا أيضـــا يغدو تداخل هذه العالقة 

ـــــو  ـــــتامثر جاميل وفين، بعيدا عن تص ات رمن منظور اس

فكرية جفّة مرّده إىل "حماوةل اس تعادة مناطق جمهوةل داخل 

اواتنا، أفرزهتا املامرسة اإلنسانية، لكهنا ظلت مس تعصية 

ستند إىل الفهم النفعي للحياة" . ما اجعل 15عىل التحديد امل

كنه هذه األوارص يف األخري قامئا عىل رضب من رضوب 

نســلخ تتبىل وت  واليت رسعان ما احملاناة لهذه الاســ تعادة،

عن مبــدأ اإلفهــام النفعي للبنيــة وللوجود بــأرسه، لتبحر 

 مناشدة لك مغري غائر يف هذا العامل.
 مكيكة محمدة جواد
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 العوملة الثقافية وأثرها 

 على اهلوية الثقافية للشباب 
 باليل عبد املا ك                                                                       

                                                       2سطيف ،جامعة محمد ملني دابغني                                                                   
 امللخص:

ولوجية مسعية، ا من تكنمربزًة وسائله تش متل هذه الورقة عىل حتديد مفهوم الهوية الثقافية ومدى تأثرها ابلعوملة وخاصة الثقافية مهنا،    

رة هبذه العوملة الثقافية وصوال إىل اجلوانب املتأث والسلع الاس هتالكية املروجة لثقافة العوملة، )أنرتنت(، ومسعية برصية، وش بكة عنكبوتية

 ويج.ديولأوالثقايف واإلي أوالاقتصادي والاجامتعي، أو عىل املس توى التارخيي والقهمي، سواء عىل املس توى العقائدي واللغوي،

 

 مقدمة:

انطالقا من مقوةل بيرت أل. بريغر صاحب كتاب     

)عوملات كثرية مع مصوئيل هنتنغتون(: "أن املس تقبل يشهد 

، ويف نفس الصدد يرى مصوئيل (1)حراب نقافية ابمتياز"

هنتنغتون يف كتابه )صدام احلضارات( أن "الرصاعات 

وجية أو لاملقبةل يف العامل اجلديد لن تقوم عىل أسس إيديو 

بل إن مصادر الرصاع س تكون ابألساس  اقتصادية،

 .(2)نقافية

ومن خالل هذه األطروحات ملفكرين كبار تعرفهم     

د الساحة ادلولية، ومه يعرتفون بأن املس تقبل القريب والبعي

يشهد نوعاآخر من احلروب ويه احلروب الثقافية، اليت 

حيث  ،تسعي لغزو العقول وليس غزو األرايض والشعوب

تفطن العامل الغريب أخريا بعد خسائر مادية وبرشية مجة 

تكبدها من خالل رعونته ابس تبدامه القوة العسكرية 

للس يطرة والاس تحواا، أن اجملمتعات تتحرر من جديد 

طال الزمن أو قرص، ولهذا السبب جلأ إىل احلرب النامعة 

ا ماليت تلكفه جزءا يسريا من املوارد املادية اليت رسعان 

يسرتجعها من دون خسائر برشية تذكر،وتكس به يف الوقت 

خطر عىل إهنا احلرب األ نفسه أوطاان وجممتعات جبهد يسري؛

 اليت اإلطالق،وجاءت حتت مسمى )العوملة الثقافية(

تسعى إىل احتاكر املعلومات ووسائل الاتصال العابرة 

للحدود الوطنية للشعوب وللحدود الشخصية لألفراد، 

يا نقايف ميس ااتية األفراد واألمم وحيمل خطااب نقاف  ويه غزو

خاصا لشعوب العامل مفاده أن ال جمال للتعدد الثقايف وإمنا 

 البقاء للثقافة املعوملة املههمنة عىل لك الثقافات، وتتجىل

كذ ك يف وسائل هذه العوملة يف جانهبا الثقايف وما تريده 

عوملة من نقافات الشعوب األخرى،وتمكن خطورة ال

 .الثقافية يف مدى تأنريها عىل الهوايت الثقافية للمجمتعات

فالهوية الثقافية مبا حتمهل من قمي اللغة وادلين والعادات     

والتارخي واملوطن والتقاليد، تتعرض للتشويه والازدراء 

خاصة يف ادلول والشعوب املس تضعفة، ومهنا الوطن 

جراء   يف خطرالعريب واإلساليم،وس يظل العامل اإلساليم

هذا التاكلب عليه من قبل الغرب وادلول العظمى،فقد 

 تتبلخل قمي الانامتء والوطنية،ويربز التشكيك يف األصلويف

الوجود ااته،  وقد يفّرط اإلنسان يف دينه ولغته ظنّا منه 

أهنام سبب ختلفه واحنطاطه،كام تظهر الزناعات العرقية 

من  واحض، و واملذهبية خاصة يف غياب أفق مس تقبيل

خالل ما تقدم تبادر لنا السؤال التايل:ما العوملة الثقافية؟وما 

آاثرها عىل الهوية الثقافية لألمم وخاصة ش باب األمة العربية 

 يف نالنة حماور س تكون اإلجابة عن ا كواإلسالمية؟و 

ثقافية التحليل السوس يولوىج للعوملة ال  -يه:حتديد املفاهمي 

 ألمة العربية واإلسالمية.آاثر العوملة عىل ا -

 حتديد املفاهمي. احملور األول:

 الهوية الثقافية: -1

تشلك الهوية الثقافية عىل املس تويني الوطين وادلويل     

واحدة من أمه احلاجات النفس ية غري املادية، وميكن أن 

تكون مصدرا من مصادر الرصاع املزتايد داخل اجملمتعات 

 ،لقميرصاعا جداي يف جمال انواجه  وبني جممتع وآخر، فنحن

ويوجد نوع من التحّمل ولكن ال يوجد تقبل صاف أو 

ترحيب خالص بقمي اجلنوب، ا ك ألنه ال يوجد دهد جاد 

 (3(حملاوةل فهمها.
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فهيي تكل املبادئ األصلية السامية وايذاتية النابعة من     

ه وتكل رنائز اإلنسان اليت متثل كيان األفراد أو الشعوب،

 الرويح واملادي بتفاعل صوريت هذا الكيان،الشخيص 

يث حب  إلنبات هوية أو خشصية الفرد أو اجملمتع أو الشعوب،

 حيس لك فرد ابنامتئه األصيل جملمتع ما خيصصه وميزيه عن

ابيق اجملمتعات األخرى. والهوية الثقافية متثل لك اجلوانب 

احلياتية الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية واحلضارية 

 املس تقبلية ألعضاء امجلاعة الواحدة اليت ينمتي إلهيا األفرادو 

ابحلس والشعور الانامتيئ إلهيا، ويه ااتية اإلنسان ونقاؤه 

رة وجاملياته وقهمه، حبيث تعترب الثقافة يه احملرك ألي حضا

أو أمة يف توجهيها وضبطها أي يه من حتمك حركة اإلبداع 

 (4)واإلنتاج املعريف.

عات الثقافية يه املمزية اليت ميكن أن متزي اجملمتفالهوية     

سواء أنان يف اجلانب الاقتصادي أو  بعضها عن بعض،

العقائدي أو الس يايس أو الاجامتعي أو اإليديولويج، ويه 

الاعرتاف والاعزتاز ابالنامتء واألصل بغض النظر عن الواقع 

كام تعرب عن الطموح  )سواء أنان مزدهرا أو مأساواي(،

ود س تقبيل ايذي يراود اجملمتعات البرشية اليت تطمح أن تقامل 

 العامل مؤمنة بدورة احلضارة اليت تنشأ هنا وهناك.

 العوملة الثقافية -2

العوملة الثقافية يه أصل العوملات الاقتصادية     

والاجامتعية والس ياس ية واألخالقية، ألن الثقافة يه اليت 

جتعل نواع األخرى، و هتئي األاهان والنفوس لقبول تكل األ

الناس مس تعدين لالنضامم إىل األنظمة واملؤسسات 

اة والاتفاقيات ادلولية، وتعترب الثقافة عنرصاً أساس يا يف حي

لك فرد ولك جممتع ولك أمة، ويه تشمل التقاليد 

واملعتقدات والقمي وأمناط احلياة اخملتلفة، والفنون واآلداب 

 .(5)وحقوق اإلنسان

ال تركزي اهامتم اإلنسان ووعيه من اجملال تعين انتقو     

احمليل إىل اجملال العاملي، ومن احمليط ادلاخيل إىل احمليط 

 اخلاريج، ففي ظّل العوملة الثقافية يزداد الوعي بعاملية العامل

وبوحدة البرشية، وتربز بوضوح الهويّة واملواطنة العاملية 

عيد حمّل الب اليت رباّم س تحّل تدراجيا، ورباّم عىل املدى 

الوالءات الوطنية، أي أّن اإلنسانية ستتعّود النظر إىل 

ااهتا ككتةل واحدة اات مصري واحد وبقاء وفناء واحد، 

ويشرتك بعضها مع البعض اآلخر يف قمي معيقة تتخطى لك 

ة اخلصوصّيات احلضارية والثقافية، ففي ظل العوملة الثقافي

ّ يكتشف اإلنسان بعده العاملي، ويتعّرف  ته عىل هوي

اإلنسانية أكرث من أي وقت آخر. لكن بروز الهويّة العاملية 

يّة يف ظل العوملة ال يعين تلقائيا تراجع أو هتميش أو نفي الهو 

 (6)الوطنية للفرد، إا اجزم البعض بأن العوملة ال هتّدد الهويّة.

 من أخطر أهداف العوملة ما يعرف ابلعوملة الثقافية،و     

حلدود اليت أقامهتا الشعوب لتحمي كيان اليت تتجاوز ا

وجودها، وماهل من خصائص اترخيية وقومية وس ياس ية 

ري ودينية، ولتحمي ثرواهتا الطبيعية والبرشية، وتراهثا الفك

 الثقايف، ح ى تضمن لنفسها البقاء والاس مترار والقدرة عىل

التمنية، ومن مّث احلصول عىل دور مؤثر يف اجملمتع ادلويل. 

تصبح ملة الثقافية تقوم عىل تسييد الثقافة الرأساملية ل فالعو 

ا ترمس حدوداً أخرى خمتلفة عن احلدود  الثقافة العليا، كام أهنَّ

الوطنية مس تبدمة يف ا ك ش باكت الههمنة العاملية عىل 

الاقتصاد واألاواق والثقافة. هذه احلدود يه:"حدود 

اجلغرافيا  الفضاء، وايذي هو حبق وطن جديد ال ينمتي ال إىل

وال إىل التارخي، هو وطن بدون حدود، بدون ااكرة، إنّه 

( 7)وطن تبنيه ش باكت الاتصال املعلوماتية اإللكرتونية".

العوملة الثقافية تعين إضفاء نقافة عاملية واحدة عىل ف

املعمورة، بغية القدرة عىل التحمك فهيا،فهمكن للك الشعوب 

د الاندماج أن تتنفس نقافة واحدة وموحدة ويسو 

الاجامتعي العاملي من فكر وس ياسة واقتصاد ومنط معييش 

واس هتاليك، فال جمال للثقافات الفرعية بلغاهتا وأدايهنا 

الك فبإماكن الثقافة العاملية الواحدة أن حتل مش وسلوكياهتا،

اآلخرين إاا مت استيعاهبا وعدم موادههتا،هكذا يزمع أهل 

تضعفني ة، وهكذا يبدو للمس  هذه الرتواجات للعوملة الثقافي

 عىل األرض.

 الش باب: -3

املرحةل اليت يكون فهيا اإلنسان قادرا ومس تعدا عىل     

تقبل القمي واملعتقدات واألفاكر واملامرسات اجلديدة اليت من 

خاللها يس تطيع العيش يف اجملمتع والتفاعل مع األفراد 

ر و وتبدأ هذه املرحةل من بدء البلوغ وظه .(8) وامجلاعات

والثانوية إىل طور النضج والتاكمل والقدرة  عالماته األولية

عىل حتمل املسؤوليات واألعباء الاجامتعية نامةل وحيدد 

س نة -25-12-هؤالء املفكرون فرتة الش باب من س
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للغالبية من الش باب من أبناء املدن ايذين ساروا سريا 

 (9)طبيعيا يف منومه وتعلهمهم.

حي تاز عن غريها ابملس توى الصفالفرتة الش بابية مت     

القوي ومبا ميانهل من القدرة عىل حتمل املسؤوليات 

بني  ابإلضافة إىل السن ايذي يرتاوح الاجامتعية والثقافية،

 فرتة البلوغ إىل فرتة الكهوةل.

 احملور الثاين: التحليل السوس يولويج للعوملة الثقافية 

ملة ، فإن للعو كام أن للعوملة مظاهر ووسائل خاصة هبا    

 الثقافية كذ ك مظاهر ووسائل وتتجىل يف:

كنولويج إن أثر التقدم الت  :التقدم التكنولويج والتقين -1

ر يف طمس الهوية الثقافية لألمم ال خيتلف يف طبيعته عن أث

الاعتداء عىل هوية الفرد داخل األمة الواحدة، فاألثر بشع 

يف صفة  ميف احلالتني واخلسارة فادحة، وإن نانت تس تبد

مفا يرتكب ضد هوية الفرد داخل األمة  أسامء براقة،

 الواحدة، حيدث حتت شعار زايدة الرفاهية الاقتصادية،

وكأن الرفاهية اإلنسانية ميكن جتزئهتا إىل جزء اقتصادي 

وغري اقتصادي، وما يرتكب ضد الهوية الثقافية لألمم حيدث 

ال تقاس  ممحتت شعار التمنية الاقتصادية، وكأن هنضة األ

 (10)مبتوسط دخل الفرد من السلع واخلدمات.

إن التقدم التكنولويج بقدر ما هو إاجايب للبرشية     

حيث اجعلها تعيش حياة رغيدة دون صعوبة عىل عكس 

ما نانت عليه يف السابق، بقدر ما حتمهل من سلبيات 

وتمتثل يف وسائل اإلنتاج اخملتلفة اليت أبعدت الناس عن 

دما نانوا يعملون يف جو واحد أكس هبم رابطة بعضهم بع

مة لكن التكنولوجيا املتقد إنسانية مكنهتم من التآيخ،

جعلت اإلنسان ناآلةل يعمل وحده، وهذا مما يويح أن 

العوملة الثقافية التكنولوجية أدت إىل حدوث رشخ اجامتعي 

 يف البنيان وابلتايل أثر عىل الهوية. 

 : وسائل اإلعالم -2

ول واملنظامت ادلاعية والعامةل لفرض ظاهرة إن ادل    

العوملة؛ تعمل عىل استامثر منجزات نورة الاتصاالت 

 والتقدم التقين والتكنولويج يف نرش نقافة جامهريية واحدة،

وبقوالب حمددة مس بقة الصنع، معودها الفكري الاس هتالك 

،وهذا ما جنده يف احملطات الفضائية اليت من خاللها 

راقب أهنا خمصصة لإلعالن وتروجي البضائع يس تنتج امل

فاإلعالن أصبح س يد املوقف يف لك  الاس هتالكية،

الفضائيات، وشلكت املواد اإلعالنية هذا الهاجس، فهيي 

املس يطر والبوصةل اليت توجه األجيال اجلديدة يف التفكري 

والتعامل والبيع والعرض والرتوجي وأسلوب احلياة باكملها، 

ملة س تؤدى إىل تغيري يف القمي احلالية وبذ ك فإن العو 

واخلصوصية املوجودة يف جممتعاتنا وتؤدي إىل حدوث 

 (11).تغريات اجامتعية معيقة

يل إن الربامج التلفزية الغربية مبا حتمهل من دقة يف المتث     

والتصوير والرتوجي ،لها أثر عىل البنيان الفكري لإلنسان 

ىل عمل هذه الربامج عالعادي واملثقف عىل السواء،حيث ت

خري  وهوليود إغراء متتبعهيا ابلصورة والصوت واألداء،

 ،الربامج ليست آنية رسعان ما متحيدليل عىل ا ك، هذه 

بل عىل العكس فهيي تس يطر عىل العقول خاصة الضعيفة 

سمل فيصبح الشاب عرب العامل وامل  منا وجترها إىل حلقاهتا،

ا يف ت اليت رآهعىل وجه اخلصوص ميارس نفس السلونا

هذه األفالم واملسلسالت، ويعيش هذا الشاب يف حاةل 

اغرتاب فعيل كحال ش بابنا اليوم بلباس الرساويل املتدلية، 

وترسحية الشعر ادليكية، أما ابلنس بة للبنات فاألزايء 

املعروضة يف العامل تريد احلصول علهيا وبأي طريقة 

متردت ف  متعية،نانت،وال هيمها ادلين والقمي والعادات اجمل 

عىل لك يشء ح ى  نفسها،يذا نقول إن العوملة الثقافية 

الت حمافظة فالقةل ماز  أثرت بشلك كبري وجيل عىل ش بابنا،

عىل قهمها وعاداهتا وتقاليدها،وصدق الين محمد صىل هللا 

عليه وسمل حني قال: "القابض عىل دينه نالقابض عىل 

 امجلر".

 :ش بكة الانرتنت -3

ذه الش بكة وس يةل هامة للعوملة الثقافية مبا أصبحت ه     

حتمهل من معلومات وأفالم وصور وأفاكر نقافية تطيح مبعامل 

الهوية الثقافية اخلاصة ابلشعوب واألفراد، خاصة عىل تكل 

الثقافة املادية اليت تس يطر عىل الش بكة واإلطاحة 

ة إىل إضاف ابألخالق الفاضةل من خالل املواقع اإلابحية،

زرع و  ية السلبية اليت من شأهنا قلب الوضع الثقايف،ادلعا

اليأس يف البدلان وا ك بتغيري الرأي العام وإقامة الزناعات 

 (12)بني الشعوب.

إن الش بكة العنكبوتية اليت ظهرت نتيجة تطور العوملة     

لها العديد من اإلاجابيات،لكن لها سلبيات كبرية خاصة يف 

قةل و  كو منه األمة، ناجلهل،غياب الوعي امجلعوي ايذي تش
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الفطنة واحليةل، أو بدواعي احلرية وترك الشاب يبين 

مس تقبهل، فأصبح الطالب واملترسب عىل حد سواء 

 اجلسون يف مقايه الانرتنت للتواصل والتعارف العاملي،

ومشاهدة ما ال يليق بقهمنا وأخالقنا وأدبنا، وتضييع وقته 

  أن وابملقابل نالح ،اتاهل يف هذه احملاداثت واملشاهدوم

املس توى التعلهمي قد تراجع واحنطت أخالقه،وأصبح أسري 

نه إ هذه الش بكة اليت ال تبتعد عن خياهل ح ى يف نومه،

 اإلدمان واي ليته إدمان إاجايب.

تسبري القوى العلامنية ادلاخلية من الكتاب ورجال  -4

 كرينوجتنيد املف اإلعالم، ورجال الرتبية لصاحل العوملة،

وهؤالء الكتاب يروجون لألفاكر العوملية والكونية، 

ويؤكدون أن الشعور ابلوالء ألمة أو وطن قد أصبح من 

ؤيدون ويخملفات املايض اليت حيسن إهاملها ونس ياهنا.

التدخل األجنيب يف التفكري وطرائق احلياة عىل شعوب 

 االعامل، والتدخل يف املناجه التعلهمية يف ادلول اخملتلفة ومهن

 اإلسالمية، لتغيري عقول الناش ئة، وتذويب هويهتم الثقافية

والاعتقادية، ومن مث هتيئهتم لتقبل ما تبث وسائل اإلعالم 

 (13)األمريكية من قمي مادية هابطة.

ائد ويه تكل اجلر  وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة: -5

والصحف اليومية واإلااعات السمعية وما لها من تبليغ 

وب يف معني ابلتأنري عىل الهوية الثقافية للشعفكري نقا

ومن  ة.ابإلحاطة بعاملية الثقاف خاصة بس يطرة الغرب عليه،

مجمتع املعروف أن املثقف بقدر إاجابيته املمتثةل يف توعيته لل 

، وهذا يمتثل بقدر خطورته وتعلهمه وتيسريه لصعوبة احلياة،

هو  ايف شقه السليب حيث يس تطيع كذ ك إقناع الناس مب

مقتنع به، وخاصة ايذين تأثروا ابلفكر الغريب وعادوا إىل 

ـ فبإماكهنم تغيري منط تفكري اجملمتع تغيريا جذر ففي  اي،بدلاهنم،

 اجملمتع اجلزائري قام الش يعيون بنقل أفاكرمه وشهواهتم ومنط

 معيش هتم إىل اجملمتع اجلزائري واس تطاعوا تغيري جزء منه،

لقوها ايذين روجوا ألفاكرمه اليت تابإلضافة إىل العلامنيني 

يف بالد الغرب خاصة فرنسا، ومازالوا يروجون 

 ألطروحاهتم الفكرية ح ى اليوم .

إن اللغة أداة هممة اعمتدهتا قوى العوملة يف بسط ههمنهتا  -6

ون الثقافية، ففي هذا اجلانب يشري الاكتب مصوئيل هنتينغت

ا القمي ن فهيإىل أن العامل يتوجه حنو حرب حضارية تكو

 اللغوية والرمزية يه احلدود القتالية..ويشري هنتنغتون وبيرت

أل بريغر يف كتاهبام عوملات كثرية: أن الناس ال يس تبدمون 

اللغة برباءة،فلك لغة حتمل معها حشنة نقافية من املعاين 

املعرفية واملعيارية وح ى العاطفية، انهيك عن مجةل 

اإلعالم  لرتوجي لها عرب وسائلاملعتقدات والقمي اليت يمت ا

 .(14) والاتصاالت امجلاهريية األمريكية

ا إن الغربيني يسعون لتكوين بين جدلتنا تكوينا نقافي    

 ح ى يتس ىن هلم بعد رجوعهم ألوطاهنم تنفيذ هذه األفاكر،

فهم بذ ك يقدمون خدمات جليةل للغرب بدون عناء وتعب 

ل ر الثقايف أفضالاحتالل، بل وجد الغرب أن الاس تعام

وأيرس هلم، ونتا ه مرحبة أكرث من الاس تعامر العسكري 

 القدمي، ففي هذه احلاةل يكس بون رشحية كبرية من اجملمتعات

وا ك بتغيري املنظمومات الرتبوية والاقتصادية والثقافية 

تفكريا  وابلتايل تغيري منط تفكري اجملمتعات واإليديولوجية،

د عت جيال يف اجلزائر يينع بع"زر: ويقول ديغول جذراي.

س نة، ويقول أيضا زرعت جيال يف اجلزائر س يؤمن  30

بفرنسا أكرث من إمياننا حنن هبا، ويضيف ديغول:" إننا ال 

هم ميلنا ف  نرتك اجلزائريني لوحدمه ألن قلوبنا وعقولنا معهم،

يتلكمون لغتنا ويتنفسون نقافتنا"، ومن خالل هذا القول 

وتعامالتنا اإلدارية تمت  وهل، خفطاابتنانتأكد واقعيا حصة ق

ابلفرنس ية، ولك صغري أو كبري من شؤوننا يمت اللجوء فيه 

 الاس تقالل!س نة من  54إىل فرنسا وهذا بعد 

ية آاثر العوملة الثقافية عىل الهوايت الثقاف  احملور الثالث:

 للش باب خاصة العريب واملسمل

ولها النامية دتأثرت الشعوب الضعيفة واملس تضعفة مع     

واملتبلفة ومهنا املرصة عىل التبلف ابلعوملة مبختلف 

فروعها،ولعل العوملة الثقافية يه األخطر عىل اإلطالق، 

ألهنا متس الفكر والعقل وتعمل عىل تغيري اهنيات األفراد 

واجملمتعات، خاصة وأن وسائلها املس تبدمة والقوية تس تطيع 

وملة وقد اس تطاعت العالولوج إىل قلوب الناس مث عقوهلم،

الاس تحواا عىل عقول رشحية كبرية من  الثقافية فعال

 اجملمتعات خاصة املس تضعفة مهنا وجرهتم إىل أهدافها،

همهم فأثرت عىل قهمهم واترخيهم، ونقافهتم وإيديولوجياهتم، وق 

 وميكن اكر ا ك يف الروحية والاجامتعية والاقتصادية ....

 التايل:

ـــ تعامرا نقافيا جديد قهميا واترخييا: - ا،ألهنا تعد العوملة اس

 هتدف إىل إحداث خلل يف الهوايت الثقافية للشعوب،
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بنرشـــــ وههمنة العوملة الثقافية األحادية القطب هبدف 

الاستيالء وهنب إماكانت الشعوب وحضاراهتا، خاصة 

ـــــ تعامر التقليــدي  الفقرية، وابلتــايل فهيي امتــداد لالس

ف ما ان قدمي ايذي  قايف ال ـــــ يطر عىل البدلانالث  ك يس

ـــــامان ـــــكراي ح ى غري ودهته األكرث ض بلجوئه إىل  عس

الاســــ تعامر الثقايف ايذي هيدف إىل تغيري أفاكر الناس 

وانامتءاهتم ادلينية واملعرفية والســــ ياســــ ية، فبعد تغلغل 

ـــــ تحوااها عىل عقول الناس امتدت  هذه األفاكر واس

تريم و نقافات الشعوب والهوية القومية الوطنية،  لتطال

ومنظومات من  إىل تعممي أمنواج من الســـــلوك وأمناطا

 القمي وطرائق العيش والتدبري، ويه ابلتايل حتمل نقافة

تغزو هبا نقافات جممتعات أخرى، وال خيلو ا ك  غربية

ـــــ تعامري جديد يرتكز عىل احتالل العقل  من توجه اس

ويتوجه األمر خاصـــة إىل ايذين يســـ يطرون والتفكري، 

الســلطة يف بدلاهنم األصــلية حيث يعمدون عىل مقاليد 

ـــــادية والثقافية لبدلاهن م لتغيري الربامج الرتبوية والاقتص

 بغية إرضاء ادلول القوية اليت رخست فهيم هذه األفاكر.

رش أفاكراً وسلوكيات  إّن أخطر     ا تن ما يف العوملة أهنًّ

وادلينية األصــلية،  من شــأهنا حتطمي الوالء للقمي الرتانية

الوالء للوطن واألمة، وإحالل أفاكر والءات جديدة و 

اخرتاق البنيــة الثقــافيــة احملليــة، وتفــامق .ويه (15)حملهــا.

ـــــ تعامر الثقايف، مبا  ـــــ تالب والغزو والاس خماطر الاس

لمة، ة الثقافية لألمة املســاحلضــاري يؤدي إىل حمو الهوية

ونزع اخلصــوصــية الشــخصــية للشــعوب املســلمة )اليت 

ــدتمتثــل يف ادلي  ن واللغــة والتــارخي والعــادات والتقــالي

ــة  ــه من الرتوجي لقمي معين ــا تنطوي علي واألخالق(، مب

 (16)حلضارة معينة يه احلضارة الغربية.

ما توادهه اجملمتعات اإلسالمية يف الوقت احلارض يف و     

غزوها الثقايف بأسلحته املتنوعة من كتب وإااعات، 

نت، وحصف وجمالت، ومرسح ومسلسالت، وإنرت 

وقنوات أمقار اصطناعية واتصاالت وغريها من الوسائل 

احلديثة اليت اس تعمهل الغرب يف الوصول إىل غاايته وأهدافه 

اليت ركز من خاللها عىل نرش نقافته وترس يخ اإلااب مبا 

حققه يف جمال الصناعات اخملتلفة واملاكسب املادية يف 

ثقافته  ب نفوس أغلب الناس،وقطع روابط اإلنسان املسمل 

اإلسالمية وترانه ايذي هو حصيةل دهد برشي متواصل، 

حافظت فيه الشعوب عىل خصوصيهتا وهويهتا املتفردة 

طوال قرون مديدة،فقد تعرضت شعوب املنطقة يف لك 

ماكن لغزو يف فرتات عديدة ويف جوانب احلياة الاجامتعية 

واخلصوصيات الثقافية،وقد ركزت هذه الوسائل عىل 

غرائز ورضب األخالق وتغريب الش باب املسمل، خماطبة ال

ليك يبقى دون هوية ودون اترخي ودون دين،عن طريق 

أفالم الرعب واملغامرات ومشاهد ولقطات مش بوهة 

وصور جنس ية فارة تثري األاننية والغرائز والابتعاد عن 

لك ما هو وطين،وإلهاء الش باب عن القراءة وترغيهبم يف 

إىل و دى لالنهبار ابلثقافة الغربية،تقليد الغرب،وهذا ما أ

 التغري الثقايف يف كثري من العنارص الثقافية للمجمتعات

 اإلسالمية 

 طمس جتلت آاثر العوملة الثقافية يف إيديولوجيا ونقافيا. -

معامل الثقافة الوطنية واإلسالمية خاصة، وإظهارها مبظهر 

للغة االعاجز عن مسايرة الركب احلضاري،فيعترب البعض أن 

 العربية تعترب لغة شعر ولغة لتحفي  القران الكرمي ال غري،

ة فعال وهذه القناعات منترش  فهيي ال تس تطيع أن تنجز علام،

يف أاهان البعض ويه حقيقة يف نظرمه، وكأن اللغة يه 

سبب التطور لوحدها،غافلني بذ ك عن أن اإلنسان هو 

أما عىل  سبب تطور وازدهار اللغة وليس العكس،

ملس توى العقائدي حفدث وال حرج،فاالنتساب إىل دايانت ا

ما و  أخرى أصبح مفخرة للبعض جماهرين به صباح مساء،

حدث النهتاك حرمات رمضان يف وحض الهنار خلري دليل 

فأصبح البعض جاهال ومعتقدا أن ادلين  عىل ا ك،

اإلساليم نزل عىل العرب فهم من هلم احلق يف التقيد به 

رين به، إان نقول إن العوملة الثقافية أثرت وال عالقة لآلخ

 الغزو حيث يعترب عىل املس توى الثقايف لغواي ودينيا،

 الثقايف التغرييب او الوجه القدمي واجلديد ال يزال قامئا وأشد

وهذا ابحلد من العنارص  رشاسة ضد الهوية الثقافية،

األساس ية للهوية الثقافية املمتثةل أساسا يف لغة اللسان 

لعقيدة اليت تعترب كيان اإلنسان ووجوده الرويح املاكين وا

 والزماين، وهذه األمور تعرب عن الهوية.

تسعي والعوملة الثقافية إىل طمس القمي الروحية روحيا:  -

 اليت يمتتع هبا اإلنسان جتاه أخيه، وجعهل ماداي حبتا يبحث

عن املادة وا ك ابلقضاء عىل اجلانب العاطفي والفكري 

يس، وبذ ك يبتعد عن اجملمتع ويزنوي حنو ايذات والنف
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الفردية اليت ال تقمي وزان لإلنسانية، حيث تتجسد هذه 

األش ياء يف إلغاء القمي الاجامتعية اليت سعت إىل احملافظة 

عىل الكيان الاجامتعي طوال الفرتات الزمنية السابقة حيث 

 نان التاكفل الاجامتعي مسة برشية عالية.

إن التأنري الثقايف للغربيني عىل ادلول  اقتصاداي: -

املس تضعفة واملتبلفة أو املرصة عىل التبلف يتجسد يف 

 املواد املصنعة اات الصبغة الاس هتالكية الواسعة الانتشار،

 فالعوملة الثقافية أدت إىل تغيري هوية هذه الشعوب املغلوبة

ابلنرش عىل منتوجاهتا صور وكتاابت ومنااج  عىل أمرها،

فتدراجيا تنخر هذه القمي  العقول والنفوس، تغري

والسلوكيات اجملسدة يف املواد املصنعة ااتية اإلنسان وعقهل 

هفا ومتل  ويصبح بعد مدة زمنية معينة متعايشا معها،

ومش تاقا لرؤيهتا من جديد، خاصة أن هذه السلع دلهيا 

صفحات إشهارية عىل وسائل اإلعالم اخملتلفة وبصيغة راقية 

نظر وتغري النفوس،وقد صدق" اجنلز وماركس" تلفت ال 

س نة بقوهلام:" إن السلع الغربية ستنترش يف أرجاء  150قبل 

ن مبناعة ولو نا العامل وال يس تطيع أحد أن يقف يف ودهها،

 سور الصني العظمي.

إن العوملة الثقافية من خالل نرشها ألهدافها اجامتعيا:  -

زول القمي انية حيث تاملعلنة تس ىعى جلعل العامل أكرث فرد

الاجامتعية ميل التاكفل والرتا م والتآزر، وتتقلص صةل 

 فاملهم ابلنس بة للفرد هو العيش حبرية يف حمدودية الر م،

ه ن مه أقرب إليوأنه غري مسؤول مع قدرته الاقتصادية،

هيا وقطع صةل األجيال اجلديدة مباض دمواي أو عرقيا أو دينيا،

ه يويح ابلتال م الاجامتعي، وهذوهتميش لك ما  وتراهثا،

 " من صفات املاسونية العاملية، وابلتايل تتحقق فعال مقوةل

 .ُألِكُت يوم ُألِك الثور األبيض"

خسرت ادلول الكربى وسائل إعالمية خضمة إعالميا:  -

طها وش باكت التواصل لتنفيذ خط  مكتوبة مسموعة ومرئية،

مس هذا يف بحنا نلح ى أص  الهادفة لزعزعة الهوية يف العامل،

شوارعنا ومدارس نا ومؤسساتنا ابلقول من حنن؟ ومن 

ل ب وهل حنن حقيقيون وأصليون؟ أم وافدون؟ هؤالء؟

دخل هذا التشكيك ح ى يف أاهان ميقفينا، وأصبح الفرد 

يقول من نكون أعراب أو اام؟ هل ادلين اإلساليم ديننا 

وآخر  ،أم هو دخيل علينا؟ مفهنم من يعزت بكونه علامنيا

بكونه ش يوعيا، وآخر بكونه ملحدا، أما من الناحية اللغوية 

فهناك هروب من اللغة العربية من املواطن البس يط إىل 

أعىل مس توى يف البدل، وكأن اللغة العربية يه سبب بالئنا 

كام أصبح املتدين ينعت ابملتشدد أو الرجعي،  واحنطاطنا،

ثقفون اء مه امل وابملقابل فاملقدلون للغرب يف لك األش ي

والواعون واحلدانيون، وهبذا نقول قد جنح الغرب يف خلبةل 

 هويتنا العربية اإلسالمية. 

 خالصة:

إن الهوية مبا تعنيه وخاصة الهوية الثقافية قد تعرضت،     

وتتعرض خلطر العوملة الثقافية، اليت تعمل عىل حمو آاثرها 

ليت ال امن هذه املعمورة وخاصة يف الشعوب املس تضعفة 

ذا اخلطر ولعىل ه تس تطيع مسايرة هذه العوملة أو موادههتا،

يتضح يوما بعد آخر عىل املس توى الشعيب وعىل املس توى 

الاقتصادي والاجامتعي، فاليوم ال تاكد سلعة من السلع 

الاس هتالكية تنقطع من أسواقنا،فال جمال لسلعنا عىل 

ثقافية ال  انهيك عن املواد املنافسة ح ى يف عقر دايران،

اليت خترتق ساحات منازلنا من أفالم ومسلسالت 

وإشهارات وجلسات رقص وغناء، فال ميكننا أن نوقفها 

عن هذا الاخرتاق وهذا الولوج الكبري ايذي أصابنا وأثر 

 عىل كينونتا الاجامتعية والعرقية والعقائدية.

إن العوملة الثقافية اليوم أخطر سالح منذ القدم ألهنا      

هنا إ زو العقول وهتدم املبادئ والقمي املورونة عن أجدادان،تغ

الفريوس القاتل إن مل حناول إاجاد مضاد لها،وا ك مبحاوةل 

لرجوع إىل اب الاس تفادة من إاجابياهتا وموادهة سلبياهتا،

طويرها والاعزتاز بلغتنا اليت ينبغي ت عقيدتنا احملصنة لنا،

حصية تكون  ومة تربويةوالاستامثر فهيا،وهذا يتجىل يف منظ

فهيا القمي اجملمتعية األصيةل من ) دين، لغة،اترخي،انامتء 

ريس العداةل مع تك واعزتاز( يه اللب يف منظومتنا الرتبوية،

الاجامتعية اليت تشعر اجملمتع بكينونته وماكنته ودوره 

ة فإاا أغفلت أبعاد التمنية الاجامتعية والس ياس ي اجملمتعي،

س يايس تتضمن الهوية الثقافية والاس تقالل ال والثقافية اليت 

ة ألن رشوط التمني س يؤدي إىل الانزالق حنو التبعية؛

الناحجة وتسابقها مع التمنية الثقافية والاجامتعية من دهة 

واس تقالليهتا من دهة أخرى س يضمن النجاح والتبلص 

من خملفات العوملة بلك أجنحهتا، فالتبعية الثقافية أخطر 

رادة ألن التبعية الثقافية تتجه إىل رهن اإل دية،من الاقتصا

 والوطنية. 
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 الرؤية السردية كمكون أساسي يف اخلطاب الروائي

 الطالب: بلبايه الطيب 
 بلقامس هواري   .د. حتت ارشاف أ                                                                    
  وهران  --1  جامعة   أمحد بن بةل                                                                   

 متهيد:

ــــد بتعدد األجناس األدبية، حيث      لقد تعددت أنواع الرسـ

ــــ تغلون يف جمال احلقل النقدي أنواعا  أحىصــــ الباحيون واملش

عديدة من الرســد األديب وتناولوا موضــوع النص األديب بنوعيه: 

 شعرا ونرثا.

وقد تناولت خمتلف املعامج العربية مصـطلح الرؤية الرسـدية       

عتباره مكوان هاما يف اخلطاب الروايئ، كام اســـ تأثرت الرؤية اب

الرســــدية الكيري من الاهامتم حفظيت ابدلراســــة والتحليل من 

ــة عن طريق  ــداي ــت الب ــث نان ــاحيني، حي ــاد والب طرف النق

 البويطيقيني، يف القرن العرشين.

هدا املكون األســــــايس يف النص      ناولوا  ومن بني ايذين ت

تودوروف، وايذي نان من األوائل يف اإلشــــارة  األديب تزفيتان

ــدية يه الطريقة اليت يمت هبا إدراك القصــــة  إىل أن الرؤية الرسـ

ـــاكلية ودهات النظر  ـــارد ونان أول من أاثر إش من طرف الس

هو الشـــالكين الرويس "بوريس اخينباوم" مث جاء بعده مجموعة 

ـــــ يلو بوك  ،أخرى من الباحيني نذكر مهنم: هرني جهمس، بريس

 فريدمان، جان بويون، ش تانزل، وين بوث، وجريار جينيت.

قة      ية، ولكن الطري إاا نان اخلطاب الروايئ ليس هو الروا

ـــــة، فالرؤية الرسدية يه  اليت تقدم هبا املادة احلاكئية يف الروايـ

ـد وتبني إن نان  اخلاصـــية اليت تســـاعد عىل إظهار طريقة الرســ

 رسدا موضوعيا أو رسدا ااتيا.

ـــــف لنا عام إاا نان املؤلف مطلعا عىل لك      ويه اليت تكش

يشء تقوم به الشـــــخصـــــيات أم أنه ال يعرف عهنا إال القليل، 

وبذ ك إما أن يكون الراوي أكرب من الشخصية، أصغر مهنا أو 

يســاوهيا. وقد اختلف النقاد وادلارســني يف تســمية هدا املكون 

ية، موقع الســــــارد، ا ـــــمي بزاوية الرؤ ــــدي فس لتبئري، الرسـ

 الصوت...اخل.

 مس توايت الرؤية الرسدية:  -

املس توى األول من الرؤية الرسدية: الراوي أكرب من الشخصية  -

ويف هذه  Narrateur hétérodiégétique )بنية املوقع الواحـد(:

احلاةل يكون الراويغريبا عن احلاكية، ويغلب عىل هذا النوع 

 اس تعمـــال مضري الغائب )هــو(.

الراوي يساوي الشخصية، ويسمى أيضا ب  س توى الثاين:امل  -

أو راو  La vision avec )بنية املوقعني( أو الرؤية املصاحبة

Homodiégétique ويف هذا املس توى يكون الراوي يساوي ،

الشخصية أي أن الراوي يعرف ما تعرف الشخصيات فالاكتب 

الشخصية  بال حيتكر الرسد ابعتباره هو الراوي بل كثريا ما تنقل

 نفسها إىل راو.

أما النوع الثالث من الرؤية الرسديــة وهو الراوي أصغر من     

)البنية اخلارجية(: ويف هذا اجملال، رؤية الراوي  الشخصيــة أو

تتضاءل، وهو يقدم الشخصية كام يراهــــــا ويسمعها دون 

د الوصـول إىل معقـها ادلاخيل، وأبرز ما ميزي هذا النوع من الرس 

ة ويقابهل ابللغة الفرنس ي هو اس تعامل مضري الغائب"هــــو"،

 " .ILاس تعامل الضمري   "

وال ميكن احلديث عن الرؤية الرسدية دون احلديث عن     

 الرسد أو احليك وايذي يقوم عىل دعامتني أساس يتني وهام:

 : أن حيتوي هذا األخري عىل قصة ما، تضم أحدااث معينةأوال

رسدية  الطريقة اليت حت ى هبا هذه القصة. فالرؤية ال : أن يعنياثنيا

يه الطريقة اليت يمت هبا رسد أحداث قصة ما، وتسمى هذه 

الطريقة أيضا ابلرسد. وختتلف طريقة احليك من راو آلخر ح ى 

ولو نانت القصة نفسها. وهو أيضا الزاوية اليت يقــــف وراءها 

يات، حترنات الشخص  الراوي أو البوابة اليت يراقب من خاللها

وغالبا ما يكون الراوي نفسه مقحام يف أحداث القصة ليكون 

  Personnage principalوخشصية فاعلــــة   Narrateurساردا

يف نفس الوقت. واحلديث عن أي معل رسد يفرتض حامت وجود 

خشص ما حييك قصة وخشص آخر حي ى هل وأن هناك تواصل 

عند   la vision narrative  رسديةبني الطرفني. ويقابل الرؤية ال 

ويعرفه مبا ييل: '' وأن   la narrationمحيد محلداين "الرسد"

الرسد هو الكيفيــة اليت تروي هبا هذه القناة نفسها، وما ختضع 

هل من مؤثرات، بعضها متعلق ابلراوي واملروي هل، والبعض 
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yser Ka، أما عند كزير ولفقونق(01)اآلخر متعلق ابلقصة ااهتا''

wolfgang   يقابل ا ك الشلك la forme   إن الرواية ال"

تكون ممزية فقط مبادهتا، ولكن أيضا بواسطة هذه اخلاصية 

األساس ية املمتثةل يف أن يكون لها شلك ما، مبعىن أن يكون لها 

فيقابل هذا  Booth . وعند بــوث(02)بدايــة ووسط، وهناية''

، واليت يعرفها بأهنا ''مسأةل  Point de vueالشلك: زاوية الرؤية

 .(03)تقنية ووس يةل من الوسائل لبلوغ غاايت طموحة''

ومن هذا التعريف يتبني أن الغاية من احليك يه اليت     

تكشف عن سبب اس تبدام هذه التقنية أو تكل يف معلية احليك 

 وأن هذه الغاية يه غاية طموحة هتدف إىل التأنري يف املتلقي.

عن الرؤية  Julia  Kristeva  ت جوليا كريستيفا وقد حتدن    

الرسدية أو عن زاوية نظر الراوي اليت يقدم هبا عامله الروايئ 

بقولها: ''هذا الفضاء حمول إىل لك، إنه واحد، وواحد فقط، 

مراقب بواسطة ودهة النظر الوحيدة للاكتب، اليت هتهمن عىل 

نقطة  ا يفمجموع اخلطاب حبيث يكون املؤلف باكمهل متجمع

واحدة، ولك اخلطوط تتجمع يف العمق حيث يقبع الاكتب، وهذه 

( ايذين تنسج Lesactantsاخلطوط يه األبطــال الفاعلون )

 .(04)املعلومــات  بواسطهتم  املشهد الروايئ''

وقد تناول هذا املوضوع "موضوع زاوية الراوي" الناقد العريب 

يال رية القصة حتل مدخل إىل نظ -سعيد املرزويق يف مؤلفه 

مبعية مجيل شاكر، وا ك ابحلديث عن عالقة السارد  -وتطبيقا

اليت يروهيا وميزي يف    Relation Narrateur/ Histoireابحلاكية

 هذا الصدد بني نوعني من العالقات:

  Narrateurالنوع األول: يضع فيه السارد غريبا عن احلاكية:  -

hétérodiégétique 

يكون الراوي غريبا عن احلاكية، ويغلب عىل ويف هذه احلاةل 

 هذا النوع اس تعمـــال مضري الغائب .

 homodiégétiqueالنوع الثاين: السارد املتضمن يف احلكـاية:

Narrateur 

''وهو راو حارض كشخصية يف احلاكية اليت يروي أحداهثا 

ويلف  هذا الرسد ابس تعامل مضري املتلكم ...وهناك درجات عىل 

 ضور السارد يف احلاكية منزي مهنا وضعني ممكنني:مس توى ح

 وضع أول يكون فيه الراوي بطل رسده. -

وضع اثن يلعب فيه الراوي دورا اثنواي )مكالح  أو  -

 .(05)مكشاهد''

وقد عرب إبراهمي حصراوي عن هذه القضية أيضا مبصطلح     

تعدد األصوات يف حتليهل لرواية "دهاد احملبني" جلريج زيدان 

يث تتعدد مس توايت الرسد يف الرواية العربية وهو ما ينطبق ح 

 أيضا عىل رواية حاكية حبار حلنــا مينه.

، يف اويالر وقد اهمتت ادلراسات الغربية احلديثة مبوضوع     

حني أن الساحة النقدية العربية "تاكد ختلو من ادلراسات اليت 

وي اتفرده ابدلراسة، فقد عاجلت بعض ادلراسات عنرص الر 

ابعتباره خيطا صغريا داخال يف إطار ما يسمى بـ: زاوية الرؤية 

أو ودهة النظر أو املنظور أو التبئري حسب اختالف النقاد 

 .(06)العرب يف مسمى هذا املصطلح"

وعىل حد تعبري الناقد عبد الرحمي الكردي، فقد نان تناول     

سة اموضوع الراوي مكظهر رسدي فمل حيظى هذا العنرص ابدلر 

يف العمل الروايئ سوى من طرف الباحية ميىن العيد اليت أفردت 

هل مبحثا نقداي يف مؤلفها "الراوي، املوقع والشلك دراسة يف 

 .(07)"1986الرسد الروايئ، س نة 

هذا غري أن الناقدة تناولت عنرص الراوي ابدلراسة كتقنية فنية 

الراوي  رمركزة عىل اجلوانب اإليديولوجية يف النص خمزتةل دو 

بكونه حيتل موقعا إيديولوجيا "وبذ ك فإهنا ال تبحث عن الراوي 

، (08)يف إطار زاوية الرؤية حفسب بل تتحدث عنه يف إطار عام"

من هذا نانت دراسة الراوي يف العمل الروايئ ايذي بني أيدينا 

رضورة ملحة ألننا نرى أن هذا العنرص هو ايذي يفتح لنا آفاقا 

 نص روايئ. واسعة دلراسة أي

 أنواع الرؤية الرسدية:

 الراوي أكرب من الشخصية: بنية املوقع الواحد: -1

ويف هذه احلاةل "الراوي يعرف أكرث من خشصياته وال يعنيه   

ه أن يرشح لنا كيفية وصوهل إىل هذه املعرفة، فهو يس تطيع برؤيت

اجملاورة أن خيرتق جدران املزنل ايذي يصفه ومججمة البطل 

حدث عنه، وخشصياته ال متكل دونه رساوال تعرف عن ايذي يت

 .(09)مصريها شيئا"

يف هذا املس توى نالح  أن مصدر الرسد هو الراوي/     

املؤلف نفسه، حيث أنه هو ايذي يتوىل نقل األحداث ويصف 

الشخصيات ويوزع علهيا األدوار وحيركها وفق ما متليه عليه 

فصول    حبار" يف معظم قرحيته، وينطبق هذا عىل رواية "حاكية

 الرواية وخباصة يف الفصل السادس مهنا.
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ويربز ا ك جليا يف اس تعامل الرسد بصيغة الغائب، كام     

نالح  وجود مس توى اثين من الرسد عندما تقوم الشخصية 

نفسها ابلرسد كام هو احلال يف خشصية سعيد حزوم   يف بداية 

صية وخش  -ن احللوةالرواية وخشصية وادله صاحل حزوم وناتري

أمحد املس تكفي، حيث رشع يف رسد حاكية غرق صاحل حزوم 

 يف السفينة اليت نانــــوا يس تخرجون مهنا صفاحئ الاكز.

الراوي يساوي الشخصية أو الرؤية املصاحبة )بنية  -2

 املوقعني(:

يف هذا النوع من الرؤية الرسدية، تكون معرفة الراوي لسري     

عرفة خشصياته "فهو ميلهم ال يس تطيع أن األحداث مساوية مل

يقدم لنا رشحا ال يعرفونه لألحداث بل يسايرمه دامئا، وميكن أن 

 نالح  هنا تعدادا يف املراتب، فرمبا حكيت القصة بضمري املتلكم

بضمري الغائب، لكهنا حتاف  دامئا عىل أن تقدم رؤية خشصية  أو

 ي أن حييكمهنا لألحداث، ومن انحية أخرى يس تطيع الراو 

قصته من منظور عدد من الشخصيات، وأن ينتقل من خشصية 

 .(10)إىل أخرى بطريقة منتظمة أو عفوية"

 الراوي أصغر من الشخصية أو الرؤية اخلارجية: -3

يف هذه احلاةل، الراوي ال يعرف عن أحداث روايته "ميل     

أي خشصية من خشصياته بل أقل مهنا دامئا، فيصف ما ميكـن 

ه أو سامعه دون أن يدخل إىل وعـي أو يتعمـق يف رؤيت

 .(11)مضري"

 مكوانت الرؤية الرسدية: -

يعترب الراوي مكوان هاما يف العمل  الرسدي فهو الراوي:  -1

 خالق العامل الرسدي

وهو املتحمك يف العالقات اليت تربط بني مكوانته لكها.     

حلاكئية ملادة اوالراوي هو الاكئن الوس يط ايذي تقوم بواسطته ا

يف أي معل رواىْــي، وهو الوس يط بني املتلقي والعامل احلاكْْي، 

ويوصف الراوي بأنه العني اليت ترى املشاهد الرسدية مث تعيد 

صياغهتا يف قالب جديد لتجعل املتلقي رشياك لها يف الرؤية وهو 

ايذاكرة املمثةل للعقل امجلعي للجامعة اإلنسانية، وهو الصوت ايذي 

 واسطته تصل املعلومات إىل امجلهور املتلقي.ب

ورمغ اختالف تعريفات النقاد للراوي وتصوراهتم ملاهيته،     

تاكد ختتلف كثريا حول طبيعة هده املاهية واليت تعين العالقة 

 بني املؤلف والراوي واملروي هل.

: و يقصد به يف هدا اجملال الرواية نفسها أو احلاكية املروي -2

دعي بدورها وجود راو حييك القصة ومروي هل أو اليت تس ت

مـرسل إليه. ويعترب الرسد واحليك طرفا ننائية هامة وأساس ية 

 دلى الرسدانيني.

 وتعرف ماري لويزا برات الرواية بأهنا ''بنية فنية تنقل سلسةل    

حمددة من األحداث أو اخلربات أو املواقف وفق نسق متوافق 

ودة ه وأن القصة القصرية اس مترارية حمدخيلق إدرانا لكيا خاصا ب

تتعارض مع عدم الاس مترارية غري احملدودة للرواية، ويه بنية 

متأصةل تنطوي عىل ما يضمن لها اس تقاللها ايذايت مكبلـوق 

ها مس تقل يف عامل القص البالغ الاتساع، حيث ميكن متيزيها بوصف 

 .(12)صنفا ممتزيا حبمك وقوفها مع الرواية جنبا إىل جنب"

أما هيـــلز فيفرق بني القصة والرواية بأن األوىل "تروي     

جزئية من احلياة وليست احلياة لكها، كام أهنا تعمتد عىل التلميح 

، وأن القصة ال تتناول إال (13)بيامن تس تبدم الرواية الترصحي"

 خشصية مفردة أو حداث مفردا بيامن الرواية متثل اليشء لكه. 

أن نبه إىل ''أن لغة الرواية   Bakhtine ختنيوقد س بق لبا    

ال يسعها حزي بعينه أو خط أفقي تنتظم فيه األحداث، فالرواية 

قامئة عىل أساس التنوع يف الالكم وح ى يف اللغة، ومن مث حيصل 

اكد بيد أن النــوع الالكيم ال ي التباين بني األصوات الفردية،

اخلطاب الروايئ فهو  أما (14)ينفصل عن خصيصتـه الاجامتعية"

عىل العكس من ا ك، ''عبـارة عن مجةل من املساحات املتقاطعة 

ال يظهر فهيا املؤلف عىل أنه صاحب اإلبداع  املطلق لهذه 

ولكنه يكتفي بأن ميثل ادلور املوجه والضابط  املساحات لكها،

لهذا احلزي اللغوي الـذي ميثل مجموعة العمل الروايئ ايذي يزناح 

 .(15)ن مؤلفه املفرتض''بدوره ع

يعد املروي هل خاصية هامة تساعد عىل فهم النص  املروي هل: -3

الروايئ فهام أفضل واكتشاف العالقات ادلاخلية بني الراوي 

والشخصيات احلاكئية وبني الراوي واملروي هل، وايذي يمتظهر 

 أساسا يف خشصية املتلقي إا يعرتف الناقد العريب عيل عبيد يف

ادلراسات  بقوهل: " فضآةل -املروي هل يف الرواية العربية -مؤلفه 

يف هذا املبحث وحمدودية املصطلحــات وقةل ترخسها فضال عن 

ندرة التطبيقــات عىل منااج روائية حمددة متثل عقبات كأداة 

تواجه البحث وجتعل منه جمازفة خطرية ولكهنا يف اآلن نفسه 

 .(16)مغرية"
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 Rolandes Barthes د نقال عن ابرثويقول ادلكتور عيل عبي

"وحنن نعرف أنه داخل التواصل اللغوي يقوم مضري املتلكم 

واخملاطب عىل الافرتاض املتبادل، وابلطريقة ااهتا ال ميكن أن 

توجد حاكية دون راو أو سامع )قارئ(، وقد يكون هذا أمرا 

سل ر اتفها ولكنه مل يس تغل مبا فيه الكفاية )...( وأكيد أن دور امل

قد قيل فيه الكيري وبإطناب ولكن عندما ننتقل إىل القارئ فإن 

 نظرية األدب تظل حمتشمة أكرث من اللزوم .

كام أن احلديث عن املروي هل يس تدعي بدءا احلديث عن  هذا،

 الراوي وهو العمدة األساس ية يف أي معل روايئ.

 مفا يه عالقة الراوي ابملروي هل، وما عالقته بشخصياته؟  -

وميلام نبحث عن موقع الراوي يف احلاكية نبحث عن املروي هل 

" أم حمايد  Homothétiqueأهو مشارك يف احلاكية –

"hétérodiégétique ." 

فالراوي واملروي هل عنرصان أساس يان يشرتنان يف تشكيل     

البنية الرسدية للخطاب" وال وجود لتكل البنية إاا انعدم وجود 

 .(17))وابألخص املروي هل( واحد من هذه العنارص

البد من وجود طريقتني يف تقدمي القصة، فهناك من يعرض     

"، "وبذ ك dire" وآخر حيكهيا "montrer لنا احلاكية

 Représentationفالصيغتني األساس يتني تبعا لهذا هام العرض 

... فاألول رسد خالص، والاكتب جمرد شاهد Narration والرسد

لشخصيات ال تتلكم، وتكل يه أسس يقدم األحداث، وا

 .(18)اخلطاب التقليدي

والثاين يشلك ما يسمى عند سعيد يقطني ابدلراما حيث     

 يقول: "أما يف ادلراما فإن أحداث القصة ليســت مرسودة،

ولكهنا جتري أمام األعني مشخصة وفهيا هتهمن أقــوال 

 .(19)الشخصيات"

 بلبايه الطيب

 الهوامش:
ــدي، املركز الثقايف العريب، بريوت، محيد محلد -1 اين : بنية النص الرسـ

 .45، ص.2000، 3لبنان، ط.

 نقال عن: 46م. ن. ص  -2
Wolfgang Kayser:qui raconte le roman ,in poétique du récit  

points. Seuil...1977.Page 66.  

 وكذ ك عن كتاب: 
 Bernard valette: Esthétique du  roman moderne 

 .46محيـد محلداين : بنية النص الرسدي ، م.س ، ص   -3

  .جوليا كريستيفا  : النص الروايئ -4
 Approche sémiotique du structure discursive 

Transformationnelle . Mouton,  1976 , P. 186 . 

مجيل شــــــاكر: مدخل إىل نظرية القصــــــة حتليال  -مسري املرزويق  -5

ةل س ية للنرش، ديواانملطبوعات اجلامعية، اجلزائر، جموتطبيقا، ادلار التون 

 .  107 -106عالمات، ص.

ـــــيصـــــ ، دار النرشـــــ   -6 عبد الرحمي الكردي: الراوي والنص القص

 13، ص1996، 2للجامعات، ط. 

، ت، دار النرش للجامعاعبد الرحمي الكردي: الراوي والنص القصيص -7

 13ن م س، ص

 13م. ن. ص -8

ية البنائية يف النقد األديب، منشورات دار اآلفاق صالح فضل: نظر  -9

 436، 435اجلديدة، بريوت ص 

 436صالح فضل، نظرية البنائية يق النقد األديب، ص -10

 .436صالح فضل: نظرية البنائية يف النقد األديب، ص -11

ـر: مدخل يف فن القصة القصرية، لكية اآلداب والعلوم،  -12 صبيح اجلاب

 .  21ص م،1999ط، رست،جامعة التحدي، 

 21م. ن. ص - -13

أمحد يوســف: ســ هميائية التواصــل و فعالية احلواراملفاهمي واآلليات،  -14

، مكتبة جامعة وهران منشــورات خمترب الســ هميائيات وحتليل اخلطاابت،

 .83، ص 2004 ،01ط  اجلزائر، الرشاد للطباعة والنرش والتوزيع،

 . 83م. ن. ص  - -15

املروي هل يف الرواية العربية، دار محمد عيل للنرشـــــ،  عيل عبيد، -16

 10 -9، ص2003، 1ط

قايف العريب، -17 يل اخلطاب الروايئ، املركز الث يد يقطني:  حتل ـــــع  س

 .  172، ص 1997، 3لبنان، ط ،بريوت

 .172م. ن. ص -18

 .172م. ن.  ص -19
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 "البديع يف علم البديع" )*(البديع يف منظومة ابن معط

 ة يف املصطلح والشاهدقراء
 د. مسعودة مرسيل
 املركز اجلامعي تيسمس يلت

    

مل يعاِن تراث قدمي من اإلهامل والهتميش ما عاىن الرتاث     

اجلزائري، وا ك لظروف خاصة مّر هبا هذا الوطن، ولعل أبرز 

ملمح يذ ك الهتميش هو دهل ورنته الرشعيني به وبكيري من 

 كتباته ودفات كتبه، ومن أوجهالكنوز اليت حوهتا رفوف م 

الرتاث اليت مل تكن أحسن حظا من نظرياهتا الرتاث اللغوي عىل 

تعدد أشاكهل وتفردها يف كثري من األحيان، وخري دليل عىل ا ك 

ما خلفه عمل فذ جاد هبا هذا الوطن وامتدت أفنان خريه الباسقة 

ربية ععىل غريه من األوطان ح ى اليت نانت تعترب منبع اللغة ال

وموطنا من مواطهنا األصلية، إنه "حيىي بن عبد املعطي 

الزواوي" املشهور اببن معط، رائد املنظومات اللغوية بال منازع، 

صاحب أول ألفية يف النحو العريب، وصاحب أول منظومة 

، هذه (**)بالغية يف البديع، املعروفة بـ"البديع يف صناعة الشعر"

اخلتنا تعريفا، ودراسة، األخرية اليت س تكون موضوع مد

متطرقني إىل دالئل س بقه يف جمال النظم البالغي وتفرد ما قدمه 

مّعا اش هتر بعده ابمس البديعيات، وسنتعرض ابدلراسة للمنظومة 

وتوظيف املصطلحات البالغية فهيا، وكذا استامثر صاحهبا 

للشواهد الشعرية من أجل الاس تدالل عىل القضااي البالغية 

 هيا يف املنظومة.املتطرق إل

 املنظومات البالغية:

تعترب املنظومات العلمية من أقدم الظواهر األدبية، فهيي متتد     

جبذورها إىل حضارات األمم السابقة نالهنود واليوانن، ولكن هذا 

الفن اس تحدث وازدهر يف احلضارة العربية حسب شويق ضيف 

العقلية يف  ةريق احليا»يف العرص العبايس، وايذي دفع إليه هو 

العرص، فإاا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض 

لسهوةل تلقيهنا كوهنا موزونة  (1)«املعارف أو بعض السري واألخبار

فيسهل حفظها، وقد تعددت مواضيعها بتعدد الفنون والعلوم، 

خي فمل ختتص بعمل دون غريه، فنُِظم يف النحو والفقه والسري والتار

، والطب (2)ريها نالقصص ميل نظم لكيةل ودمنةوالقراءات، وغ

 والفكل والتنجمي.

وتراوحت تسمية هذا الفن بني عدة مسميات فبعضهم     

يسميه أراجزي، لكون معظمه ينظم عىل حبر الرجز، مع عدم 

اطراد ا ك يف لك املنظومات، ويسميه البعض اآلخر متوان، 

بني »ع غة اجملكونه اجمع لب قواعد العمل، وهو من حيث الصيا

اإلاجاز والقوة واإلحاكم، ألن اإلاجاز مما اجعل املنت قليل العبارة 

مركز املعىن، مما خيفف عبء حفظه، ومئونة مراجعته ومذاكرته، 

كام أن هذا اإلاجاز يساعد عىل قوة العبارة، ومتانة أسلوهبا، 

، غري أن املتون تتنوع (3)«ويباعد بيهنا وبني الرتهل ايذي يثقلها

بني قاليب النظم والنرث، وشاع عند البعض تسمية هذا الفن 

 ابأللفيات وإن نانت األلفية ما بلغ عدد أبياهتا ألفا وهذا غري سائر

عىل مجيع تكل املنظومات، كام يطلق عىل هذا النوع من الفن 

 الشعر التعلهمي، غري أنه خال من لّك اخلصائص الشعرية إال قالبه

ووزنه، والتسمية املناس بة لهذا الشلك يه املنظومات العلمية 

أو التعلهمية، فالنظم هو القالب ايذي تقدم فيه، أّما مضموهنا 

 .(4)فعلمي، وأّما غايهتا فتعلهمية

أما النظم يف البالغة مفن الصعوبة مباكن حتديد بداية هل، وإن     

منظومة  يدينا، أياعتربان أّن أول منظومة بالغية يه اليت بني أ

ابن معطي "البديع يف عمل البديع"، واملسامة كذ ك "البديع يف 

، فمل ينظم قبهل يف البالغة أحد وإن نانت جّل (5)صناعة الشعر"

املصادر هتمل اكره، إا جند شويق ضيف ميال ينتقل من ابن 

ه( ايذي ألف حترير التحبري وهو كتاب يف 654أيب األصبع )ت:

قصيدة يف مدحي »ه( ايذي نظم 670ربيل )ت:البديع، إىل اإل

بعض معارصيه مضمنا لك بيت مهنا حمس نا من حمس نات البديع، 

، متجاوزا اكر ابن (6)«وبإزاء لك بيت احملسن ايذي يشري إليه

 معطي رمغ أنه سابق هلام، ومتفرد عن طريقتهيام.

د اإلربيل ق»وهذا ما أقر هل به عيل أبو زيد حيث اكر أن     

أيضا مبن نظم أنواع البديع يف قصيدة واحدة، وإن اختلفت  ُسبق

الطريقة اليت سلكها لّك من السابق واملس بوق، فالفكرة تاكد 
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 (7)«تكون واحدة، ويه حشد أنواع البديع يف منظومة شعرية

مفنظومة ابن معطي خالصة يف فن من فنون البالغة وهو البديع، 

م قصيدة  جند اإلربيل نظفاكن البديع عنده غاية ال وس يةل، بيامن

مضهنا أنواع البديع مظهرا براعته وقدرته عىل الصنعة، وقد بدأها 

 :(8)بقوهل
 * حال الهجر والتجنب حايل * "اجلناس اللفظي"*بعض هذا ادلالل والادالل 

 * يل صرب أكرثت من إااليل " اجلناس اخلطي"*حرت إا حزت ربع قليب وإا ال 

 * قصار أرسي ليال طوال  "الطباق"* رّق اي قاس الفؤاد ألجفان

وقد أحىص حسن إسامعيل عبد الرزاق مجموعة من النظوم     

البالغية لكها متأخر عن نظم ابن معطي، نذكر مهنا عىل سبيل 

 المتثيل: "التلخيص يف نظم التلخيص" لزين ادلين أيب العز طاهر

 نهـ، و"األلفية الوردية" للش يخ: زين معر ب808بن احلسن تـ:

ه، و"اجلوهر املكنون" لعبد الرمحن 850مظفر بن الوردي تـ:

ه، وهذه النظوم لكّها جتمتع عىل كوهنا نظم 953األخرضي تـ:

 .(9)لتلخيص القزويين

ورمغ احنصار هذا الفن وزهد الناس فيه يف عرصان احلايل     

إىل أنه اس متر حمافظا عىل نفسه، مفن املنظومات البالغية يف 

: "منت املصباح يف علوم البالغة" للش يخ محمود العرص احلديث

أمحد هامش، وآللئ التبيان يف املعاين والبديع والبيان حلسن 

إسامعيل عبد الرزاق، منهتجا هو اآلخر طريقة اخلطيب 

 القزويين يف تنظمي أبواب البالغة.

 املنظومات البديعية:

هو ما و ارتبط النظم يف البالغة بفن أصيل يف الرتاث العريب     

عرف بـ"البديعيات"، ونتطرق إلهيا يف هذا املقام لكون بعض 

ادلارسني قّدم للتأرخي لها مبنظومة ابن معطي، ورمغ اختالفها 

عهنا، ال ميكن إناكر لك ما بيهنام من صةل، ويه الاهامتم ابلبديع، 

إا جند الباحث محمود سامل محمد يعترب منظومة ابن معطي واإلربيل 

البديعيات يف الشعر العريب، ويقول يف ا ك:  متهيدا لنشأة

وهااتن الطريقتان يف نظم البديع، طريقة اإلربيل، وطريقة »

الزواوي، نان هلام أثر واحض يف البديعيات اليت ظهرت فامي 

، والغريب يف األمر أن محمد العمري يف تأرخيه للبالغة (10)«بعد

مي البديع إىل ن تنظالعربية، ويف املرحةل اليت اعتربها انتقاال "م

نظمه" تطرق إىل لّك من السلجاميس يف كتابه "املزنع البديع يف 

، جتنيس أساليب البديع" وابن أيب األصبع يف "حترير التحبري"

، ومل (11)مّث انتقل مبارشة إىل البديعيات مع صفي ادلين احليل

 يرش إىل منظومة ابن معطي مع أهنا خالصة يف نظم البديع. 

مجموعة من القصائد، ظهرت يف القرن الثامن »ديعيات والب    

الهجري، واس مترت ح ى القرن الرابع عرش، غرضها املدحي 

النبوي، وغايهتا مجع أنواع )البديع( مضن أبياهتا، نوع يف لك 

، مفوضوع هذه القصائد هو مدح رسول هللا صىل عليه (12)«بيت

 ا:هوسمل، عىل طريقة البوصريي يف بردته، اليت مطلع 
 أَِمْن تََذكِّر ِجرَياٍن ِبِذي َسمَلِ ** َمَزَجْت َدْمًعا َجَرى ِمْن ُمْقليَِت ِبَدمِ 

ولكن اجلديد فهيا هو تضميهنا صنوف البديع، ومبتكرها     

بإجامع أغلب ادلارسني هو صفي ادلين احليّل، ايذي اهمت ابلبديع 

 واطلع عىل جّل ما وضع فيه قبهل، ورغب يف تصنيف كتاب يف

هذا العمل، ولكن العةل منعته إمتام مراده، فعدل عن تأليف 

الكتاب إىل وضع قصيدة بديعية يف مدح رسول هللا صىل هللا 

، كام يقول، جفمع بني (13)عليه وسمل بناء عىل رؤيته يف املنام

رغبته يف وضع مصنف يف البديع وبني تقربه إىل هللا عّز وجّل 

ر سة وأربعني بيتا يف حبمائة ومخ »مبدح خري الربية، فنظم 

البس يط، تش متل عىل مائة وواحد ومخسني نوعا من 

، مس تفيدا من لّك املصادر اليت اطلع علهيا حني (14)«حماس نه

 :(15)نان عازما عىل وضع كتاب يف البديع، ومطلع تكل القصيدة
ي َسملَِ واقَرا الّسـالَم عىل ُعــــْرٍب بذِ   إْن جئَت َسلًْعا فسْل عن جريِة الَعملَِ   

 هلم، ومْل أْستَِطْع مْع ااَك منَع دِمي  فـقَْد مضْنُت وجوَد ادّلمــــعِ ِمْن عََدمِ 

وبعد نظمه بديعيته رشهحا مبتكرا طريقته اخلاصة يف ا ك     

ومؤثرا يف من جاء بعده، وتمكن أمهيهتا زايدة عىل سّن صاحهبا 

وحّول هذا  ،خلص فنون البديع وأضاف إلهيا»فنا جديدا يف أنّه 

الفن إىل عمل يكتشف به القارئ جامل املعىن ويعني األديب عىل 

حتسني أسلوبه وتزيينه بطرائق التعبري اليت ختدم املعىن 

، وقد حذا حذوه كثري من أدابء عرصه وممن جاء (16)«املقصود

 بعده.

ومن البديعيات بديعية ابن جابر األندليس املعروفة بـ"احلةل 

بيتا، واليت  177ري الورى" وعدد أبياهتا السريا يف مدح خ

 :(17)مطلعها
مِ  ** ِبِطــــْيَبَة اْنِزْل سيّـَد اأُلَمــمِ   وانرُشْ هَلُ املْدَح وانرُثْ أَْطَيَب اللَكِ

 وقد رشهحا انظمها كام رشهحا غريه.    
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ه، وهل 789ومهنا بديعية عيل بن احلسني عّز ادلين املوصيل تـ: 

"، ونان التوصل ابلبديع إىل التوسل ابلشفيعرشح علهيا مسي بـ"

 :(18)مطلعها
ّل ادّلْمَع يِف الَعملَِ   ِعَباَرٌة َعْن ِنداِء املُفَرِد الَعملَِ *** )بََراَعيِت( تَْسهَتِ

واجلديد يف بديعيته أنه نان يسمي لك نوع من أنواع البديع     

 يف البيت ايذي يتطرق هل فيه.

 توامتد جمالها ح ى صار »وهحا مّث توالت البديعيات ورش    

ختوض يف القضااي األدبية العامة، وتنترص ملذهب عىل مذهب 

كام هو احلال يف رشح بديعية ابن جحة ]امحلوي[ ايذي وجد 

، ورمغ (19)«املؤلف يف حمتواه ما يسمح بتسميته خزانة األدب

ما شاع عهنا من أحاكم عامة كغلبة جانب التصنع علهيا واحلشو 

هحا ال ميكن إناكر تفرد ومتزي هذه الظاهرة يف اترخي عىل رشو

األدب العريب، وما حتويه من فرائد اجب الاهامتم هبا وإعادة 

 النظر إلهيا لإلفادة مهنا.

 منظومة ابن معطي:

كام رأينا سابقا فإن منظومة ابن معطي منظومة بالغية خالصة     

وم، وقد لحالها كحال بقية املنظومات اليت وضعت خملتلف الع

خّصصها صاحهبا للبديع، ولكهنا ليست من البديعيات املعروفة 

يف الرتاث العريب اإلساليم، ومل تلق هذه املنظومة من التناول 

والرواج ما لقيته غريها من املنظومات، سواء يف هذا الفن أو 

 يف غريه، أو ح ى ما لقيته ألفية ابن معطي نفسها من اهامتم.

 ومة ابمسني خمتلفني ورمبا زاد ا ك من إهاملوقد عرفت املنظ    

 بعض ادلارسني إدرادها يف تأرخيهم للفعل البالغي العريب القدمي،

وي، من البديعيات املتخصصة يف املدحي النب»فاعتربها بعضهم 

وأغلب من ترمج حلياة ابن معطي، نابن عامد احلنبيل، وايقوت 

ريوا إىل  مل يشامحلوي، وابن خلاكن، والس يوطي، وكثري وغريمه

هذه املنظومة يف عمل البالغة، بل اكروا بدلها منظومة يف 

، ح ى وإن نان نظم يف العروض غرَيها إال أن (20)«العروض

 بداية قصيدته تويح بكوهنا نظمت يف العروض، حيث يقول:
 اوبَْعُد فَإينِّ َااكٌر ِلَمن اْرتىَض  ***   بنظِمي الَعروَض املُْجتىَل والقََواِفيَ 

ني ابمس -كام أرشان قبل قليل -وقد عرفت هذه املنظومة     

ع يف صناعة البدي»"خمتلفني للمخطوطتني املتوفرتني، األول 

، ونسبة 488/3الشعر"، وتوجد منه نسبة خطية بليزبج، برمق 

، ومن هذه 2737/8أخرى، مبكتبة أمحد الثالث بإس تانبول، برمق 

رمق معة ادلول العربية، بالنسبة صورة مبعهد اخملطوطات، جبا

( بالغة، ابمس: "البديع يف عمل البديع" والنسبة بقمل نسخى 18)

، والنسبة الثانية (21)«، وتقع يف تسع ورقات673حسن س نة 

( أبيات يف هنايهتا، رمغ أّن 10أمّت من األوىل اليت تنقص عرشة )

ن ، وم(22)الاكتب قد خمتها بعبارة تويح بهنايهتا "جنزت بعونه.."

األبيات الناقصة ما يدل عىل هناية القصيدة، وهو غري موجود 

 :(23)يف هذه النسبة، وا ك قول ابن معطي
يُب   ومّت ُمراِدي من بديعٍ نظمته ***  ويف لكِّ نظٍم يل يبني َاِ

 وال غرَو أْن تُْعزى إيَل غريبٌة ***  فلّك غريٍب للغريب نسيُب 

أبو  س هتا محمود مصطفىوقد قام بتحقيق هذه املنظومة ودرا    

والكتاب ايذي يقع يف عرشين ونالمثائة صفحة »شوارب، 

(، يبدأ بدراسة تعرض حياة ابن معطي وعرصه، مث تتناول 320)

أصول املنظومات العلمية، واترخي النظم البديعي منهتية من ا ك 

إىل تأكيد أن منظومة ابن معطي يه أقدم منظومة بالغية بني 

ادلراسة قسام كبريا من أقساهما لتحليل أيدينا، وقد خصصت 

مهنج منظومة ابن معطي ومناقشة طرق عرضه املصطلح البديعي 

وإيراده الشاهد البالغي يف منت منظومته عىل حنو فريد حيث 

يقدم ابن معطي الفن البديعي يف شعر من نظمه عىل وزن 

، وقد (24)«الشاهد ايذي ختريه لهذا الفن نفسه وعىل قافيته نفسه

 هذا يف -ايذي مل أمتكن من احلصول عليه–أقّر صاحب الكتاب 

التقرير بتفرد ابن معطي يف هذا النص وأّن هذه أول منظومة 

بالغية، وقد اعمتد يف حتقيقها عىل نسبة وصل عدد أبياهتا إىل 

 (.299تسع وتسعني ومائتني )

 : (25)اس هتل ابن معطي منظومته بقوهل
 *** مقاةل من يرجو الرضا والتعاطيا يقول ابن معط قلت ال متعاطيا

 بدأت حبمد هللا نظمي مسلام  ***  عىل أمحد الهادي إىل هللا داعيا

عليه  -نالح  أنه قد بدأ النظم حبمد هللا والصالة عىل نبيه     

عىل عادة الشعراء يف ا ك، ولكنه زاد علهيم أن -الصالة والسالم

 أظهر تعففه وزهده.

كام  إىل مثانية وأربعني نوعا من البديعوقد تعرض يف منظومته 

تطرق إليه القداىم، ال كام هو عليه احلال عند املتأخرين من 

البالغيني، أي أنه أدرج مضنه شيئا من البيان واملعاين، ومل 

يفصل بني البديع اللفظي واملعنوي، بل قد أورد أصنافا خمتلفة 

هل عىل اكر معمن الفنون البالغية بال ترتيب بيهنا، وقد اقترص 

 النوع البالغي وتعريفه أحيان كأن يقول:
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ُه  ***    يامقَابلــَـة الّضـّديـن أىَت ِلـــ فهَاَك يف ِاكِر الطباِق وحدُّ

وغالبا ما نان يقدم للنوع البالغي بلكمة "هاك"،  كام     

اس تبدم فعل األمر "امسع" ميل ما ورد قوهل: "وامسع التسهمي"، 

عري املتكون من بيت أو بيتني أو مجموعة مث يقدم الشاهد الش

من األبيات ليستشهد عىل النوع البالغي ايذي اكره، و نان 

يتعرض يف بعض األحيان يذ ك الشاهد ابلرشح، ومما يالح  

عىل أبيات املنظومة أن لّك مجموعة من األبيات ختص نوعا بالغيا 

 ىلتتفق يف وزهنا وقافيهتا، وهذا جتديد من ابن معطي ليس ع

مس توى املنظومات العلمية اليت عادة ما نانت تنظم عىل حبر 

الرجز، بل عىل مس توى القصيدة العربية اليت مل تكن تنظم إال 

عىل وزن واحد همام كرث عدد أبياهتا، وهذه رايدة أخرى تسجل 

 البن معطي.

 املصطلح البديعي عند ابن معطي من خالل املنظومة:

ن املصطلحات البديعية يف منظومة ابوإاا انتقلنا إىل دراسة     

معطى فأول ما ميكن التنبيه عليه هو ما أرشان هل سابقا أّن 

ل صاحهبا مل يفرق بني احملس نات اللفظية واحملس نات البديعية، ب

قد أدرج من املصطلحات ما أصبح فامي بعد مضن عمل البيان أو 

 عاملعاين، ومعلوم أن هذه األقسام مل تضبط إال بعد أن وض

الساكيك مفتاحه، وهذا يدل عىل أن ابن معطي سار عىل طريق 

ابن املعزت ودار يف الفكل ايذي فتحه ملن جاء بعده، وقد نان 

شغل ابن املعزت التأصيل ألبواب البديع اليت اّدعى الشعراء 

احملدنون يف عرصه أهنم جمددون فهيا، فذكر يف كتابه بعض ما 

سول هللا عليه و م يف القرآن واللغة وأحاديث ر »وجد 

الصحابة واألعراب وغريمه وأشعار املتقدمني من الالكم ايذي 

 مّساه احملدنون البديع ليعمل أّن بشارا ومسلام وأاب نواس ومن تقيّلهم

وسكل سبيلهم مل يس بقوا إىل هذا الفن ولكنه كرث يف أشعارمه 

فعرف يف زماهنم ح ى مسي هبذا الامس فأعرب عنه ودّل 

، وقد قسم كتابه إىل قسمني، خّصص األول منه (26)«عليه

لوجوه البديع امخلسة: الاس تعارة، والتجنيس واملطابقة ورّد أااز 

الالكم عىل ما تقدهما، واملذهب الالكيم، وخصص القسم الثاين 

للعامل أن  كثرية ال ينبغي»حملاسن الالكم والشعر اليت أقّر بأهنا 

كر مهنا: الالتفات والاعرتاض، ، واليت ا(27)«يدعّي اإلحاطة هبا

ووالرجوع، وحسن اخلروج من معىن إىل معىن، وتأكيد املدح 

مبا يش به ايذم، وجتاهل العارف، وهزل يراد به اجلّد، وحسن 

التضمني، والتعريض والكناية، وحسن الابتداء، وحسن 

التشبيه، وإعنات الشاعر نفسه، واإلفراط يف الصفة، ولقد فتح 

أن يزيد يف هذه األبواب أو ينقص، واملالح   الباب ملن أراد

لهذه األبواب اجد أهنا ال تقترص عىل أقسام البديع الاصطاليح 

وإمنا اجدها قد اتسعت ح ى ناد البديع عنده يساوي البالغة، 

 وهذا ما جند يف املنظومة.

وقد أشار صاحب رساةل الشعر التعلهمي يف اجلزائر إىل أن هذا 

م البديع وكأنه عبارة عن نظم لقس - مل البديعالبديع يف ع -النص 

ه، 421من كتاب الاكيف يف العروض والقوايف للتربيزي )

، وابملقارنة بني املنظومة وهذا القسم من الكتاب (28)ه(502

ديع يتضح ا ك التشابه بل ناكد نقول التطابق بني ترتيب أنواع الب

ن اجد أ يف الكتاب واملنظومة وح ى الشواهد، وميكن للباحث

تقاطعا بني عنوان املنظومة يف أحد نسخها "البديع يف صناعة 

الشعر" وما اس هتل به التربيزي قسم البديع من كتابه "الاكيف" 

واكر  (29)«ومما حيتاج إليه وجتب معرفته من صنعة الشعر»

أصناف البديع اليت تطرق إلهيا يف هذا القسم، ابإلضافة إىل 

"، وبني "الاكيف يف العروض والقوايفالتشابه بني عنوان الكتاب 

 البيت الثالث من القصيدة:
 وبَْعُد فَإينِّ َااكٌر ِلَمن اْرتىَض ***  بنظِمي الَعروَض املُْجتىَل والقََواِفيَا

وهذا يويح بوجود تقاطع بني املنظومة والكتاب، فبالرمغ     

من كون الكتاب حيوي قسام يف البديع عىل أنه جزء من صناعة 

عر إال أن صاحبه مل يرش إليه يف العنوان، وابلرمغ من كون الش

املنظومة يف البديع إال أّن صاحهبا رّصح بكوهنا يف العروض 

والقوايف، ورمبا حيتاج التحقق من هذا التقاطع إىل دراسات 

 أخرى للفصل يف القضية.

تطرق إلهيا  اليت -نظرا لكيافهتا -وس نعرض لبعض املصطلحات 

( 48د املصطلحات اليت اكرها مثانية وأربعني )ابن معطي، وعد

مصطلحا، وقد تطرق إىل بعضها بيشء من التفصيل، وإىل 

بعضها اآلخر بيشء من الاقتضاب واإلاجاز، وس نحاول التفريق 

 بني تكل املصطلحات حبسب تصنيفها وفق علوم البالغة الثالث

تباس ل البديع(، وإن نان يف األمر يشء من الا -البيان -)املعاين

والتداخل، وا ك أن بعض األنواع يدردها بعضهم مضن املعاين، 

ويدردها ا البعض اآلخر مضن البديع كام هو حال الالتفات، ومن 

 املصطلحات اخلاصة ابملعاين جند:
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: من املصطلحات اليت ختص املعاين جند املساواة، املساواة -1

ف  الل»أن واليت مل يذكر حّدها وإمنا  قال بعد إيراد الشاهد 

ويه طريق بني اإلاجاز واإلطناب كام قال أبو  (30)«واملعىن سواء

أن تكون املعاىن بقدر األلفاظ، واأللفاظ »هالل العسكري: 

بقدر املعاىن ال يزيد بعضها عىل بعض، وهو املذهب املتوسط 

، ويه املزية البالغية اليت ال تتأىت إال (31)«بني اإلاجاز واإلطناب

ب البيان، مفن الصعوبة أن يساوي املتلكم بني لقةل من أحصا

 ألفاظه ومعانيه.

ىت بكرثة ما أ»: اكر بعد املساواة اإلشارة وعرفها بقوهل اإلشارة -2

، وا ك أن يلمح للمعاين الكيرية (32)«معىن لفظه غري مسهب

ليه ابأللفاظ القليةل، وقد اس تو  يف تعريفه لها املعىن ايذي تدل ع 

وقد جعلها أبو هالل العسكري من صنوف عند البالغيني، 

 .(33)البديع

: وهو من أكرث املصطلحات اليت مل يقع حولها الالتفات -3

 الاتفاق، سواء فامي يتعلق بضبط حدوده أو يف ما يتعلق بإس ناده

إىل أحد علوم البالغة، إا اجعهل البعض من املعاين واجعهل البعض 

، وجند (34)ر إىل البياناآلخر من البديع، وقد يضمه البعض اآلخ

 أن ابن معطي جعهل اعرتاضا:
 والالتفات هو اعرتاض مجمل  *** فيه حلسان جامل اجململ

، ورأي (35)مع أّن ابن املعزت وأاب هالل العسكري فصال بيهنام    

ابن معطي مطابق لرأي التربيزي ايذي يعرف الالتفات بقوهل: 

مت غريه قبل أن يأن يكون الشاعر يف  م فيعدل عنه إىل »

األول، مث يعود إليه فيمته فيكون فامي عدل إليه مبالغة يف األول 

، والشواهد اليت اكرها يه شواهد (36)«وزايدة يف حس نه

 الاعرتاض.

ومن املصطلحات اليت ختص البيان: جنده اكر الاس تعارة 

 واإلرداف واملامنةل والكناية والتعريض.

ىل عريفا لالس تعارة، واقترص ع: مل يقدم الناظم تالاس تعارة -1

 :(37)اكر شواهدها، وقد خّصص الشاهد الثاين بقوهل
 أّما جرير فاس تعار مطابقا فعال *** وما بذي الاس تعارة من عار

فاالس تعارة اليت أومأ إلهيا ومل يسمها يه الاس تعارة التبعية، وما 

 :(38)متزي به بيت جرير أنه أورد اس تعارتني مع الطباق

 وامَس قرُبها فتجّدُه ***  بَعَد الِبىل ومتيُته األمَطارُ حُيي الرّ 

فـفي "حيي الروامس" و"متيته األمطار" اس تعاراتن، وبني حتي 

 ومتيت طباق.

: واليت مل يعرفها وقد أعطى بعض مؤرشاهتا مكتفيا املامنةل -2

 برشح الشاهد:
 فهمِ وهاَك يِف ِاْكِر املامنةل اس متع  ***  مقاَل زهري ابس تعارة م 

كام اكر التربيزي، وقد  (39)«رضب من الاس تعارة»ويه بذ ك 

يأيت أن يريد املتلكم العبارة عن معىن، ف »عرفها العسكري بقوهل: 

بلف  تكون موضوعة ملعىن آخر، إال أنه ينع إاا أورده عن 

املعىن ايذي أراده، كقوهلم: فالن نقي الثوب، يريدون به أنه ال 

ا اء الثوب للرباءة من العيوب، وإمنعيب فيه، وليس موضوع نق

 ، عىل سبيل اس تعارة اللف  ملا ليس هل.(40)«اس تعمل فيه متثيال

ومن ألوان البيان اكر الكناية والتعريض ومل يتعرض لتعريفها  -3

بل اكتفى بذكر الشواهد علهيام، وهناك نوع من البديع قريب من 

 الكناية وهو:

 :(41))األرداف(: عّرفه بقوهل اإلرداف -4
 وهاءك يف األرداف وهو اكتفاؤه *** بفحوى الالكم اجملتىل ناألول

والشواهد اليت اكرها يف األرداف يه اليت يذكرها البالغيون     

يف الكناية، وهذا ليس إشاكال خاصا اببن معطي وال التربيزي 

ايذي سار عىل طريقته، بل هذا إشاكل لصيق ابملصطلحني إا 

وقد أدرجت الكناية مضن البيان واإلرداف هناك تداخل بيهنام، 

مضن البديع، وال أظن الفرق بيهنام إال يف طبيعة اإلحاةل، وقد 

نتقال من الكناية ا»أشار الس يوطي إىل الفرق بيهنام يف قوهل: 

، ففهيام (42)«الزم إىل ملزوم، واإلرداف من مذكور إىل مرتوك

 املراد.معا معنيان لف  ظاهر ليس مرادا، ومعىن خفي هو 

وبقية املصطلحات تندرج مضن عمل البديع الاصطاليح، وقد     

نان يعرض لبعضها بيشء من التفصيل بذكر األنواع كام هو احلال 

 :(43)يف الطباق، اكر منه طباق النفي
 ومنه طباق النفي للبحرتي قد *** أىت منه فاعمل أن ااك املقدم

أنواعه  واكر من ومل يسم طباق اإلاجاب واكتفى بذكر شواهده،

 :(44)طباق اللف 
 ومنه طباق اللف  وا  بذكره *** حبيب هل هاات لتكل يقابل

 :(45)وطباق الرّد يف قوهل
 ومنه طباق الرّد حيث يرّد ما *** بآخره يأيت عىل أول يعرو

 :(46)كام عرض ألنواع من اجلناس وقد مّساه جتنيسا    
 لف  لفظا منه اا املطلق انتساوهاك يف التجنيس وهو اش تقاقه *** من ال
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مع أن اجلناس يف معومه ال يكون ابالش تقاق بل هو تشابه أو 

، وقد جعل من أنواعه ما (47)اتفاق اللفظتني واختالف املعىن

 :(48)توافق لفظاه دون املعىن
 ومَن اجلناِس تََوافُق اللفظنِي ال الـ*** معىن كقوِل حبيٍب املتنايه

 :(49)ناس الناقص الوايفواكر من أنواع اجل     
 ومن التجنيس ايذي أزاد حس نا  *** ما يسمى بناقص وهو وايف

 :(50)كام اكر من أنواع اجلناس جتنيس املضاف    
 وجتنيس املضاف يعد أيضا *** عىل بعد من احلسن الامتم

وهذا النوع مل جند اكرا هل ال عند العسكري من املتقدمني     

 ين، وإمنا قد اكره التربيزي وهو ايذيوال القزويين من املتأخر 

، لّك واحد مهنام موافق يف املعىن لصاحبه»قال يف رشح شاهده، 

 (51)«لكن أحدهام مقرتن ابلقمر واآلخر ابلليل فاكان ناخملتلفني

واللكمة يه "الامتم" اليت أضيفت مرة إىل "القمر" وأخرى إىل 

 "الليل".

غيون اليت اكرها البالومل يتطرق إىل بقية أقسام اجلناس     

ولكنه اكر التصحيف مس تقال عن أنواع اجلناس، متبعا يف ا ك 

 التربيزي، يقول فيه:
 وهاك يف التصحيف ما راق لفظه *** فبانت ببيت البحرتي اائبه

واللكمتان هام )املغرت واملعزت(، واكر ابن أيب األصبع أن     

أن يكون النقط فارقا بني »جتنيس التصحيف هو 

، أي أن ختتلف نقط اللكمتني وإن تشابه رمسهام، (52)«للكمتنيا

 ميل: يعين ويُغين.

ومبا أّن املنظومة خاصة بصناعة الشعر مل جنده يذكر السجع     

ألنه خاص ابلنرث، ولكنه اكر أقساما هل خاصة ابلشعر نالتسميط 

 والرتصيع.

 الشاهد البالغي عند ابن معط من خالل املنظومة:

اكتفينا هبذه الامناج من مصطلحات املنظومة، واهبنا وإاا     

 إىل شواهدها مفزية الكرثة ال تفارقها، ويه كام أحصيهتا يف النسبة

اليت اعمتدهتا بإضافة األبيات الناقصة مخسون شاهدا جاعةل من 

الشاهد لّك ما يذكره للشاعر لالستشهاد عىل النوع ايذي يتطرق 

يامن يذكر الاننني وح ى امخلسة، ب  إليه ح ى وإن جتاوز البيت إىل

مصطفى أبو الشوارب أنه استشهد بس تة عرش ومائة شاهد 

 .(53))116شعري )

وقد نانت هذه من ممزيات ابن معطي إ أنه مل يكن يستشهد     

ربعة ابلبيت منفردا بل نان يستشهد ابلبيت والبيتني والثالنة واأل

ستشهاد ه معىن الاوامخلسة حبسب ما يقتضيه املقام، وما يمت ب

عىل النوع البالغّي ايذي يذكره كام هو احلال يف التضمني 

والتفويف ميال، وقد اكتفى يف موضع لالستشهاد عىل التجنيس 

 : (54)بذكر حمّل الشاهد فقط، وا ك قوهل
 ومنه قول امرئ سال السليل هبم *** هذا السليل يعين به وادي

 :(55)والبيت لزهري بن أيب سلمى
 يين وقد سال السليل هبم *** وجرية ما مه لو أهنم أممكأن ع 

كام اكتفى بذكر شطر بيت دون أن ينس به إىل صاحبه، كام هو 

 :(56)احلال يف الاكيف
 ومنه قول امرئ ابنت أجنة ** "مس تحقبني فؤادا ما هل فادي"

 :(57)والبيت للقطايم
 فادي كنية احلّي من اي الغضبة احمتلوا ** مس تحقبني فؤادا ما هل 

 ومما يظهر قدرة ابن معطي اإلبداعية هو خمته للمنظومة بقوهل:
 ومّت مرادي من بديع نظمته  ***  ويف لك نظم يل يبني ايب

 وال غرو أن تعزى إيل غريبة *** فلك غريب للغريب نسيب

وهنا يظهر إحساس الشاعر املرهف وشعوره ابلغربة اليت مل     

تقر ة علمية يف البدلان اليت اس  تفارقه رمغ ما حظي به من ماكن

هبا، ويف هذا اخلتام نوع بالغي هو التضمني ال كام حّدده يف 

 منظومته بل مضن شعره شعر امرئ القيس يف قوهل:
 أجارتنا إان غريبان هاهنا **** ولّك غريب للغريب نسيب

وهبذا نهنيي حبثنا املقتضب عن منظومة ابن معطي رائد فن     

م دب العريب عىل اإلطالق، فهو كام أرشان انظالنظم يف اترخي األ

أول ألفية يف النحو، وصاحب أول منظومة بالغية، وقهمة هذه 

املنظومة ال ما قدمته من أنواع وال شواهد وإمنا يف ابتاكر صاحهبا 

لطريقة نظم أنواع البديع مس تفيدا من قسم البديع املنسوب 

، وقد متزيت يفللتربيزي يف كتابه الاكيف يف العروض والقوا

املنظومة بكيافة اصطالحاهتا وتنوع شواهدها، وبراعة صاحهبا يف 

تنويع أوزانه حبسب الشواهد اليت يوردها، ومل حت  هذه 

املنظومة بشارح كفء خيردها من الظالم ايذي غطى علهيا حلقب 

من الزمن فتظفر بيشء من التناول يفك صعهبا ويمّل ش تات 

ولها، وما يؤسف هل حقا أن ما ظفر مصطلحاهتا ويرّدها إىل أص
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به هذا النص من حتقيق مل يكن من أبناء هذا البدل، وإمنا عاد 

 إليه من غربة عاش فهيا النظم وصاحبه.

  مرسيل مسعودة

 الهوامش

ابن معط: وهو أبو احلسن حيىي بن عبد املعطي بن عبد النور بن  -(*

ه( ودل 628-ه564عيل بن نرص الزواوي البجايئ، عاش بني سنيت )

ببجاية وتعمل علوم عرصه، وتفوق يف العربية والنحو، وأجاد نظم الشعر، 

رحل إىل دمشق ودّرس هبا، مث انتقل إىل مرص بعد أن اس تدعاه حامكها، 

وأقرأ هبا النحو واألدب إىل أن تويف. خملفا ترااث قامي، أمهه: منظومة "ادلرة 

"الفصول يف عمل البديع"، واأللفية يف عمل العربية"، ومنظومة "البديع 

امخلسون يف النحو" وغريها. ينظر: العلامء اجلزائريون يف البدلان العربية 

ه(، عامر 3/14اإلسالمية فامي بني القرنيني التاسع والعرشين امليالديني )

، وينظر: 249، ص1995هالل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

ة يف القدمي عىل عهد املوحدين، دراس الشعر التعلهمي يف األدب اجلزائري

موضوعاته وبنيته، ابن معطي منواجا، عبد الرمحن عبان، جامعة ورقةل، 

 ، رساةل ماجس تري خمطوطة.2007/2008

هناك اختالف يف تسميهتا بني "البديع يف صناعة الشعر" و"البديع  -*(*

 ىل.ايف عمل البديع" وسنتطرق إىل ا ك يف منت املداخةل بإان هللا تع

اترخي األدب العريب، العرص العبايس األول، شويق ضيف،  دار  -(1

 190، ص: 16املعارف، مرص، ط:

 واليت نظمها أابن بن عبد امحليد، وقد نظم يف القصص والتارخي والفقه -(2

 وغريها من الفنون.

آللئ التبيان يف املعاين والبديع والبيان، حسن إسامعيل عبد الرزاق،  -(3

 .06م، ص: 1985هـ، 1405، 01لكيات األزهرية، القاهرة، ط:مكتبة ال 

الشعر التعلهمي يف األدب اجلزائري القدمي، رساةل ماجس تري، ص:  -(4

42. 

حتت  Leipzigهذا امس خمطوط للمنظومة حمفوظ يف مكتبة جامعة  -(5

  Vollers 0488-03رمق: 

، 09:البالغة تطور واترخي، شويق ضيف، دار املعارف، مرص، ط -(6

 .360ص:

البديعيات يف الشعر العريب، نشأهتا تطورها أثرها، عيل أبو زيد،  -(7

 .68م، ص:1983ه، 01،1403عامل الكتب، بريوت، ط:

، حتقيق: إحسان عباس، دار 03فوات الوفيات، محمد بن شاكر، ج: -(8
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 يف الرواية العربية سويالّن رِدالّس تقنياُت

 الغياب " لــ: عزيزة الطائي. " أرُض روايةقراءة يف 
 

 عالوة كوسة د.
 اجلزائر. -املركز اجلامعي ميةل 

 امللخص:

وايِة العربيِّ            طايئ.لألديبة عزيزة ال "أرُض الغياب" خالل روايةمن  ،ةنتناول يف هذا املقال تقنياِت الرّسد النّسويِّ يف الرِّ
abstract: 

       this article aims to highlight the technics of arabic feminine narration through Omani novelist Aziza Tayi's 

novel “ The Land of Absence”. 
 

 مدخل: 

شهد األديّب أنيث امل يف ت -بصفة جلّية  -أسهم الرسُد النسويُّ     

يف إبراز خصوصياِت الكتابة  -هذا الرّسُد  -سامه و  العريّب،

ن حيث أنساقا؛ مو  أشاكال، جاملياٍت  مزياهِتا؛و  ملساهِتاو  النسوية

يقُة الرؤى العم و  التشكيُل ادلاخيلُّ للنّص،و  األدواُت الفنية،

 تشظياهِتا.و  لذّلات األنثويِة بلّك محموالهتا

 ،ذا الفعِل الرّسدي النّسوي العريّب تقنياتُه اخلاّصةنان لهو       

وأخرى معياريًة مع املقابل  اليت تس تدعي مقارنًة من ادلاخل،

ال  يِز،الامتو  ا ك الس تجالء الاختالِف ، و الرّسدّي غري النّسوي

جل. و  إلاثرة املفارقات اجلنوس ية بني املرأة الساردة  الرَّ

اب ألس ئةل إشاكلية كثريٍة تنتتأيت مطارحُتنا هذه ميريًة و     

وي وحنن نتحدث عن الرسد النس أدواِتنا القرائيَة لهذه اجلدلية،

 الروايئ العريب.  

 اإلشاكليات املدخلية:

ما حدوُد و  اقُعه يف مشهدان األديب العريب؟و  ماو  ما الرّسُد؟      

الرسدية  مصطلح "الرسد النسوي" يف زمن "الفحوةل "

اس تئيار هذا النوعِ من الرسد يف مشدهنا ما مدى و  ايذكورية؟

 النقدي العريب املعارص؟ ما خصوصيات الرسد النسوي العريب؟

 الائتالف بني رسد نسوي/ نسوي،و ما حدود الاختالفو 

 ما التقنيات الرسدية اليت اختذتو  غري نسوي؟/ورسٍد نسوي

ما و  حالهما؟أو  مهنا الروائيُة العربيُة سبيال يف ترسيد ااكرهتا

 ليات ا ك يف النص الروايئ النسوي العريب؟ جت 

 

 

 إشاكلية اجلنوسة :و أوال : الرّسد النّسوي

 / يف مفهوم الرّسد: 1

إّن احلديث عن الرّسد النّسوي العريب هو حديث عن     

 ؛/شامل هو الرسد العريب معومامشهد جزيئ من مشهد نامل

ما " عندو ايذي نفضل أن نلج عواملَه بسؤال جوهري جاد؛

نطرح هذا السؤاَل األّوَل حْول الرسد العريب فإّن أول ما 

آخُر غري ، و س يتبادر إىل األاهان هو: هل هناك رْسٌد عريبّ 

بعد ا ك ما ايذي نقصد بـ: "الرسد" ح ى نضيف إليه ، و عريب

 .(1)صفة "العريب"؟"

إاا نان جماُل مطارحتنا هو " الرواية " كجنس أديب أنبت و    

 ،طغت عىل املشهد العاملي معوماو  ّي منذ قرون،تواجَده القو 

قَي النّقدَي التّلو  العريبِّ خصوصا أعامٌل رائدٌة احتكرت املقروئيةَ و 

 فإن "ابرث" قد فّرق بني "الرسد" كنظرية، ألكرث من فرصة

"الرواية" كجنس أديب يف مقوةٍل عارفٍة أاثرت إشاكال نقداي كبريا و

 ،حمتيا لهذا اجلنس األديبليس الرسد قانوان  "حيث يقول: 

فهناك عرْصٌ بأمكهل اس تطاع أن يصوغ رواايِته من خالل الرسائل 

ا ك ما عكس ته كثرٌي من الرواايت الغربية يف القرن و  (2)"ميال

 التاسع عرش.

قراءته و  مدى استيعابهو  يف قراءة للمشهد النقدي العريب    

 مبختلف لكبريَ لظاهرة "الرسد" ميكننا أن نتحّسس هذا التعاطَي ا

احدا و  إْا "يُعّد الرسُد العريبُّ ، مع هذه الظاهرة األدبيةو  األدوات

 الظواهر اليت بدأت تس تأثر ابهامتم الباحينيو  من القضااي

فتَح هؤالء نقاشا نقداي حادا حول مفهوم ، و (3)ادلارسني العرب"و 

ية دنظرايِته معوما، ملّا حاولوا مقاربَة نصوص رس و  تقنياِته، و الرسد
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 نادمييةجتىل ا ك يف أعامل أ، و التطبيقو  مزاوجني بني النظرية

الروايّئ و  غري أنادميية نقدية كثرية جعلت من النص القصيصّ و 

 منطلقا لها.

لقد حاول النقاُد العرُب ضبط َمصطلح "الرسد" أوال قبل     

فالرسد " هو  ،تقنياته اخملتلفةو  نظرايتهو  اخلوض يف تفاصيهل

ايذي يش متل عىل قص حدث أو أحداث أوخرب  املصطلح العام

أو أخبار سواء أ نان ا ك من مصمي احلقيقة أمن من ابتاكر 

كام "حيمل الرسد من الناحية اللغوية دالةل عىل  ، (4)اخليال "

غري أّن النظرية النقدية العربية املعارصة ، (5)التتابع"و  الانتظام

اههمه  مفإىل التعرجي عىل، جتاوزت ضبطَ املصطلح لغواي

الاصطالحية اخملتلفة رمغ صعوبة احلديث عن نظرية رسدية 

ن الرسُد "العمليَة فإن نا تشعباته،و  مكمتةل اثبتة لهيولية املصطلح

لنص ينتج عهنا او  اليت يقوم هبا السارد أو احلايك )أو الراوي(

احلاكية و  القصيص املش متل عىل اللف  )أي اخلطاب( القصيص

فإّن " الرسد هو كناية عن مجموع  (6)")أي امللفوظ( القصيص

 (7)الالكم ايذي يؤلف نصا يتيح للاكتب أن يتصل ابلقارئ "

نظرية و  فكرُة أن "الرسد" بناء داخيل -فعال -هنا تتجسد ، و أيضا

ا ما الرسد أيض، و قبلية متاَرس من خالل أعامل رسدية نالرواية

 لو بعد حني.و  ينقل من بطن السارد إىل متلق مفرتض

 / يف مفهوم الرّسد النّسوي: 2

ز هو حديث يتجاو ، إّن احلديث عن الرسد النسوي العريب    

 سويةأخرى غري ن و  اإلشاكليَة "اجلنوس ية" بني كتابة نسوية

الرسد و  جتىل ا ك يف التعاريف اخملتلفة لألدب النسويو 

 ابألخص 

إّن "إسهام األنىث يف تشكيل الظاهرة األدبية إسهاما فعاال     

عىل  العاملي الراهن ينطوي بذاتهو  يف املشهد الثقايف العريب

إشاكلية تتجسد يف أن األدب سبيل يُلزم من يراتده ابلكشف 

 ا ك تعارض، و الوجعو  البوح مباكمن الاستيارة، و عن البواطن

افظة سواء نانت احلاةل احمل، اقعيا مع الطبيعة احملافظة لألنىثو 

ة ترامكت عرب انجتا ملامرسة نقافيمعطى فطراي يف خشصية األنىث أو

يذ ك فهل من املمكن احلديُث مبكرا عن ، (8)خمتلف العصور"

تقيّده و  ،اختالف جذري بني رسد نسوي تس يجه موانُع اجامتعيةٌ 

 حائال يف تقف، حتّده خطوٌط برشيٌة / اكوريةٌ و  ضوابطُ فطريٌة،

رر من حالتّوق إىل التو  طاحٍف ابحلرية، رقيقٍ ، جه إبداع أنثويو 

اجلنيس . إىل حد جماهبة اآلخر/ايذكر/الواقع / ، ايذايت، الفطري

 املعيار؟ 

جوَد إبداع و  أليس األدُب النّسوي "هو األدب ايذي يؤكد    

عالقته و  مالحمه اخلاصةو  للك مهنام هويته آخر اكوري،و  نسايئ

جتاربه اخلاصة و  الثقايفو  مورونه الاجامتعيو  جبذور نقافة املبدع

املرحةل ، و فكرية تؤثر يف فهمه للعامل من حوهلو  يةمن نفس  

من مثّة ال يكون التفريق بني أدب ، و (9)التارخيية اليت يعيشها "

يات إمنا املرجع ، آخر رجايل عىل أساس جنويس بتااتو  نسوي

من اجعلنا  املرأة يهو  الثقافية للك من الرجلو  الفكرية، النفس ية

 أفضلية.و  ا ال دلوافَع فضلٍ تعلمي -منايز بني أدبهيام تعلهميا 

 ،كام أن مفهوم "األدب النسوي" قد يتجاوز ربَطه ابملرأة ناتبةً     

 نورد يف هذا املقام ما يتجاوز ربطَ األدب النسوي ابلاكتبو 

حيث يرى "إبراهمي محمود خليل" أنه " قد يتسع ، جنِسه فقطو 

 ،مفهوُم األدب النسوي ليشمل األدَب ايذي تكتبه النساءُ 

، رأةمن أجل أن تتلقاه امل، األدَب ايذي يكتبه ايذكوُر عن املرأةو 

عالقاهتا و  لك أدب يعرّب عن نظرة املرأة يذاهتا أونظرهتا للرجلو 

سدية،ومطالهبا اجل و  أو هيمت ابلتعبري عن جتارب املرأة اليومية، به

يتجاوز صاحُب املقوةل هنا ، و (10)ايذاتية فهو أدب نسوي "

لاكتب إىل موضوع الكتابة يف حتديد مفهوم إشاكليَة "جنس" ا

فليس املعيار: من كتب النص؟، بل ما ايذي ، األدب النسوي

 ألجلها،و افهيو  حولهاو  تضمنه النص؟ فإن نان عن املرأةو  تناوهل

 فهو أدب نسوي.

 اثنيا: املنظور الرّسدي النّسوي العريّب: 

 / املنظور الرّسدي:1

ت ليَة جنس الاكتب إىل جاملياإن الرسد النسوي جتاوز إشاك    

ارٍة لهذا و  خصوصياهِتا يف حتديد مفهمةٍ و  مضاميهِناو  الكتابة

و ه إن جمال دراستنا/مطارحتنا هذه،، واألنثويد النامع/الرّس 

 العامُل الرسدي للرواية النسوية اليت تتضمن الشقني معا: 

 ابألنىث املوضوعات املتعلقةو  املضامني، و الاكتبة املرأة من دهة    

 مهوِمها من دهة أخرى. يذ ك أردان أنو  ااكرهِتاو  تطلعاهِتاو  ااهِتاو 

ظٍر من خالل عرض زوااي ن، نتفقد عوامَل روائيٍة نسوية ابمتياز

عْرض منظورات رسدية ، و الكونو  نسوية أنثوية إىل ايذات

فللمرأة ، -نقداو  تقيامي -جتلياهتا و  دوافعهاو  لكِّ مربراهتاو  خمتلفة،

ام معا مناظرَي رؤيهتا إلهي، و اآلخرو  تار زوااي نظرها إىل األانأن خت 

 ية اليتواملنظور الرسدي هو "تكل التقن  ،-مؤتلفني و  منفصلني  -
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جدت لها يف ادلراسات النقدية املعارصة تسمياٍت خمتلفًة ميل و 

 إْا إن، (11)بؤرة الرسد"و  التبئريو  دهة النظروو زاوية الرؤية

إىل  ،اآلفاقو  دهة نظر إىل األعامقو  يه دهة النظر الرسديةو 

من زوااي و  يه رؤية خاصة بأدوات خاصة، إىل الكونو ايذات

قراءة خاصة و  استرشافو  رؤاي، و خمتلفة عن السارِد اآلخرِ 

من ا ك فإن املنظور الرسدي تقنيٌة رسدية ااُت و  للكون لكه،

فلسفِة و  ِة اإلبداعكينون، و فلسفي معيقنْي يف عامل الرسدو  بْعٍد فين

يكون للسارد دوٌر هاّم خطرٌي يف صياغة فلسفة ، و التلقي أيضا

 الرؤية الرسدية من خالل  جتلياهتا يف جنس الرواية بلك فنياته

هذه  حندد مفهوم " السارد" كام تمتثهلو  "، فلسفاتهو  محموالتهو 

يف التعبري  narrateur: ـاصطالحيا ل ابعتباره مقابال، ادلراسة

 "narrator فهوم نفسه يف التعبري الاجنلزييللم و  الفرنيس،

"Narrador  يرى تزفيطان تدوروف أن و  ،(12)اإلس باين"و

اجعلنا و  السارد " هو ايذي خيفي أفاكَر الشخصيات أو اجلوها

ملبارش هو ايذي خيتار اخلطاَب او  بذ ك نقامسه تصّوَره للنفس ية

ِت الزمنيَة ابخيتار التتايَل الزمين أو الانقالو  أو اخلطاَب احمليك

 .(13)"وجود لقصة بال سارد فال

رواية ال، و إا يتبني أن السارد معوٌد فقري ألّي معل رسدي    

صياغِة العمل و تقنياِته يف التحمك و  أن للسارد أدواِته، و ابخلصوص

ن أسايس، حيث إن الساردالرسدي بشلك كبري  / الراوي "مكوِّ

 اءاتالفضو  شأنه شأن الشخصيات، من مكوانت القص

فيحرض  ،مهي يبتدعه كتّاب الرسدو  ريقو  هو نائن، و األحداثو 

 شوففق طرق خمتلفة ترتواح بني التجيل املك و  يف صياغة النص

بني و  الاندساسو بني التجيل، و (14)الاندساس اخلفي"و

 تنويع تأنريه يفو  التخفي تمتظهر فاعلية الساردو  الانكشاف

الناطقة يف  واألصوات ،متظهراته مع ضامئر احليك، و تقنيات رسده

حيث "الرواي  ،الغائبنيو  اخملاَطبني، النص يف نالنية املتلكمني

إن الرواي هو املرِسل املتخيل للخطاب إىل ، ليس هو املؤلف

 بتقنيات عديدة تبني أحياان، و (15)املتخيل أيضا"، املرَسل إليه

 الرؤيَة منو  متزيِّ الراوَي من ادلاخل عىل الراوي من اخلارج،و 

 متزي بني رؤى عارفة، األان/من الوسطو  من األمامو  اخللف

 حداثاألو  الشخصياتو  أخرى أقّل معرفة ابلاكئنات الورقيةو 

رجات بدو  تشكيالت النص،يف مس توايت الرسد املتعددةو 

 خمتلفة لهذا الرسد.

اد من يكون غريبا يف احلاكية     ّ نا  مهنا ما يكونو  مفن الرسُّ متضمَّ

ة ااتية هل مسري و الغريب عن احلاكية " هو راوٍ  فهيا حيث السارد

يتجىل ا ك و  ،(16)مس تقةل عن احلاكية اليت يرسد أحداهثا"

بلك خماطر اس تدعاء ضامئر ، ابس تدعاء ضامئر الغائب عادة

أما السارد املتضمن يف احلاكية فهو "راٍو حارض ، الغائب رسداي

لسارُد ايُلف  هذا و  كشخصية يف احلاكية اليت يروي أحداهثا

 يس تدعي يذ ك ضامئَر املتلكم بلك ظاللهاو  (17)بضمري املتلكم"

مقدرهتا عىل استيعاب مقوالِت املتلكِم القريِب يف و  دالالهتاو 

 تقنيات الرسد لعوامل ايذات.

 اآلخر: و  / ضامئر الرّسد / ننائية ُاألان2

القارَئ للمنتج الروايّئ العريّب حيّس بأن هناك و  إن املتتبعَ     

 ،مالمَح للتجريب يف بنيات النص الروايئ املعارص  من دهة

الف يف مع اخت، التنويعِ الكبري يف تقنيات الرسد الروايئو 

اِث " عُّد رسُد أحدو التنويع إْن ًّمكًّ أو كيفًا؛و  درجات التجريب

أو احلدِث الرئييس فهيا بألس نة عدٍد من الشخصيات ، الرواية

، صموقِعه اخلاو  ن منظوره اخلاصاليت يروي لكٌّ مهنا احلدَث م

، الفلسفيو  قفزًة نوعيًة يف اترخي الرواية عىل الصعيدين: التقينّ 

 الثقايفو  إا اس تطاع فن الرواية أن يستمثر ا ك اإلرَث الفلسفي

ياِز إىل الاحن ، واإلنساين الكبرَي يف إطار عالئق األان ابآلخرو 

 ،(18)"نغالقالاو الانفتاح يف مقابل األحاديةو فكرة التعددية

اآلخر و  وهذا من أّجل ضامَن احلّد األدىن لعرض ايذات / األان

ة ًوجوديًة تغطي–كنص رسدي  –بلك جتلياهتا لتضمن الرواية 

احمليط ِ ابلسارد ايذي يشارك  لهذا الكوِن، -مضموان و  شالك -

يعين ا ك أّن لك خشصية من و "، املرسوَد هل رسدا ما

ؤدي شرتك يف رواية احلدث الواحد تالشخصيات الروائية اليت ت 

من غري أن يكون هناك ، دوَر اآلخر بصورة جليةو  دوَر األان

 دوار األانبني أ –املضمونيةو  الفنية –توازن صارم يف القسمة 

اآلخر حني يكون عدد الشخصيات الساردة أكرث من و 

 .(19)اننني"

ن زيا مَعــدَّ "صالح صاحل" " األعامَل الروائية األكرَث متو     

الناحية الفنية يه تكل اليت تعمد "بنجا ح ملحوظ" إىل تنويع 

ليك  .(20)منع أي مضري من احتاكر الرسد باكمهل"، و ضامئر الرسد

، تلفةاألفاكر من زوااي نظر خم و  يكون هناك تنويع يف رسد الرؤى

خر الرواية تز ، و فتوِر اخلط الرسدي الواحدو  جتنبا مللل قرايئن و 

ة من األميةل اليت تعاين ميل تكل احلاالت من العربية بوفر 
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التبدالت بني سالسل ضامئر املتلكمني أو اخملاطبني أو ايذين 

 .(21)أو التشظيات املس مترة لألان أو الهو"، اجري رسدمه

حناول يف مقاربة تطبيقية عىل نص روايئ نسوي أن و     

تجيل ان نس  ، و منظوراِته، و نتحّسس تقنياِت الرّسد النسوي

: تقنياته .. حماولني رصَد احلوار بني هذه الضامئرو  ضامئَر الرسد

نس بة إىل محموالهتا ابل و  مدلوالهتا، و الغائبةو  اخملاَطبة، املتلكمة

 الروائية العامنية "عزيزة الطايئ" يف رواية "أرض الغياب".

 البوح( و  األان الّسارد )الكشُف  -(أ

اآلخر" و  ننائية "األانهمام يكن الضمري السارد يف النص فإن     

اهرُة تتجىل ظ، و أانهو  إن كتب السارُد عن ااتهو تتحقق دامئا

 ،اآلخر" أكرَث، حيامن تتنوع ضامئُر الرسد يف العمل األديبو  "األان

وَد ننائية جو  بدهييي أن اس تعامل أي من ضامئر الرسد يقتيضو "

 فعندما يكون األان هو السارد تصبح الثنائية يف، اآلخرو  األان

متي مجيع من يقع خاردَها ين و  السطوع فاألان أانو  موضع الوضوح

 .(22)إىل خانة اآلخر"

جدان أن رواية "أرض الغياب" بقدر ما نانت غنيًة و  يذ كو    

ضوٌر بقدر ما نان لضمري املتلكم "أان" ح بتنويع الضامئر الساردة،

 لَهافاصي تو  أحالَمهاو  ويه ترسد ااكرهَتا الفٌت منذ بداية النص،

 قائقالقادُر عىل النفاا إىل أدق ادل، أعامَق املتلكم " فالسارد األانو 

ال  ،اس تغالقا عىل الكشف يف أعامق اخملاطبو  أكرثها مغوضاو 

ي ال أ، البوحو  ميكن أن يكون منعزال خارج موضوع املاكشفة

ألنت أعامقه جاعال مضري او  ميكن إال أن يكون قامئا برسد نفسه

البوح منحى أسلوبيا ممزيا يف معلية الرسد جمرد مطية ليتبذ 

 يوم يف"ا ك ما جسدته األان الساردة يف الرواية قائةل: ، و (23)"

مجيل حمفوف بسامء بديعة سارت يب قدماي حنو انفذة غرفيت 

حيهنا ازددت يقينا بأن القادم ، أراقب رااا املطرو  ألطل مهنا

يس دنت نفأمجل )...( فمتنيت أن يكون يوما سعيدا )...( حف

نستشعر األان الساردَة ، و (24)"حيهنا: ما أروع زخات املطر 

عناَق األان و  ،ايِء النس بة املؤكدة، وتتحدث بسلطة مضري املتلكم

يبني  هو ما، و الاحتواءو واحلاجَة إىل الانتساب الرسد،و  ابللغة

ل أساليَب من أجو  تقنياٍت  حاجَة عامل النسوة إىل اآلخر: لغًة،

س يةل من و  حيث "الرسد بضمري املتلكم، أعامقهاو  اصياغة ااهت

إحساساته و الوسائل املهمة اليت تعني الاكتب عىل نقل مشاعره

رَي ايذاتية؛ ،(25)إىل القارئ" اليت و  ويظهر ا ك يف رواايت السِّ

ب ارا عهنا. حيث " ال يغيو  تبدو رواية "أرض الغياب" منواجا

ة أو سواها من الرسد عن ايذهن يف رسد رواية السرية ايذاتي

بواسطة مضري األان اكتظاظها بعدد يصعب حرصه من اآلخرين 

تتونق عالقُة مضري املتلكم برؤية و  "و، (26)ايذين رسدهتم األان "

العامل بنحٍو أقوى عندما يكون هذا الضمرُي السبَب املبارش جلالء 

 مرماها الهنايئ بربط املوضوع بصاحب الضمريو  معىن القصة

هو ما جسدته "أرض ، و (27)مركزا ملا اجري من حوهل"جعهل و 

الغياب" يف صوت السارد بضمري األان يف حمطات كثرية من 

هل عالقة بلك و إا السارد هو مركز احليك، الرواية

ها: من ا ك قول و  الشخصيات/الضامئر املتحدنة يف الرواية

فبعون هللا س نذهب بعد أايم من كتابة هذه الرساةل إىل "

 أرى أهنا فكرة رائعة، أرستهو  اء" بصحبة األخ ماجد"الفيح

مرارة و  س تكون رحةل مجيةل س تخفف عن نوارة لوعة الشوقو 

 سطياو  هنا نلمح كيف أن "األان الساردة" تمتوضعو  ،(28) "احلنني

ناك وأّن ه  أن لّك األصوات األخرى مرتبطة هبا أميا ارتباط،و 

املنشدِة  ،اةِل عىل امجلاعةالـ " حنن " ادلو  حوارا  بني األان الساردة

 كيف أن "األان" انبت عن "امجلاعة" يف احلمل، و التآلفو  للوحدة

ل كنا جنلس إىل ضفة الساح "تقول األان الساردة: ، و التطلعو 

حتاول ، و (29)"اضعا يديه عىل ركبتيهو  نان ماجدو  املمتد

ر  ضامئحواٍر بنيو  الروائية ُيف هذا النّص أن جتعل عالقاِت تبادلٍ 

 ايذات امجلع،و  املفرد النحن،و  الرسد ؛و من ا ك بني األان

 عليمك مبراجعة قامئة األمنيات عند تقومي"يف مقطعها: ، الكونو 

ادمة فسامؤها ال تضيق فأايمنا الق، مسار احلياة لمتألها ابملزيد

وهو جتس يد حلوار ادلاخل )املتلكم ب  ،(30)"تزد م أجواؤها

 إاا نان"، وخملاَطب بضمري أنمت(اخلارج )او  " حنن"(و "أان"

الرسد بضمري املتلكم اجعل القارَئ ابلغ َالقرب من خشصية معينة 

أن يغدو  ،يف القصة )...( فإن النتيجة الطبيعية املرتتبة عىل هذا

، (31)"يلحظها من بعيد ، القارُئ بعيدا عن الشخصيات األخرى

ق عىل ينطبفإّن األمر ال ، كام يرى "إحسان بن صادق اللوايت"

رواية "أرض الغياب" حيث إنه همام نان الرسد بضمري األان مقراب 

 للقارئ من عوامل الشخصية الضمريية املتلكمة بلك مرجعياهتا

ومتفصالهتا، فإن القارئ حيس بأن لك األصوات الروائية األخرى 

جتديد و  الساردة ال تغفل عن حتديث بقيت قريبة منه ألن األان

 ام .كذا تأهيل احلوار ادلاخيل بيهن، و  الضامئرهذه العالقات بني

نان مطية   " أرض الغياب " إنه األان السارد يف رواية    

 الانفتاح عىل اآلخر ملقامسته أرسار ايذاتو البوحو  للكشف
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 اسرتجاع ايذاكرة بشلكو  إعادة اسرتداد األمس، وكوامن ادلاخلو 

 رجعَ " املحيث تشلك ايذاكرة يف رواية "أرض الغياب، رهيب

ت عنه ع، و املتَكأ َواملس يَِّج ايذي انفرطت منه مقوالُت النصو  ربَّ

، سدااكٌرة انجاها اجل " ضامئر متعددة،و  الروائيُة بأصوات رسدية

ما غاب عهنا البال بلك تفاصيلها ادلقيقة و  هيجها الوجدانو 

، لجسدايذاكرِة ل ، و بفلسفة اس تدعاء اجلسد لذلاكرة، (32)الشجية"

 " حيث تعرتف الساردةُ ، ترسيدها املمتزيو  ايذاكرةسلطاِن و 

عادة ايذاكرة الس ت، أرخيت جبسمي عىل الرسير آلخذ نفسا طويال

وع أو أو أس ب، أو يومني، سريها .. ليست بذاكرة يومو  بطرقها

تبلفه س  و  إمنا ااكرة سلف خلفه جيلٌ ، وشهر أو س نة أو س نوات

حده األقدُر عىل و  حيث مضري املتلكم، (33)"أجيال و  .. أجيال

، ااكرِتهو  األشسُع جغرافيا الحتواء اترخي الساردو  استيعاب ايذاكرة

ان" الاسترشاف أيضا يف "األو الرؤايو  كام أن هناك متسعا للحمل

عة ال ااكريت تصخب يب كزوب، و أان منصتة رانية لهاو "، الساردة

املطر  أي برشى يأيت هباو  تتوقف أي حمل تتألف به السامء؟

حلاسة او  وادلهشة الزنقة أتذكر الرعشة القلقة، "أو حني ، (34)"

ان املتحابة األحضو  القلوب املتآلفةو  األايدي املتعانقةو  الش بقة

اقة إىل كأين مش تو  تبهتج ااكريت كأحالم أرشقت فأشعرو  )...(

 .(35)"الاحتضان و ادلفءو  املودة

 صالٍ ات كام يتبذ األان السارد مع الضامئر األخرى عالقاِت       

 ـ "األان"من ا ك عالقة ال، و تنافرٍ و  تباعٍد/حلولٍ و  انفصاٍل/تقارٍب و 

 فألف املد اليت ينهتيي هبا الضمري "أان" يرتافق " ،الـ "األنت"و 

 جدانو  نطقها مع رفع الرأس املصاحب للشموخ ايذي ميأل

ته يف يامتش ىي مع رغب ، و اإلنسان العريب األول ايذي أنتج اللغة

اآلخر ايذي ينهتيي مضريه اخملاطب ابلتاء  الاس تعالء عىل

يت املكتومة اليت من حتريكها ليظهر صوهتا فاس تتبعت ابلفتحة ال

هذه املقوةل مل تتحقق يف ، (36)"تساوي نصف ألف يف "أنت" 

األنت و  توّحد مضريا األانو  الرواية النسوية معنا حيث تساوى

أيامن  "ام: بيهنحيث يمّت احلواُر ، دون أي فاصل أو اس تعالء يُذكر

جت نسو  ما زلت معي .. أمحل حاكييت .. حلقت حبلميو  كنت

،  اهينحتفر يفو  لتبحر يف خاطري، يوم تبعرثك قدري أميل،

 حنني حيب ألحيك  كو  أنتظر بلهف شويق، س تجدين هناك

عبث الزمان يب فرنمس معا سعادة حمل منتظر لغد و  ضياعي

 .(37)"أفضل

 

 خر: الغائب/ رسُد اآل رسدُ  -(ب

إاا نان الرسد بضمري املتلكم هو احتواء لآلخر من خالل     

ناو  استيعابه فإن ، باآخَر منفصال حماَورا قري و  احلديث عنه متضمَّ

يف و ،الرسد بضمري الغائب هل حضوره يف الرسد العريب معوما

 "حيث يرى صالح صاحل أن ، الرسد النسوي عىل األخص

هيام الـ و الـ "هو" أو الـ "يه" يلالضمري األكرث اس تئيارا ابلرسد ه

من النادر أن يكون الرسد ، و "أان" مث الـ "أنت" أو الـ "أنِت"

يه قراءة ، و(38)"األننت"و  األنمتو  بأحد ضامئر امجلع "نالنحن

 "معينة كام و  ترتيبية نسبية حتتاج إىل متكآت إحصائية دقيقة

أزق يف امليشلك اس تعامل الـ "هو" يف الرسد مأزقا أو ما يش به 

شظيات استبطاهنا عرب ت و  مكوهناو  اآلخرو  إطار مضور ننائية األان

، (39)"الـ "هو" إىل مجموعة من اآلخرين أو مجموعة من األنوات

 ا ك ألّن األان الساردة تس تحرض الغياَب يف مضري الـ "هو"و 

من و  مكٍ قرٍب رسدين حمو  حتيك اآلخَر البعيَد املنفصَل يف ربطٍو 

 أمامه سلسةل، و ران انرص بسكون مطبق"اية ا ك يف الرو

مرتاصة من ايذكرايت جبذورها املمتدة مرورا ابلسهل إىل 

يه اس تعادُة ااكرِة اآلخر من خالل قناة األان ، و(40)"العامرة

نان ماجد عاشقا للبحر كثريا ما نان يراتده صبيا "الساردة حيث 

افع دمنصتا حلركة ت، شااب ايفعا صباح مساءو  حامسو  بشوق

حوارا و  جدانيةو  يبدو أن هناك رشاكةً ، و (41)"انكسارهاو  أمواجه

 الـ "هو".و  ارنْي بني الـ "أان"و  موضوعاتيا

يتعدى مضرُي الرسد "هو" متثالِت اآلخر اإلنساينِّ إىل و     

ا ك ما نان يف رواية "أرض الغياب" و  امجلادات أيضاو  األش ياء

َرَد و  ء كامربَة اآلخر/اليشحني نان الرسُد بضمري الغائب يمتثل جت

رج صفاء تع، و نان ساحل البحر بتدرج زرقة ألوانه "يف الرواية:

ق منرشحا لنفسه الظامئة إىل الانطالو  بياضه ملهام خليال ماجد

"(42). 

ِ و  متثل الـ "يه" يف الرواية مظاهَر الفقدو        التشتِت و  الضياع

ن " منواج ع"ثرايو الانتسابو والاحتواء البحِث عن ايذات،و 

ك هامئة ثراي تبحث عن انسجاهما بعد غياب "الفقد:و  ا ك البحث

مال تبيه جرس اآل، و تنسجه من حنني األحالم، األكرث حضورا

ـ "يه" ننائيَة و  .(43)"جه الصحراءو  لألزل عىل هكذا تس تحرض ال

 ةل رسديةاآلخر يف حو  بني األان، احلملِ و  ايذاكرةِ  الغياِب،و  احلضورِ 

 دموع، و أردفت بأنفاس خمنوقة "خاصة ملا ، ةارة حممكو 

أهدئ روعه .. أحتضن عامله و  حني أطيب نفسه، موجوعة
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 حيث يتحاور مضريا ال "يه"، (44)"بدفء حنو صدري 

د حواَر وانفصاٍل اجسّ  توّحٍد،و  حلولٍ ، تقارٍب و  ال"أان" يف تباعدٍ و 

 الضامئر داخل النص الروايئ هذا ايذي مل يغفل ضامئَر الغائب

يتطلعون " مهو مضري امجلاعة الغائبني مهنا الضمري "مه"؛و  األخرى

رمد يف حامسا انبضا ال يو  إىل ااكرة يقظة تعيد إلهيم جمَد املاكن

 .(45)"لتورق األفاكر مبعني صدقها بسالم ، مرائف النس يان

 الرتاكيِب  ،خمتلفة الصيغِ و  ميلام عرثان عىل أصوات متعددةو     

املفارقَة و  املغايرةَ و  الاتساَق و حملنا ا ك احلوارَ  ميلام، احملموالِت و 

بني الضامئر الرسدية احلارضة يف نص "أرض الغياب" لعزيزة 

ر الطايئ اليت انطلقت يف روايهتا من مضري املتلكم لهتمي مع ضامئ

كون مضري ي "حيث ، تتآلفو  ختتلفو  عديدة تعددت لتتنوع

تنويع يف أسلوب  يقس يةل من الوسائل اليت تتكفل بتحق و  املتلكم

، خملاطببني مضري الغائب أو او  القصة حيامن يراوح الاكتب بينه

فيتحدث بضمري املتلكم عن العامل النفيس ادلاخيل إلحدى 

ما و  يتحدث ابلضمري اآلخر عن اجملرايت اخلارجيةو  الشخصيات

هذا التنويع من ، و (46)"متغرياتهو  حيدث يف الواقع بلك أشاكهل

فة متعة الاس امتع إىل أصوات خمتلو   ك الامتيزشأنه أن خيلف ا

 داخل النص الرسدي الواحد . 

املطارحة أخلص إىل أن الرسد و  من خالل هذه القراءةو     

ممثَّال يف رواية "أرض الغياب" لعزيزة الطايئ  -النسوي الغريب 

سوي جتعل من العمل األديب الن ، دقيقةً و  يعمتد تقنياٍت عديدةً  -

 فِة احلياةفلسو  متزيه يف عرض مقوالِت ايذات فعال اا خصائص

 جتىل ا ك يف تعدد املناظري الرسدية يف الرواية، و رؤيِة الكونو 

 انتقاء محموالت لك مضري .، و تنوع ضامئر الرسدو 
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 احلداثة الغربية وجتلياتها على الشعر العربي املعاصر
 د. رضا عامر

 ميةل. ،جامعة
 مدخـل:

طرح موضوع احلدانة ابلنس بة للمجمتع العريب هاجًسا  لقد    

حلدانة ا ظّل يؤّرقه عىل مدى عّدة قرون، وهمام تعددت تعريفات

سواء نانت اترخيية أو فلسفية،فقد ابت التعامل معها عىل أهنا 

اايت مجموعة من القمي اليت ميثلها اجملمتع الغريب يف فرتة هنوضه مع هن

القرن السابع عرش وبداايت الثامن عرش، فإّن لّك ا ك ال ينفي 

عىل احلدانة أهّنا نانت موضوعا لدلرس الفلسفي لسجاالت طويةل 

 ل املعرفة الفكرية، وهبذا جتلت أس بقية الفكر الغريب يفيف حقو 

تبين مفهوهما ومرجعياهتا ومع ا ك الننفي عن اجملمتع العريب 

اإلساليم عدم معرفته ابحلدانة وموضوعاهتا اليت مل جتد الرتحيب 

والتنظري رمغ أّن بداايهتا نانت مع نظرية الهدم اليت طرهحا 

واج  العبايس من حتطمي للمنالشعراء املوايل يف بداية العرص

التقليدي للنص الشعري العريب واخلروج عن املألوف وادلعوة 

إىل اخلرق والتجديد وكذ ك األمر يف رضب أرنان اإلسالم 

والطعن يف القرآن الكرمي )مسأةل خلق القرآن( فلك تكل 

القضااي اليت عاش هتا األّمة العربية اإلسالمية مل جتد الرتحيب هبا 

هيا متع مل يكن هميأ بعد لتقبل تلمك املواضيع واخلوض فلكون اجمل 

لعدم نضج الفكر العريب حيهنا، فاكنت املبادرة للغرب خاصة 

املسامهة يق صنع املس تقبل احلداع ايذي وجد املناخ املناسب 

لطرهحا، وتعديل وحتوير لّك مافيه من قمي وسلوكيات وأفاكر وفق 

 يعيش يف الفكر العريب منط فكري فلسفي معني  يف حني بقي

دائرة المتسك ابلرتاث والتخّوف من هذه احلدانة الغربية اليت 

ا ابت يرى فهيا هناية اترخيه وهويته وحضارته، فاكن اإلقبال علهي

حبذر شديد يسوده التوجس من لّك ماتبدعه احلضارة الغربية 

بلغة عرصها، والسؤال ايذي يتجىل علينا هو: ما مفهوم احلدانة 

ودهة نظر األدابء والفالسفة عامة  الشعراء خاصة ؟ وما من 

 يه جذورها يف الفكر الغريب والعريب؟

 احملور األول : مفهوم احلدانة  واملعارصة فكراًي: -1

لقد بدأت صور احلدانة واملعارصة تربز للفكر اإلنساين خاصة     

 اليت قام رجال ادلين يف الكنيسة األوروبية  بعد الثورة

 

 

وجه خاص بداية ابلثورة اإلصالحية عىل معتقدات  عىل

الكنيسة السااجة من )صكوك الغفران، آلية التعميد، لغة 

 الكتاب املقّدس( مهنم القّس)مارتن لوثر( يف الكنس ية األملانية

والقس )جون لكفن( يف فرنسا مث رحل مهنا بعد اإلظصهاد 

اليت  ااملامرس عليه من طرف املكل فرنسوا األول إىل سويرس 

اس تقر هبا، مث يأيت القّس )أورليخ زوجنيل( يف سوسريا لك هذا 

حدث يف القرن اخلامس عرشة امليالدي لتنهتيي هذه احلقبة من 

احلدانة بظهور نالت مذاهب كنس ية يف أورواب مهنا: 

)الاكنوليك/األرنذوكس/الربوتيس تانت(هذا عن نورة احلدانة 

م، وامتدت 1789ة عام األوىل مث جاءت بعدها الثورة الفرنس ي

ح ى خارج أورواب من أجل إهناء احلمك املليك املطلق ايذي ساد 

مجيع دول أورواب، واألمر نفسه حصل يف الوالايت املتحدة 

 األمريكية، واليت نانت س بّاقة يف القيام ابلثورة عىل النظام املليك

ايذي فرضته بريطانيا علهيا، حيث دامت الثورة خاللها س بع 

لكلت هبزمية اجليش الربيطاين وانتباب جورج  س نوات،

م خاصة بعد التأثر 1789واش نطن أول رئيس لـ و.م.أ س نة 

بأفاكر الفيلسوف )جون لوك( ايذي حرر أورواب من مقع امللكية 

األرس تقراطية،فظهرت خاللها األفاكر التنويرية اليت فتحت أعني 

ي وادليين ر النقاد والكتاب والفالسفة عىل عوامل التغيري الفك

والس يايس، والاجامتعي اليت بدأت تتشلك يف فكر اإلنسان 

الغريب، وهذه صورة احلدانة الثانية  بشلك عام فاكنت بذور 

احلدانة تربز إىل عقل الفكر الغريب، وتتأصل يف لك امليادين، 

إان فاحلدانة بدايهتا مّست ادلين يف أورواب أي الكنيسة مث 

الفلسفية ،مث ختمت ابحلدانة الفكرية و انتقلت إىل احلمك الس يايس

واألدبية مع جون لوك،جان جاك روسو، توماس هوبز، وفلوبري 

وقوته وشكس بري، وبودلري وماالرمييه وغريمه من رجاالت الفكر 

الغريب ايذين قادوا احلدانة إىل طريق التنوير ـلتنحرف بعدها 

 اّلقة.إىل طريق مسدود إىل العلمناية واإلحلادية، والفو  اخل
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 . مفهوم احلدانة/ املعارصة:1 -1

إّن الاهامتم بتدقيق املفاهمي، وتقييدها أمًرا ابت رضوراًي     

سواء من الناحية الابس متولوجية أو من الناحية الفكرية إاا تعلق 

األمر بنقل مفاهمي فكرية من حقل داليل إىل آخر، إْا أصبحت 

تضاربة عددة أحياان، وم لفظة )احلدانة( حتمل دالالت وتعاريف مت

أحاين أخرى تبعا لتنوع واختالف حقول املعرفية، واملدارس 

 املهنجية اليت وظفت هذه اللّفظة يف خطاابهتا الفكرية واس تعانت

هبا بفرض منواج معني من الفكر التحرري، وابلتايل أصبحت 

حتمل يف طياهتا تناقضات وفروقات تويح ابخلروج عن  اللفظة

قمي واألفاكر والسلونات اليت مل ابتت تعرّب عن املألوف من ال

املوروث املشوه ابألمنواج الواحد،واحلذر من اخلروج عليه أو 

 ، فنتج عنه صعوبة اخلوض يف موضوع احلدانة لكونه ابتتعديهل

احلديث عنه موضوعا شائاًك، ومتشعًبا، لكونه متعدد املدلوالت، 

ن س يكون م وقبل أن خنوض يف مفهوم احلدانة الاصطاليح

 املفيد أن نعرج عىل مفهوهما اللّغوي والاصطاليح.

 املفهوم اللّغوي:  -أ

لقد محلت لفظة احلدانة يف طياهتا عّدة دالالت من خالل     

املعامج والقواميس اليت فرسهتا ورشحهتا، مفعجم لسان العرب 

البن منظور اإلفريقي يعرفها عىل أهّنا لفظة: مأخواة من الفعل: 

(، واحلديث نقيض القدمي، واحلدوث نقيض القدمة، )َحَدَث 

حدث اليشء حيدث حدواث وحدانة، واحلدانة أو األمر ابتداؤه، 

ويه الش باب وأول العمر، وأحدنه فهو حمدث وحديث وكذ ك 

اس تحدنه، ومنه جاءت وحمداثت األمور ما ابتدعه أهل األهواء 

وإاا عدان ، (1)من األش ياء اليت نان السلف الصاحل عىل غريها

إىل بقية املعامج الرتانية من أهمات املصادر اللّغوية حنو معجم 

القاموس احمليط للفريوز أابدي ومعجم الوس يط وغريها من 

املعامج الرتانية جند لكها تتفق مع ماجاء به معجم لسان العرب من 

الالكم ااته، ومنه جفميع املعامج تّؤكد عىل أّن لفظة )احلدانة( 

 ديد والتغيري.تويح ابلتج

 املفهوم الاصطاليح: -ب

ابت من العسري وضع مفهوم دقيق للحدانة إا ليس هناك     

اتفاق وإجامع بني املفكرين والفالسفة واألدابء حول طبيعة 

احلدانة يذ ك س نحاول عرض بعض التعاريف جملموعة من النقاد 

عترب ت واملفكرين حولها، وهذا جتس يًدا ملالمح احلدانة العامة اليت 

 من أمه القضااي يف اترخي األدب العريب املعارص.

فاحلدانة ال تعترب مذهبا كبايق املذاهب، "بل يه حركة إبداع     

متايش احلياة يف تغريها ادلام وال تكون وفقا عىل زمن دون آخر، 

األش ياء  حفيامث يطرأ تغيري عىل احلياة اليت حنياها فتتبدل نظرتنا إىل

 التعبري عن ا ك بطرائق خارجة عىل السلفي يسارع الشعر إىل

، فعاًل فاحلدانة تعرب عن تنوع احلياة اإلنسانية (2)املألوف"

وتطورها وفق رؤى ونظرايت متعددة املرجعيات جتانس مع 

ه رؤيتنا للحياة الاجامتعية دامئة التجديد والتغيري،ويف الصدد نفس

كرية ركة فجند )مسري سعيد جحازي( يشري إىل أّن احلدانة "ح

 الفّن عالنية علمية هدفها تغيري املفاهمي واملناجه التقليدية اليت تعاجل

 . (3)واألدب وإرساء مفاهمي وقواعد جديدة"

أّما )محمد علوان ساملان( فريى أّن" احلدانة عنوان عىل نزعة     

يش متل عىل مجموعة من احلرنات الطليعية، وتعمتد  أو مذهب،

 قات اليت تس هتدف الانقالب عىل املايضعىل مجموعة من املنطل

( 4)وقطع ما يتصل به هبدف اس تكناه فنية وأدبية جديدة ومغايرة"

فاحلدانة حسب نظره يه انقالب عىل الرتاث املايض يف مجيع 

صوره ورموزه التارخيية من أجل الوصول إىل معارف 

ومكتس بات جديدة مغاير للواقع املعيش،وإاا عدان إىل تصور 

عند )عيل أمحد سعيد( امللقب بأدونيس جنده يرى أّن  احلدانة

احلدانة "أن تقبل احلوار مع اآلخر، وأن نفكر جمددا برتاننا دون 

يف حني جند)عبد السالم املسّدي(  ( 5)أن نتنازل عن أصالتنا"

يؤكّد عىل أّن"لكمة احلدانة جتري جمرى ادلال املتعدد  الودهات 

( وأّما ة يف أاهان املس تعملني)...طبق تعدد الصور اللّغوية القامئ

من دهة املعىن فإّن احلدانة كثرًيا ماتشحن بتضمينات جتعلها دالاً 

واحًدا حاماًل ملدلوالت متعددة وهذا التعدد بعضه من التنوع 

وبعضه من ابب الاختالف ولكن البعض اآلخر من ابب 

ذلكر لوعليه فاحلدانة عند مجموع املفكرين السالفني  ،(6)التضارب"

الخترج عن فكرة رفٌض للعامل القدمي من أجل بناء عامل جديد، 

والقمي اإلنسانية والزنعات الفكرية الفلسفية املتعددة األوجه 

 والتيارات.

ومنه مفعظم التعاريف السالفة لذلكر جندها تدور يف فكل     

باط )احلدانة تقابل التقليد/ الارت  مخس سامت ابرزة للحدانة يه

هذه و  األورويب/العاملية/النقد ايذايت/الشمولية(، ابلتارخي

يف هذا التصور الفكري من  الصفات لكها تعكس رصاحة ما

انقالب ممهنج عىل املايض وحماوةل حتديث مافيه من ترس بات 

سلوكية وفكرية ومرجعيات دينية مذهبية ونظرايت نقدية تدور 
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ي املعارص قيف فكل الرتاث القدمي وحماوةل بعهثا لتصل إىل املتل

بثوب احلدانة وفق رؤية مغايرة ملا عرفت به سلفًا، ومع ا ك 

يبقى مصطلح احلدانة "يف الهناية نورة عىل التقليد ورهااًن عىل 

 (7)التجريد والتجريب والتجديد"

 . مبادئ احلدانة/ املعارصة:2 -1

إّن املبدع احلداع ايذي خاض جتربة الرصاع احلضاري مث     

ار رؤى جديدة عىل أساسها فهم اإلبداع وغرّي هبا وصل إىل اختي

مسار الّشعرية العربية من التقليدية إىل حرية اخللق واإلبداع 

 مضن جتربته الفهم اجلديد للمنط ايذي يرتضيه للحياة واجملمتع،

حيث سعي هذا املبدع يف الهناية إىل تكوين عامله اخلاص به 

أمّه املبادئ  ومنه جند من بني تدراجيًا حملاناة عامل املثل والفضائل،

 اليت ارتكزت علهيا النظرة احلدانية نذكر اآليت:

 تطهري الكنيسة: -أ

 تبقى قضية احلدانة يف ادلين من املشالكت اخلطرية اليت    

أّرقت الكنيسة األوروبية بلك مذاههبا من كثولكية وأرنذوكس ية 

عابد اليت قفت وغريها من األديرة وامل وبروتيس تانتية وح ى برانبية

عد كنس ية بيف وجه هذا التيار اجلارف ايذي خلخل القمي ال 

الفضاحئ اليت عرفها الفانتاكن بروما، انهيك عن  العديد من

قادها قساوسة من أجل إصالح النظام  العديد من الثورات اليت

د املس يح يالكنيس من تلمك املهازل اليت لصقت به وبتعالمي الس  

فع فهذا األمر د ولوقا وويوحنا ومرقص،يف لك من إجنيل متا 

ابلعديد من القوميات والعرقيات يف أورواب أن تعلن خرودها 

العلين عن سلطة البااب والقس والراهب يف نورة إحلادية غري 

معلنة فاكن اخلالص من ادلين هو احلل الوحيد لولوج عامل 

 التحرر واحلدانة الغربية اليت اندي هبا الفالسفة.

 نظام احلمك: تغيري -ب

لقيام ابلقد فهم اإلنسان يف أورواب التغيري للسائد واملطلق     

بثورة فكرية عىل مجيع األصعدة ادلينية والس ياس ية واملعرفية من 

أجل القضاء عىل لك مظاهر اخلنوع واخلضوع للمنواج السائد يف 

وقت ما نالنظام املليك والبابوية واإلقطاعية والربجوازية 

طية لك هذا من أجل احلديث عن املساواة والعداةل واألرس تقرا

 الثورة الفرنس ية اليت قامت عىل أسس مبادئواحلرية يف إطار 

 فاكن البّد من وجود عامل تسوده القمي اإلنسانية. احلدانة،

 

 

 اإلابحية: -جـ

 ادئمبلقد نان دعاة احلدانة يف أورواب يف رصاع دام مع     

أساليب اخلروج عن العرف  الكنس ية اليت نانت ترفض لك

اإلنساين وش بكة القمي الروحانية والوجداتية اليت تدخل يف  

فاكنت العديد من ادلعوات اليت  تكوين اإلنسان األورويب،

ترفض المنط الواحد والزواج التقليدي والعالقات العادية بني 

الرجل واملرأة مشلكة يف وجه من خرج عن األعراف العامة 

تادة،فظهرت املثليات اجلنس ية بني الرجال والسلونات املع 

والنساء، والزواج من اجلنس الواحد،وكرثت دعوات اإلدهاض 

والتحرر من لك القمي والعودة لإلنسانية البدائية خاصة دلى فئة 

الطبيعيني،والعديد من السلونات الشااة اليت رفضها اجملمتع 

 األورويب بشلك عام بدعوى احلدانة.

 ودية:الفلسفة الوج -د

هيا الفيلسوف إل دعاالوجودية اليت  الفلسفةتبيت قمي وأفاكر     

الفرنيس)جان بول سارتر( خاصة بعد رفضه ملنظومة القمي 

الاجامتعية واإلنسانية والفكرية اليت نشأت علهيا أورواب واثر 

هو سائد من منااج سااجة يف نظره خاصة منواج  عىل لك ما

ا مبارًشا اكن الرفض واملعارضة سببً ادلين والتعاطي مع الكنيسة،ف

إىل ظهور العبثية واحلمتيات والصدف اليت نانت وراء خلق 

الكون واإلنسان ايذي قذف به من السامء إىل األرض دون 

سابق إنذار،فاحلياة يف نظر الفلسفة الوجودية التسحق التضحية 

لكون اإلنسان فهيا مسري يف مجيع أفعاهل وسلوناته وفق نظام 

 يذ ك يس تطيع تقدير لك ا ك عندما يعي مجيع أس باب خاريج

وجوده فينتقل إىل مرحةل احلدانة "كغاية تبلغ هنايهتا ُصُعًدا،مضن 

 (8)اللكية الكونية"

 الالجتدرية: -هـ 

يعين هذا املصطلح الانفالت من مجيع القيود اليت تكون     

لتبيل انظمه وهويته الفكرية والفلسفية وادلينية وعليه اجب عليه 

عن لك القمي الرجعية ال ى أصبحت تشلك عائق يف سبيل 

 الانطالقوفالنوع الواحد مس هتكل اجب اخلروج عليه  حدانته،

 جديد " أّن لك حنو الالجنسانية والتبيل عن فكرة النوع هنائًيا

 تبًعا لهذه الرؤية إىل قدمي بفعل التحول الزمين وتغري يتحول،

هذه جّل املبادئ اليت ارتكزت علهيا العموم ف  ىلوع ،(9)األحوال"

 احلدانة يف الفكر اإلنساين الغريب والعريب.
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 احملور الثاين: جذور احلدانة عند الغرب والعرب: -2

لقد تعددت مصادر احلدانة الغربية والعربية وتنوعت أهدافها     

 اليت نانت ختتلف يف لّك مرة عن غريها، ومع ا ك اتفقت اوغاايهت

اليت عكست لّك النظرايت واملذاهب الفكرية  يف املبادئ

والفلسفية اليت قامت علهيا يف مرحةل اترخيية ما كام نؤكّد عىل أّن 

 احلدانة الغربية ختتلف لكيًا يف مجيع أصولها ومنطلقاهتا عن جذور

 سوف حندده الحقًا. احلدانة عند العرب وهذا ما

 احلدانة عند الغرب: -أ

 احلدانة يف الغرب مع بروز تيار املد لقد تزامن ظهور تيار    

الطبيعي ايذي أدخلته أورواب منذ العهدين اليوانين والروماين، 

امتدادا إىل عرص أابء الكنيسة مرورا ابلعصور املتالحقة اليت 

تزامحت بلك أنواع املذاهب الفكرية والفلسفات املتناقضة 

واملتالحقة، وقد نان لك مذهب هل ردة فعل مذهب سابق 

 املفكرين وقد اختلف كثري مل يف ااته عنارص انداثره وفنائه،حي

ايذين أّرخوا ونظروا للحدانة الغربية حول اترخي بداايهتا األوىل، 

 ورمغ ا ك ياكد يتفقون عىل ؟وعىل يد من ظهرت، وترعرعت

أّن إرهاصاهتا األوىل بدأت منذ أواخر القرن التاسع عرش 

 وبريتند راسل ان لوك،امليالدي عىل يد جان جاك روسو وج

والاكتب الفرنيس)شارل بودلري( صاحب ديوان"أزهار الرش"، 

ولكهنا مل تنشأ من العدم بل س بقهتا بداايت عديدة،  بل يه 

امتداد إلفرازات و تيارات فلسفية، أدبية، إيديولوجية/فكرية 

متعاقبة عاشها العامل الغريب بشلك مس متر خاصة بعد الثورة عىل 

سود )امللكية/اإلقطاعية/البابوية( فمترد الفرد الثالوت األ

األورويب علهيا مجيًعا  وقد ظهر ا ك جليا يف عرص الهنضة 

األدبية منذ بداايت القرن اخلامس عرش امليالدي، حيث مل تعد 

احلدانة" مفهوما سوسسولوجيًا أو مفهوًما س ياس ًيا أو مفهوًما 

 ( 10)اترخيًيا فقط" 

هنام لتجديد بظهور تيارين متوازين األول ممث بعد ا ك تواىل ا    

يرى أّن احلدانة الغربية نانت امتدادات متجّذرة يف حقل 

الفلسفات العقلية األملانية،والفرنسة مهنا خاصة دلى لّك 

من)هيجل/نيتشه/شبهناور/نانط/ دياكرت( اليت كرست مبّدأ 

 الفردية مكنحى للتغيري والتحول من الفكر امجلعي املؤلوف إىل

هل فكر أمسى ينري الطريق لإلنسانية يف حني جند التيار الثاين ميث

لك من )جوْس( ايذي يرى أّن احلدانة الغربية متجّذرة يف أعامق 

الثقافة اليواننية والالتينية عىل السواء وعىل امتداد هاتني 

املفارقتني نان هناك رصاع دام و حمتدم بني أنصار القدمي 

 .(11)قب الزمنيةواجلديد عرب خمتلف احل

وقد تعاقب عىل ركوب تيار احلدانة يف الغرب العديد من     

املفكرين والفالسفة ايذين نّظروا هل تدراجًيا، بعد أن سلكوا نفس 

الطريق ايذي بدأه لك من الفالسفة واملفكرين حنَو: مارتن لوثر 

وجان لوك وجان جاك رسو وتوماس هوبز وهيجل وصواًل إىل 

دلري، ورامبوا، وغريمه من سار عىل درهبم أميال لك من شارل بو 

ماالرمييه، وبول فالريي، ح ى أخذت احلدانة الغربية شلكها 

/ روبرت س. إليوت املتاكمل الهنايئ عىل يد )اإلجنلزيي توماس.

إيزرا ابوند( بلك ما محهل هؤالء الفالسفة  شولز، جون ديوي،

ام، ماهو ق واملفكرين من فكر وإيديولوجيات ومترد عىل لك

وجتاوزوا بذ ك لك احلدود لتطال احلدانة يف الهناية ادلين 

واألخالق والقمي والعمل، فاكنت نتا ها وخهمة أدت إىل حتطمي 

ة خاصة بعد أن ترعرعت احلدان للاميض واحلارض واملس تقبل،

الغربية واحنرفت إىل س بل خطرية عىل أيدي الش يوعيني من 

وجوديني حنَو:) س همون دي بوفوار، أميال: نريودا، ولورنا، وال

اف عىل لتأيت ألكها يف هناية املط وألبري نايم،جان بول سارتر(،

أيدي اجليل املنظر وادلامع لها، واحملفز عىل السري يف رناهبا من 

أميال ألوي أراجون، وهرني لوفيفر، وأوجني جلراندال وروالن 

ريمه غابرت، ورومان جاكبسون، وليفي شرتاوس، وبياجيه، و 

فتتعدى نطاقها الغريب الضيق لتصل إىل ضفة العامل العريب 

تدراجيًا عن طريق الرتجامت،والرحالت واملناظرات الفكرية 

والتودهات الفلسفية اليت طبعت نقافة الرشق العريب لتصبح 

 .(13)احلدانة يف هناية األمر" نزعة إنسانية"

 احلدانة عند العرب: -ب

لغربية إىل اترخي أدبنا العريب، لقد تسللت احلدانة ا    

والعقدي عرب الرحالت والنظم الاس تعامرية  والفلسفي،

والرتجامت األدبية رويدا رويدا للك الفكر الغريب دون غربلته، 

وقد وجدت ادلمع والس ند من دعاة التغيري والتجديد الفكري 

) محمد عبده/ عبد الرحامن  بداية من دعاة اإلصالح حنو:

امل ادلين األفغاين/ الباروين ابشا/عبد امحليد ابن الكواكيب/ ج

ابديس( وإن مل تكن دعوات رصحية يف حفواها لتبين الفكر 

احلداع الغريب بعد أن عاش عقل العامل العريب زمنًا من 

الانغالق، والعزةل الفكرية عن اآلخر ايذي كبّل تقدمه، ابإلضافة 

ه وتعرفه  أخرت تقدمإىل س ياسة ادلوةل العامثنية اإلنعزالية اليت
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عىل الفكر الغريب احلداع،  فاكنت  الثورات الفكرية اليت قادها 

علامء األمة العربية من مرشقها ح ى مغرهبا مبثابة نورة حقيقة 

ألجل حرير العقل العريب فكراًي وعقداًي من دهة والاس تعامري 

ايذي قسم تركة ادلوةل العامثنية من دهة اثنية، مما أوجد تربة 

خصبة دلعاة احلدانة الغربية منفًذا يف فكران وأدبنا العريب، إْا 

ترعرع فهيا العديد من املفكرين مهنم: عيل أمحد سعيد،خادلة 

سعيد من سوراي،عبد هللا العروي من املغرب،كامل أبوديب 

من فلسطني،سلمى اخلرضاء اجليويس، محمود درويش وصالح 

يت لوهاب البيافضل، وصالح عبد الصبور من مرص، وعبد ا

من العراق، وعبد العزيز املقاحل من الهمن، وحسني مروة من 

لبنان،وابن ابديس وكريبع النهباين وزهري الزاهري واألمني 

العمودي من اجلزائر، وعبد هللا الغذايم، وسعيد الرسحيي من 

السعودية، وغريمه  من دعاة احلدانة األدبية والفكرية يف عاملنا 

 العريب.

 انة عند املفكر)عيل أمحد سعيد(:احلد -1

 )أدونيس( بال ريب املنظر األّول للحدانة العربية خاصة يعترب    

 بعد اكتشافه لبذور احلدانة العربية يف تراننا العريب القدمي خاص

 (14)عند لك من املربد/ ابن معزت/ ابن جين/ ابن رش يق وهؤالء

رضورة و قدمي،مجيعهم نانوا دعاة للثورة عىل النظم العريب ال

 يتناسب مع لّك عرص خاصة يف العرص العبايس أين تبديهل مبا

ظهرت التيارات الفلسفية واملذاهب ادلينية ومعوًما ظلت احلدانة 

العربية تس بح يف هنر احلدانة الغربية وتأخذ من جذورها إىل أن 

خرجت عن املألوف من اترخي هويتنا العربية وأصالتنا إىل هدم 

لفكرية لإلنسان العريب، والثورة عىل العقيدة مجيع القمي ا

اإلسالمية، والانهتاء هبا إىل ظاهرة اإلحلاد الفكري والمترد عىل 

 ك والثقافية كام عرب عن ا الاجامتعيةوخمتلف القمي  األنظمة

فقد أشار إىل أّن  ،م1987)أدونيس( يف جمةل فكر وفّن عام 

ذ ك يساوي وب غري، القرآن الكرمي هو نتيجة نقافات إنسانية ال

بني لغة اخلالق، ولغة اخمللوق وهذا غري مقبول إطالقًا من الناحية 

ة رصحية وهذه دعو  العقدية يف منظومة فكر األمة العربية قاطبة،

نظام  وبذ ك الثورة والمترد عىل لطمس القرآن والتشكيك فيه،

قيًا، الاملوروث والسائد والمنطي بأنواعه اخملتلفة عقيداًي وأدبًيا وأخ

 وهذا األمر ال ميكن جتاوزه حبال من األحوال، فهو صورة األمة،

واألمة اليت ال موروث لها يه أّمة غري موجودة  ورمز حضارهتا،

 ويبقى النظم شأنه شأن األدب قابل للتغيري، يف األساس،

"ينتج هو جديد ليك ومبأّن املبدع مطالب بلك ما والتحوير فيه،

جيا هيا من العادة السائدة بقوة األيديولو فعالية جاملية اليس تحو 

ملقموعة ا السائدة بل يس تحوهيا عىل العكس من الطاقة الاكمنة،

 (14)لكن القادرة عىل تغيري رشوطها"

وتبقى حدانة الشاعر أدونيس حدانة فهيا الكيري من     

ه املتناقضات اليت خلقت جفوة كبرية يف اترخي الفكر العريب قدمي

فعهل طه حسني عندما تأثر بنظرية الشك وحديثه ميلام 

النظرة ) ادلياكرتية ح ى عبثت به إىل الشك يف القرآن الكرمي

 واألمر اآلخر أن تقع يف خف اإلحلادية(، وهذا هو اخلطر األكرب،

الشك يف الرتاث وادلعوى إىل حتطهمه والتنازل عليه، ومع ا ك 

ا اليت ابتت هوخرب أصول  فقد خرب أدونيس لعبة احلدانة الشعرية،

لعّل و  تدفعه إىل الترشب من ينابيعها يكيفام نانت ووجدت،

 )القصيدة غري املكمتةل( تشري إىل ا ك:     قصيدة

 لغة تتناسل رمل لغات

 سامء مرياث ال ال

 ما أغرب هذا اإلعصار اجلارف أرشعة األش ياء

 قولوا للمنبوا: اس تبلص 

 أو زاوية ركتًا،

 استسمل قولوا للتارخي:

 وقولوا حب،للرّ 

 للصحراء: املفرُد أنت وأنت امجلُع وقولوا:

 هو اا الوطنُ 

 خملوق من عرابت أشالءٍ 

 يتجرُأ أن يتحرك وال ال الشمُس تراُه،

 (15)ال أعرف من أي ّ لغات جئُت، ألي لغاٍت  - عفًوا

ن وعليه يبقى تسلل احلدانة إىل فكران العريب يشوبه الكيري م    

 ن املثقفني العرب من نقاد وميقفنيالغموض دلى الكيريين م

ورجال دين وس ياسة، وإن نان القةل ممن تنهبوا لهذا اخلطر ادلامه 

ملوروهثم وعقيدهتم وأدهبم عىل حد سواء حفاولوا التصدي لها 

بش  ى الطرق املتاحة واملمكنة، ولكن مساندة أنصاف املثقفني 

تناقضة م لها ممن يدعون أهنم يسايرون التقدم خلق فينا"ردوًدا 

وتوتًرا اندًرا بني اإلرتاكس والانهبار بني ادلعاية الالمرشوطة 

فاكنت األزمة أشّد واباًل عىل نقدان وتراننا  ،(16)والرفض املربم"

 العريب بشلك كبري.
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  احلدانة عند محمود درويش: -2

 عىل نانت رصخة الشاعر الفلسطيين)محمود درويش(    

بشاعة " طر ابت وش ياًك لكونالساحة العربية مبثابة نقوس خ

،وهذا ترصحي (17)القصيدة أشّد إيالًما للنفس من تكدس القاممة"

لنفسها   واليت ابتت تبحث عن مؤمل للقصيدة العربية املعارصة،

 وهوية حتمي مورفولوجيهتا الفنية/امجلالية/اللّغوية، عن مرجعية،

 ولعّل نظرة الشاعر/الناقد )محمود درويش( للشعر  احلداع

العريب املعارص تمكن يف معرفته ألضداد األش ياء ليك يمتكن " 

ابإلقرتاب من إدراك الشعر،ألنّنا ابلواحض نفرسر 

،وتبقى مسأةل قرض النظم مسأةل اوقية حبتة ملا (18)الغامض"

يقدمه املبدع من خميال/انفعاالت/ مشاهد/آهات...،لكون 

ومدهش  دالنص الشعري يف الهناية" نشاط إنساين داخيل معق

كام جند أّن النص الشعري ادلروييش نص او محوةل  ،(19)حقَا"

ح هالمية/انشطارية تنفذ وتتالع يف ايذات املتلقية للنص ليصب

يال واخل  النص ادلروييش أسطورة يف عاملني بني احلقيقة

رتهيا ع)محمود درويش( ي جفميع نصوص الشاعر الالمتنايه،

/ اخلياالت/ اإلنزايحات/ الالمتنايه/املفارقات الالمعقول/

التناصات اليت وجدت لكها متنفًسا وحضوًرا قواًي يف نصوص 

سده اج  الشعر املعارص، ومن تكل املفارقات الشعرية النصية ما

 )كحادنة غامضة(: نص قصيدة

 للشعر جرٌس عىل !"يف القصيدة

 أمس والغد قد يلتقي ابعة السمِك 

 املتعبون مع اخلارجني من امليثولوجيا

 قد يرشبون النبيذ مًعاو 

 قلت: ما الشعر... ما الشعُر يف

 آخر األمر؟

 (20)قال: هو احلدُث الغامُض الشعُر"

مفن خالل هذا التصور للقصيدة العربية جنده يبحث يف     

عن كيانه يف عامل ابت األوزان/القوايف/  خفاايها عن وجوده،

ىل الشاعر ع فاكن البدّ  اللغة ال تقدم تفسرًيا عن الواقع اجلديد،

املعارص من خوض جتربة شعرية جديدة بثوب معارص حيمل لواء 

 إا يقول يف هذا الصدد: ومهوم اجملمتعات العربية، العرص،

 "القصيدة بني يدي ويف وسعها

 أن تدير شؤون األساطري

 ابلعمل اليدوي ولكين

 مذ وجدُت القصيدة رشدُت نفيس

 وساءلهتا:

 من أان

 (21)من أان"

 نة عند يوسف اخلال:احلدا  -3

عرية فنجدها حتربة ش أّما عن جتربة )يوسف اخلال( الشعرية،    

الواقع الشعري و  عية للنص،اتتسم ابلتغيري الفكري والتجربة الو 

 واخلروج اإلظطراري عن المنذجة للنص املتسم براحئة التغيري،

 يتناسب ولغة املعارصة،"فللك الشعري العمودي ايذي ابت ال

ون فاحلدانة ليست مرتبطة بعرص د ته أو حدااثته،عرص حدان 

حدااثهتم وللمعارصين حداثهتم دون أن جتب  إا للقدماء، آخر،

، وتبدو (22)هذه تكل بل تس تفيد مهنا وتتخطاها إىل األحدث"

حركة احلدانة الشعرية اليت هّزت أرنان األمة العربية خاصة من 

الشعر  مسايرة حركة نان البّد علهيا من اجلانب الفين وامجلايل،

العريب من خالل توظيف أساليب وطرائق أكرث حدانة ومعارصة 

تبلق يف الهناية ل  مهنا إىل األساليب البالية اليت ابتت من املايض،

تتناسب مع وسائل العرص ولغته ( 23)"األش ياء بطريقة جديدة"

ة فتعكس صريورة التجديد التارخيي والثقايف مبفاهمي أكرث معارص 

 "حاجة الشعراء جلعل قصيدهتم قادرة عىل التعبري عت إلهيام ى د

 ،(24)عن املوضوعات احملدنة اليت بدأت البالد العربية تشهدها"

إان النص الشعري ليوسف اخلال نان مبثابة اللغة الشعرية اليت 

زحزحت النص الرتاع عن ماكنه ليحل حمهل شعر حداع يعرّب 

 يف هذا الصدد نسوق األبياتعن مهوم األمة العريب واترخيها،و

 )اآلية األخرية(،واليت يقول فهيا: اآلتية من قصيدة

 "هناية املسري مقّة

 وحنن النسريُ 

 نظلُّ يف السفوح كومةٌ 

 تزحُف أو متوُت:

 ينسُج نوهبا األخرَي عنكبوُت 

 يقال للجبال انتقيل وال

 إىل البحار، أو فأقبيل

 وابتديئ احلياهْ 

 .( 25)."النوَر، الظالَم، ال إهل

يف هذا النص الشعري جند الشاعر خيرتق الالحمدود يف عامل     

لته ينتقل وجع  الواقع بلغة اخلرق والتأويل اليت هزت لغة النص،
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من عامل اجملهول إىل عامل من اإلسترشفات والتأويالت اليت ربطت 

ا عن وتغيري حبثً  حيويه من أحزان، وما النص بصوت الشجن،

 نة العذاب من خالل )دورة احلياة(.رحةل اخلالص من حم 

 خامتة:  -

تبقى مسأةل )احلدانة( قضية شائكة متشعبة األطراف يف       

الفكر الغريب والعريب عىل السواء ملا فهيا من تعدد للمنطلقات 

والفلسفات وادلعوات الرصحية واملبطنة اليت سعت لتكريسها 

بنية النظم  يفيف الفكر اإلنساين كنوع من التجديد والتغيري 

الفكرية والس ياس ية والعقدية اليت نانت تربز القيود عىل بين 

ة فاكنت احلدانة يه سبيل احلرية املطلق البرش بشلك مطلق،

فو  و  اليت جعلت من الغرب يعيش يف عبثية فكرية ودينية،

 وسقوط للقمي اإلنسانية أخالقية من إابحية وجمون وميلية،

 وتدنهيا. 

 رضا عامر

 مش واإلحـاالت:الهوا
 دار صادر، )حدث(، مادة 2مج ابن منظور: لسان العرب، -(1)

 .131ط، ص لبنان، بريوت،

يوسف اخلال: احلدانة يف الشعر، دار الطليعة للطباعة والنرش،  -(2)

 .17، ص 1978، 1بريوت، ط

مسري سعيد جحازي: النقد األديب وأوهام رواد احلدانة، مؤسسة  -(3)
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محمد عزام: احلدانة الشعرية، منشورات احتاد الكتاب العرب،  -(5)

 .38، ص 1995دمشق، دط، 

بنان، ا لنقد واحلدانة، دار الطليعة، بريوت،عبد السالم املسدي: ا -(6)

 .8، 7،ص1983، 1ط

ب، املغر  إفريقيا رشق، محمد الش يكر: هايدغر وسؤال احلدانة، -(7)

 .16، ص2006، 1ط

مسأةل  ) محمد بنيس: الشعر العريب احلديث، بنايته وإبدالاهتا -(8)

 .158، ص2014، 3احلدانة(، دار توبقال للنرش، املغرب، ط

 .159رجع نفسه، صامل -(9)

عبد الغاين ابرة: إشاكلية تأصيل احلدانة يف اخلطاب النقدي العريب  -(10)

)مقاربة حوارية يف األصول املعرفية(، الهيئة املرصية العامة  املعارص

 .15، ص2005، 1ط مرص، للكتاب،

مسأةل  ) محمد بنيس: الشعر العريب احلديث، بنايته وإبدالاهتا  -(11)

 .159، 158احلدانة(،ص

 .45ص محمد علوان ساملان: اإليقاع يف شعر احلدانة، -(12)

 .15ص محمد الش يكر: هايدغر وسؤال احلدانة، -(13)

ار د أدونيس)عيل أمحد سعيد(: الثابت واملتحول"صدمة احلدانة"، -(14)

 .230د.ت، ص ،4ط لبنان، بريوت، العودة،

دمشق،  دى،دار امل هذا هو امسي وقصائد أخرى، أدونيس: -(15)

 .423ص ،1996، 1سوراي، ط

محمد بنيس: الشعر العريب احلديث، بنايته وإبدالاهتا) مسأةل  -(16)

 .160ص احلدانة(،

محمد نامل اخلطيب: نظرية شعر عند العرب )مرجةل جمةل شعر  -(17)

دمشق،  منشورات وزارة الثقافة، شهادات، مقدمات(، مقاالت،

 .608ص ،1996، 1ط سوراب،

 ملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ا -(18)

)التشكيل  عبد القادر الرابعي: جامليات املعىن الشعري -(19)

 ،2009، 1ط األردن، إريد، والتأويل(، دار جرير للنرش والتوزيع،

 .17ص

محمود درويش: األعامل الاكمةل، منتدى مكتبة اإلسكندرية،  -(20)

 .535ص ، د.ت،1ط مرص، اإلسكندرية،

 .684ه، صاملصدر نفس -(21)

 مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلّر، فاجت عاّلق: -(22)

 ،2005، 1ط  سوراي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،

 .29ص

الشعر  ) محمد بنيس: الشعر العريب احلديث، بنايته وإبدالاهتا -(23)

 .10ص ،1990، 1ط احلّر(، دار توبقال، املغرب،

، دار توبقال، 1ج احلديث يف املغرب العريب،محمد انوري: الشعر  -(24)

 .81ص ،2006، 1ط املغرب،

يوسف اخلال: األعامل الشعرية الاكمةل، دار العودة، بريوت،  -(25)  

 .327، 306، ص1979، 1ط لبنان،
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 ترمجة التشويق يف أدب الرحلة

 رواية جول فرين "حول العامل يف مثانني يوم" أمنوذجا
 صغري مرمي   .أ                                  

 تتيار ، جامعة بن خدلون
 ملخص:

نعمل أن الاكتب والقارئ رشياكن يف صناعة األدب، ألن النص ال حيي إال بقراءته، فيصبح تفاعل القارئ مع النص رشطا أساس يا يف     

عد الرتمجة نان النص يف لغته أم نصا مرتجام إا ت واءمعلية التواصل، من مرسل ورساةل ومرسل إليه، وإال بقي النص رساةل بال عنوان، س

 يف إعادة فعل التواصل. ويعترب التشويق من أبرز العنارص اليت تثري القارئ وتورطه، فيكون قد أدى وظيفته ابعتباره املرسل إليه واملمتثةل

تطلب حتليل الغرض الثقايف، فإن إنتاج نص مرتمج ي  الاس تجابة لألثر. ومبا أن الرتمجة، ابلنس بة إىل كريستيان نورد، تدخل مضن التواصل

 منه أوال لضامن تلقيه من مجهور معني.

 التشويق ـ أدب الرحةل ـ ترمجة ـ املقاربة الوظيفية التواصلية ـ املتلقي ـ األثر اللكامت املفتاحية:

 مقـدمـة:

 حتمل كتب أدب الرحةل يف طياهتا قهمة فكرية تعلهمية، وتمتزي    

د فنية ينفتح فهيا اخلطاب عىل أجناس خمتلفة من رس  خبصائص

اترخيي ووصف جغرايف وأسلوب قصيص، يصور عربه الرحاةل 

ما شاهدوه من عادات وتقاليد وأعراف وسلونات دينية ونقافية 

 تعكس فكرة اآلخر ورؤيته اخلاصة للعامل.
« Dans les voyages d’écrivains, des parenthèses, des 

digressions qui empruntent à diverses thématiques, émaillent 

le récit. Le récit prend des détours sans jamais se perdre. Le 

narrateur ouvre son récit en permanence mais en maintient 

toujours le fil. »)1(  

يفتح ناتب الرحالت أقواسا ويأخذ اس تطرادات، يتناول فهيا »

متنوعة تزين نصه، حيث يلف ويدور دون أن يضيع، مواضيع 

أي أنه اجعل نصه منفتحا بصفة دامئة دون أن ينفلت حبل 

 (النص السابق مرتمج« )أفاكره.

مبعىن أن النص الرحيل حييك قصة اهاب مث إايب الرحاةل     

وما اس توقفه خاللها من أحداث ومواقف إال أنه يفتح أقواسا 

بولوجيا لفة من جغرافيا إىل داينة أو انرثويتناول فهيا مواضيع خمت

أو التعمق يف وصف ما أو ترمجة ألحد املعامل أو نقل ألخبار 

بتفاصيلها، ولٌك يتطلب صياغة معينة، وهذا ما يصنع هجانة 

النوع األديب، ولك هذا حتت ظل دميومة الرسد األول 

 ،واس متراريته، حيث ال يشعر القارئ بتقطع وتشتت يف األفاكر

 إمنا يه عبارة عن إضافات متنوعة وألوان خمتلفة تزيد و

 

 

من جاملية النص، وكأن الرحاةل يف مسريته يغري ودهة نظره من 

 حني آلخر أو يقرتب من واد أو جبل دون أن يغري طريقه.     

كام تفرض طبيعة الرحةل وجود الزنعة القصصية يف أدب     

 اقف يروهيا األديب،الرحةل، وا ك ملا يتبللها من أحداث ومو 

واليت تقتيض صياغهتا أسلواب قصصيا يعمتد الوصف واإلاثرة 

والتشويق يف غالب األحيان حيث تعد الرحةل قصة وإن مل تتوفر 

 . عىل لك خصائصها

وممّا يزيد من متعة مطالعة كتب أدب الرحةل هو عنرص     

 التشويق ايذي كثريا ما يمت اعامتده، وهو ملمح فيّن ابرز يف

األعامل الرسدية، كام أنّه عامل رئييس يف جناح العمل الفين 

دب انطالقا من كون األ»واألديب، وكام يقول أحد كتاب املرسح: 

ممارسة ممتعة هتدف إىل إعادة صياغة الواقع وفق حاةل إبداعية 

يتشلك بناؤها ممزتجا ابخليال، فإن التشويق يف األعامل األدبية 

تّاب تقنيات الفعل الرسدي، ولهذا يعمد ك  الرسدية تقنية همّمة من

القصة والرواية إىل حقن أعامهلم ابلس ياقات واألحداث اليت 

تضفي علهيا طقسا من اإلاثرة والتحفزي القرايئ، سعيا مهنم يف 

، وا ك (2)«توريط املتلقي يف كينونة العمل وحراكه ادّلاخيل

وكذا إضفاء  ،إلبعاد امللل الناجت عن طغيان املبارشة والتقريرية

حيوية، وإاثرة املتلقي، وابلتايل تفاعل هذا األخري مع النص، 

فيتجاوز مرحةل امجلود ويتوغل يف الرحةل وكأنه يعيشها يف أدق 

تفاصيلها. وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل: مايه آليات ترمجة عنرص 

التشويق يف أدب الرحةل؟ وما مدى جناعة املقاربة الوظيفية 

 التعامل مع عنرص التشويق فيه؟ التواصلية يف

 التشويق يف أدب الرحةل: -1

إاا نان البناء القصيص يقوم عىل بنية رسدية يتجىل فهيا     

عنرص التشويق من خالل أفق توقعي ملا س يتبع من أحداث، 

فإن الرحةل، وملا ميزيها من اهاب وإايب وموادهة للمجهول يف 
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قدمي مادة تبت من أجلها بتلك حلظة، جتسد الغاية املرجوة اليت ك 

 إبداعية يتذلا هبا املتلقي ويتفاعل معها. حيث يش تغل الرحاةل يف

واقع وميزج فيه ااتية خاصة وموضوعية البنائه الفين عىل 

)املعلومات املقدمة(، ويورط القارئ برسد روايئ رائع وخيال 

خصب يف عوامل ادلهشة، ويفيده من الس ياحة يف العامل والشوق 

ل إىل الهناية واحلل بعد رسد مطول غري ممل. ويعرف للوصو 

 التشويق الفعال مبدى جتاوب القارئ مع األحداث.
«Suspense is ultimately all about audience involvement […] 

using methods of suspense guarantees active audience 

participation and therefore a deeper intellectual and emotional 

connection to the narrative»)3(        

التشويق هو توريط امجلهور، واس تعامل تقنياته يضمن مشاركة «

فعاةل للجمهور، وابلتايل تواصل فكري وعاطفي معيق مع 

 )النص السابق مرتمج(«.   الرسد

ويتحقق ا ك من خالل تساؤالت القارئ عام س يأيت، وهبذا     

نتابه تفكريه، وكذا بتفاعهل مع الشخصيات نظرا ملا ي يكون قد أاثر 

 من قلق أو فرح أو خوف فإنه يكون قد حرك عواطفه.
« Un tel effet de suspense fait que nous cherchons à nous 

présenter immédiatement l’information qui nous manque sur 

la suite des événements. Comment la situation va-t-elle 

évoluer ? Plus nous nous posons ce genre de questions plus 

nous participons au déroulement des événements »)4(  

اجعلنا التشويق نبحث عىل الفور عن عرض ملعلومات تنقصنا »

يف سري األحداث وكيف سيتطور الوضع. ولكام طرحنا هذا النوع 

 )النص«    يف تسلسل األحداث.من األس ئةل لكام شاركنا 

 السابق مرتمج(

 التشويق وجاملية التلقي: -2

 ترى نظرية التلقي أنه ال تمت معلية األدب إاّل ابملشاركة الفعاةل    

 بني اإلبداع ومتلقيه، أي أن النص ال حيي إال بقراءته، وأنه سيبقى

 غري اتم ما دام مل يقرأ، مبعىن أن الاكتب والقارئ رشياكن يف

صناعة اإلبداع، فالنص األديب "حيتاج إىل دينامية الحقة بنقهل 

من حاةل اإلماكن إىل حاةل اإلجناز ومن حاةل المكون إىل حاةل 

التحقق؛ مبعىن أنه ال اجوز القول بوجود املعىن اجلاهز أو الهنايئ 

 يف النص، وإمنا معناه املرتقب انجت عن فعل القراءة وفعاليهتا اليت

و  سيتودل بني النص وقارئه، بني البنية األصلية أيه عبارة عام

 .(5)("أفق انتظاره)السنن األول وبني خربات القارئ أو 

إان ال ميكن للنص أن حيقق غايته أو أن يقوم بوظيفته     

 امجلالية إال إاا حتقق فعل القراءة وارتقى إىل  أفق توقعات املتلقي

عل معه يك ئ( ويتفاايذي سيشارك بفعالية يف املركب )نص/قار 

أن النص ميثل آلية كسوةل )أو مقتصدة( حتي »يكمتل النص، إا 

من قهمة املعىن الزائدة اليت يكون املتلقي أدخلها )إىل النص( 

]...[ ألن النص بقدر ما مييض من وظيفته التعلهمية إىل وظيفته 

امجلالية، فإنه يرتك للقارئ املبادرة التأويلية ]...[. إن النص 

 Suieدر عىل املتلقي خاصته ابعتباره رشطا ال غىن عنه ]يصا

qua non] (6)«لطاقته التواصلية امللموسة .  

هذا يعين أن النص يتطلب معال حييثا من القارئ ايذي     

عليه ملئ "الفضاءات البيضاء" اليت مل يرصح هبا، وا ك بإضافة 

فزييد  صمعىن ملا قرأ عن طريق التأويل، فهو إان يتفاعل مع الن

من قهمة املعىن فيه، وهبذا يصبح رشطا أساس يا يف معلية 

التواصل، من مرسل ورساةل ومرسل إليه، وإال بقي النص 

رساةل بال عنوان، ألن النص كتب أساسا ليصل إىل قارئ ليقوم 

 بتفعيهل وابلتايل يبث الروح فيه.

لية أننا وقعنا حتت تأنري حسر جام»ويعين التلقي امجلايل     

النص، ويف شعور من ادلهشة ]...[ فال ميكن أن نمتتع جباملية 

النص إال عندما يعترب كحدث جديد. فاحلدث يف نظر ايوس" 

يكون هذا العنرص اجلديد ايذي مل نكن ننتظره، وايذي فاجأان 

 .(7)«وأاثر دهشتنا"

ويعرب هذا العنرص اجلديد ايذي س يوقعنا حتت تأنري حسره     

غة جديدة تتبل النص بعنارص جتعل القارئ إما عن طريقة صيا

يتذلا هبا )من تشويق واس تعارات وجتس يد لغوي وتصوير يح( 

وإما أن يكون اجلديد، فعال، جديدا من رسد لوقائع ومشاهد 

غريبة أو وصف ألماكن أجنبية أو تصوير ملفاهمي مدهشة. وأدب 

الرحالت ال خيلو من هذا وال ااك، محل اجلديد الغريب يف 

نه اليشء من غري معد»تواه ووضعه يف قالب فين جديد. وحم 

أغرب، ولكام نان أغرب نان أبعد يف الومه، ولكام نان أبعد يف 

الومه نان أطرف، ولكام نان أطرف نان أاب، ولكام نان أاب 

 .(8)«نان أبدع 

 ترمجة التشويق من منظور املقاربة التواصلية الوظيفية: -3

من ة تشفري وترمزي أي رساةل قد تتضيعترب التواصل معلي    

بعض املعلومات. ويعترب املرتمج دهاز فك رموز وإعادة تشفري 

  .(9)الرساةل إىل رموز يسعى إىل نقلها سلهمة بعد تعديالت تثقيفية
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إان التلقي هو وظيفة يؤدهيا املرسل إليه ايذي تكون هل     

هو جزء  ديبقابلية الاس تجابة "لألثر" املوجه إليه. واألثر األ

أسايس يف أي معل أديب تسعى الرتمجة ميلام تسعى ما ترتمجه 

من أعامل أدبية إىل خلق أثر أديب يودل ردة فعل من املتلقي 

 )القارئ(.

يه يبقى النص بوصفه نتاجا لقصد املؤلف مؤقتا ح ى يمت تلق     

فعال. "إن التلقي هو ما يمكل الس ياق التواصيل وحيدد وظيفة 

نا القول إن النص بوصفه حداث تواصليا يمكهل النص. ميكن 

 . (10)املتلقي"

وهتدف املقارابت التواصلية الوظيفية بش  ى أودهها إىل     

الاهامتم بوظيفة الرتمجة ونقافة مجهورها، الس امي مقاربة كرستيان 

لتحليل النصوص اليت ترى أن النص  (Christian Nord)نورد 

قف ايذي وظيفته من املو  ليس يف حد ااته وظيفة بل يكتسب

يس تقبهل فيه. فبالنس بة لها تدخل الرتمجة يف إطار التواصل 

املرتمج ليس مرسل رساةل النص األصل؛ لكنه »الثقايف إا أن 

منتج نص يف الثقافة الهدف يتبىن قصد خشص آخر يك ينتج 

وس يةل تواصلية للثقافة الهدف، أو ونيقة يف الثقافة الهدف 

. وما حيدد مهنجية الرتمجة (11)«قافة األصللتواصل حدث يف الث

ليست الوظيفة املرجوة من الاكتب األصيل ميلام تنص عليه 

أغلب النظرايت املبنية عىل أساس التاكفؤ، وإمنا حتدده الوظيفة 

أي أن معلية  (12)النص الهدف  "skoposاحملمتةل أو "غرض" "

لتاكفؤ االرتمجة متثل وفقا لنظرية الغرض، اليت ترفض مبدأ 

ابعتباره هدفا يف العمل الرتمجي، فكرة جديدة جتعل من هدف 

 املنتج معيارا يف العملية الرتمجية. كام أنه مل يعد مدى التاكفؤ بني

األصل والهدف معيارا يف تقيمي الرتمجة بل وظيفته يف اللغة 

 الهدف.

وهبذا يكون عىل املرتمج أخذ قرار أي الاسرتاتيجيات     

كون عىل قدر ناف من املرونة من أجل إنتاج يوظف، وأن ي

الغرض املرجو من الرتمجة، وبصيغة ختدم أيضا الغرض التفاعيل 

ايذي أراد املؤلف خلقه بني النص وقارئه )من تشويق وجاملية 

 اإلبداع(.

كام ترى كريستيان نورد أن العالقات بني القصد والنص،     

يه العالقات  واألسلوب،وبني املتلقي وعامل النص، وبني املتلقي 

األشد أمهية بني العوامل املمكنة يف معلية التواصل أي يف إنتاج 

تأنري النص، وأن يف العالقة املتلقي/أسلوب إاا ما نان اختيار 

بار وسائل التعبري النصية ادلاخلية يقرره توقع التأنري، ينبغي اعت 

ودلة ملفئة التأنري فئة من البالغة حيث يمت تعيني صفة النص ا

للتأنري مببادئ أسلوبية حمددة ميل: ادلقة والوضوح أو 

 . (13)الزخرفة

تدخل الثنائية )متلقي/ أسلوب( مضن معلية التواصل، و     

فوسائل التعبري، أي األسلوب، يقررها توقع التأنري، فكام لعامل 

ل األسلوب التأنري عىل املتلقي، فعىل املرتمج أن يفهم قصد املرس

ساليب البالغية أوال، كونه أول متلقي، وأن يكون من تكل األ

ىن عىل دراية اتمة بكيفية معلها يف إطار الثقافة املس تقبةل يك يتس 

 هل عربها إنتاج التأنري ااته.

اسرتاتيجيات ترمجة التشويق يف رواية جول فرين "حول  -4

 :العامل يف مثانني يوم"

 فضاء الرواية: -1 -4

ة الس يد فيلياس فوج، الرجل حتيك هذه الرواية قص    

اإلجنلزيي الرثي واملنضبط، ايذي حاول السفر مع خادمه 

ابس بارتو حول العامل يف مدة وجزية، مثانني يوم، وا ك لكسب 

الرهان ايذي أجراه مع أصدقائه يف اندي اإلصالح ايذي هو 

عضو فيه، فيبدأ الس باق ضد الوقت يف مغامرات ثرية األلوان 

 الصعاب والعراقيل، وتنهتيي املغامرة بكسب عرب القارات وعرب

الرهان، حيث بدأت الرحةل ابلسفر حنو الرشق، اليشء ايذي 

مكهنام من رحب أربع دقائق لكام عربا خطا من خطوط طول الكرة 

 األرضية.

 خصائص الرواية: -2 -4

يوم" من أشهر رواايت جول  80تعد رواية "حول العامل يف     

قيفية، ء للقراء ملا حتمهل من قهمة إبداعية وتث فرين وأكرثها اس هتوا

حيث مزج فهيا الاكتب بني التدوين العلمي والرسد القصيص، 

ة اس تدعى فهيا املتلقي يف لك حني متجاوزا بذ ك األبعاد التارخيي

والزماكنية، فقام برسد أحداث القصة اليت مل ختل من املغامرات 

علمية  تقرير حقائق واملصادفات، كام فتح أقواسا تناول فهيا

وأخرى أنرثوبولوجية، دون أن ينقطع حبل أفاكره أو تسلسل 

أحداث قصته، فاكن الناجت عبارة عن نس يج فس يفسايئ منسجم 

ة يمتزي ابمجلالية واإلبداع، من بديع وبيان وتالعب ابأللفاظ وفاكه

 وتشويق.
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 اسرتاتيجيات ترمجة التشويق: -3 -4

 ألسلوب التشويق بغية إاثرة تفكريكثريا ما جلأ الاكتب      

القارئ وحتفزي تفاعهل مع النص، إلبعاد امللل وامجلود الناجت عن 

الرسد التقريري املبارش، ابس تعامل تقنيات خمتلفة، اختلفت 

 آليات ترمجهتا من موطن إىل آخر ومهنا: 

 ايذي قد خيرج عن هدفه احلقيقي أسلوب الاس تفهام: -1 -3 -4

 العمل بيشء ما إىل تصّور إحيايئ جاميل غرياملمتثل يف طلب 

مبارش، يريم إىل مقاصد أخرى، ومؤداي بذ ك دورا جامليا 

وبالغيا، فإاا خرج إىل إاثرة التشويق فس يحمل نفس القارئ 

عىل الزناع إىل اليشء وهتييجها إليه، ويس تدرج القارئ لالنتباه 

ل يويشده إىل أمر س يحدث. مث بعد ا ك يواصل الاكتب تفاص 

الرسد، دون ردة فعل اخملاطب، لريحيه مما قد ورطه فيه ويقلص 

 من فضاء تفكريه وخيلصه مما قد فاضت إليه عواطفه.

 وسنتطرق إىل منااج عن ا ك فامي ييل:
1)- "Passepartout et le guide interrompirent leur travail. Les 

avait-on surpris ? L’éveil était-il donné ?)14(" 

توقفوا عن معلهم. مااا حدث؟ هل مسعومه ومه "ف 

  (15)حيفرون؟"
2)- "Et maintenant quel parti allait prendre Fogg ? Celà était 

difficile à imaginer.)16(" 

"واآلن، ما ايذي س يفعهل فيلياس فوج؟ من الصعب 

 .(17)التكهن"
3)- "Trois voyageurs, Passepartout compris, avaient disparu. 

Avaient-ils été tués dans la lutte ? Etaient-ils prisonniers des 

Sioux ? On ne pouvait encore le savoir.)18(" 

"مت حرص نالنة رناب مفقودين. هل قتلوا يف املعركة؟ هل 

  .(19)أرسمه الهنود؟ ال أحد يعمل"

ى مل ر أراد الاكتب يف لك من األميةل املذكورة )وأميةل كثرية أخ

يسع اكرها( حتفزي فضول القارئ ملعرفة ما س يحدث، خاصة وأنه 

جعل األزمات تصل اروهتا ح ى يظن أهنا ال حتل، قبل أن 

 يواصل رسد تتبع األحداث.

ففي املثال األول، عندما أراد الس يد "فوج" ورفقائه إنقاا     

الس يدة "عودة" من موت رهيب ومؤكد، نانت اخلطة األوىل 

 حفرة يف املعبد ليخرجوهنا مهنا، وملا توقفوا عن معلهم أن اجعلوا

جعلنا الاكتب نظن أن أمرمه قد انكشف. جفاءت الرتمجة عبارة 

عن "تطابق وظيفي"، حيث أعيد نقل األسلوب الاس تفهايم 

مبا حيمهل من وظيفة مودلة للتأنري دلى القارئ، لكن بأس ئةل 

اجأة للك: املفمغايرة، ففي الشطر األول مت تطويع اجلزء اب

ابحلدث، ويف الشطر الثاين: مث التطويع بقلب ودهة النظر، إا 

نانت ودهة نظر الاكتب اجتاه رجال ادلين ايذين رمبا أعطوا اإلان 

ببدء مراس مي "السويت"، يف حني تودهت نظرة املرتمج حنو 

"ابس بارتو" ورفقائه، وهبذا أعاد ختصيص ما معمه يف الشطر 

 األول.

ح هو إضافة لفظة "جفأة" للتعبري عن واملقرت     

"interrompirent" من أجل ادلقة، والترصف يف طرح ،

السؤال األول بإاجاد "املاكئف الوضعي"، أي التعبري عن الوضع 

ااته بطريقة تتناسب والنظام اللغوي الهدف.أما السؤال الثاين 

ايذي أان به نان  L’éveilفيكون عبارة عن تطويع شارح ألن 

 ل بدء ممارسة طقوس "السويت"، فيكون الناجت ناآليت:من أج

توقف ابس بارتو واملرشد جفأة عن معلهم. هل انكشف أمرمه؟ -

 أم حان تشييع اجلنازة؟

أما يف املثال الثاين، فقد نفذ الفحم ايذي نان يشغل السفينة     

وال تزال املسافة طويةل أمام املسافرين. وأصبح الس يد فوج 

ا يف حرية من أمره. فأسلوب الاكتب يف ايذي نان يقوده

الاس تفهام هنا اجعل القارئ يتفاعل مع الشخصية وحياول إاجاد 

حلول لألزمة وهذا ما حققته الرتمجة بإعادة األسلوب 

 الاس تفهايم ااته.

حييك املثال الثالث عام حدث بعد جهوم هنود "الس يوكس"     

نة إحصاء نال عىل القطار ابلوالايت املتحدة األمريكية ومت

مفقودين. فلشد انتباه القارئ وتوريطه يف النص اختار الاكتب 

أال يقر مبارشة مبا حدث هلم من أجل صبغ نصه حبركية وحيوية 

قامئة عىل تعايش القارئ مع ما اجري. ونانت الرتمجة عبارة عن 

"تطابق شلكي" حقق الوظيفة. إال أن املرتمج مل يذكر 

ين، والبطل ايذي أنقذ الرناب. كام "ابس بارتو"، أحد املفقود

 واملقرتح:  encoreنالح  عدم ادلقة يف جتاهل املرتمج للفظة 

مت حرص نالنة رناب مفقودين، من بيهنم ابس بارتو. هل قتلوا يف 

 املعركة؟ هل أرسمه الهنود؟ ال أحد يعمل بعد.

اس تعمل الاكتب يف أسلوب  التقدمي والتأخري: -2 -3 -4

دمي ىل تقنية األسلوب الاس تفهايم تقنية التقالتشويق زايدة ع

والتأخري اليت تثري ايذهن وتشوق القارئ. فلكام أخران شيئا لكام 

أثران الرغبة والشوق ملعرفته. فالالكم املتأخر يضفي غرابة 

 وفضوال يدعوان ملعرفة ما يتبع.
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وما يالح  يف زمن رسد الرواية حمل ادلراسة، عىل الرمغ     

دا أي من احلارض إىل املس تقبل، هو التقاطع أو من كونه صاع

التداخل الزمين ايذي يتبلهل من حني آلخر، فمل تكن هذه البنية 

الرسدية اات "الرتكيب الزمين احللزوين" مبثابة بنية جاملية 

حفسب، وإمنا حّفزت القارئ وجعلته ال ينقطع عن فعهل القرايئ 

لرغبة والتشوق يل اابلتشويق وتمنية فضوهل واس تغرابه، وابلتا

للوصول إىل احلل والهناية. وهذا ما جعل منه يشارك يف تسلسل 

األحداث، وابلتايل التجاوب مع النص، أي حتقيق وظيفته 

 التأنريية.
1)-« Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du 

monde, arrivait avec un retard de cinq minutes !... Il avait 

perdu »)20(  

"لقد أمكل فيلياس فوج رحلته حول العامل، مع تأخري مخس 

 (21)دقائق...لقد خرس!!"
2)- "Et maintenant, comment un homme si exact, si 

méticuleux, avait-il pu commettre cette erreur de jour ?.)22(      

ة؟ ط"واآلن، كيف لرجل حريص ميهل أن يقع يف ميل هذه الغل

 (23)كيف نان ا ك؟"
3)- "Certes on doit croire que cet homme était le capitaine 

Speedy ! Pas le moins du monde. C’était Phileas Fogg. Esq.)24(" 

"من املفروض بلك تأكيد أن يكون الرجل هو القبطان سبيدي، 

 .(25)لكنه مل يكن كذ ك. إنه نان فيلياس فوج"

تب يف املثالني األول والثاين ابإلقرار عن خسارة يقوم الاك    

الس يد "فوج" للرهان، فيقطع بذ ك أمل القارئ يف هناية سعيدة 

ليعيده هل مرة أخرى بطريقة جّد مشوقة. فيرشح كيف أخطأ 

الس يد "فوج" يف اليوم وكسب الرهان يف هناية املطاف، حيث 

ة ر دهشأنه رحب يوما ابجتاهه حنو الرشق. وهذا بعد أن أاث

واس تغراب القارئ اترة ابالس تفهام واترة أخرى ابلتقدمي والتأخري. 

اليشء ايذي حققته الرتمجة حيث نانت ترمجة حرفية وافية وإن 

مل تكن "تطابقا شلكيا" مطلقا، نانت مس توفية ملعىن األصل 

وشلكه، مؤدية للوظيفة. فقد أنتجت "التأنري الشامل" نفسه 

  النص ومتلقيه.وخلقت عالقة تفاعلية بني

أما املثال الثالث فقد وصف الاكتب قائد السفينة عىل أنه     

القبطان "سبيدي"، يف ظن القارئ، دون اكر امسه، وقبل أن 

يقر بأن هذا األخري قد مت حبسه يف غرفة واس تبلفه الس يد 

"فوج". فهنا أيضا يالح  التقدمي والتأخري. وما نعيبه عىل ترمجة 

فقط يف عدم ادّلقة يف معادةل األزمنة، إا ترمج:  هذا املثال يمكن

c’était  بـ: "إنه نان"، مما جعل امجلةل تبدو نقيةل نوعا ما، حيث

تىل الفعل الناقص "نان"، "إّن" احلرف الناخس، واملقرتح هو 

تعويضها حبرف العطف "بل" لتقرير ما قبلها )مل يكن كذ ك( 

 لتايل: ( وينتج ابوتثبيت ضّده ملا بعدها )نان فيلياس فوج

من املفروض بلك تأكيد أن يكون هذا الرجل هو القبطان     

 سبيدي، ولكن مل يكن كذ ك بل نان فيلياس فوج.

نية ومل يقترص التقدمي والتأخري يف التقاطع والتداخل الزمين للب     

الرسدية العامة للرواية وإمنا ختلل أيضا يف الفقرة الواحدة، مما 

 لزمين احللزوين" أكرث دوراان، وابلتايل البنيةجعل "الرتكيب ا

امجلالية أكرث جاابية، مشوقة ش يقة. واملثال التايل دليل عىل 

 ا ك:
"-  Le vieux rajah n’était donc pas mort, qu’on le vit se redresser 

tout à coup, comme un fantôme soulever la jeune femme dans 

ses bras, descendre du bûcher au milieu des tourbillons de 

vapeurs qui lui donnaient une apparence spectrale ? (…) 

Mr.Fogg et sir Francis Cromarty étaient demeurés debout. Le 

Parsi avait courbé la tête. Et Passepartout, sans doute, n’était 

pas moins stupéfié!... 

Ce ressuscité arriva ainsi près de l’endroit où se tenaient Mr. 

Fogg et Sir Cromarty, et là d’une voix brève : "Filons"… dit-il. 

C’était Passepartout lui-même qui s’était glissé vers le bûcher 

au milieu de la fumée épaisse !)26(" 

اهدوه ا ك. لقد ش "مل يكن األمري العجوز، عندئذ ميتا، بعد لك

وهو هيب واقفا جفاة ويلتقط الفتاة يف اراعيه ويزنل من كومة 

ونان مسرت  اخلشب وهو حاملها من بني حسب ادلخان )...(.

فوج وسري فرانسيس يف حاةل من الاندهاش العظمي. وأحىن 

الهندي رأسه، وال بد أّن ابس بارتو نان يف حاةل مشاهبة من 

ي بعث للحياة مّرة أخرى، حامال الفتاة الانهبار. وجاء الرجل ايذ

بني اراعيه مرسعا يف اجتاه املسافرين، واقرتب مهنم قائال: هيا 

 بنا نذهب.

ة "إنه ابس بارتو نفسه. ففي أنناء الليل نزل متسلال من فرع الشجر 

 .(27)ورقد جبانب اجلثة وارتدى السرتة ايذهبية الطويةل"

و"، ، خطط "ابس بارتبعد فشل اخلطتني األوىل والثانية    

لوحده دون عمل أصدقائه، حلل اثلث متثل يف انتحال خشصية 

األمري املتويق للهروب ابلفتاة "عودة" وإنقااها من احلرق. فاكن 

تصوير الاكتب لهذا املشهد اجعل منه حيا معاشا يوغل القارئ 

يف أمعق التفاصيل، فيحرك عواطفه ويثري تفكريه، من دهشة 
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ا؟(، وحرية )مااا عن املسافرين؟( ولزييد من )أنان األمري حيّ 

توريط القارئ يتحدث عن حمتية دهشة "ابس بارتو" هو اآلخر 

حيال ما اجري. مث يعود لريحي القارئ حني يقول "ابس بارتو" 

 املتنكر يف زي األمري خماطبا رفقائه: هيا بنا نذهب.

 ىميكن القول بأن الرتمجة أدت "التأنري الشامل" ااته دل    

القارئ يف اللغة الهدف، حيث ودلت يف نفسه العواطف ااهتا 

 اليت جذبته واس تدرجته وشدت انتباهه وجعلته يتفاعل مع النص

ويشد أنفاسه يك يتنفس الصعداء أخريا مع آخر مجةل مفرسة ملا 

جرى يف احلقيقة، إاّل بعض الهفوات عىل مس توى دقة املسكل 

غوي خيدم النظام الل اللغوي: حيث اجب اس تحضار معادل فين

الهدف أكرث مما يفعهل احلرف. كام أّن املرتمج تغا  عن األسلوب 

الاس تفهايم ايذي غرضه التشويق. نالح  أيضا بعض املعادالت 

 اللفظية اليت مل يكن لها العمق ادلاليل ااته. والتفخمي املربر يف

 ةإا يقابلها عىل مس توى الشلك عبارة يف اللغ  ressuscitéلفظة 

الهدف. أّما امجلةل األخرية يف اللغة الهدف فاكنت عبارة عن 

إضافة قصد هبا التفسري املفصل ملا حدث، وتعترب إضافة غري 

مربرة إا اجب عىل املرتمج أال يس هتني ابملتلقي الهدف، حيث 

 ميكنه ميلام أمكن للمتلقي األصل فهم قصد الاكتب.

أة، فقد هب واقفا جف أمل يكن األمري العجوز ميتا؟ -واملقرتح: 

 التقط الفتاة ونزل من كومة اخلشب وسط حسب ادلخان يف هيأة

 طيف خميف كأنه ش بح.

أحىن الهندي رأسه، يف حني وقف مسرت فوج وسري فرانسيس 

يف اندهاش ال يقل عام قد يكون عليه ابس بارتو. وجاء األمري 

 اايذي بعث للحياة مرة أخرى، حامال الفتاة بني اراعيه، مرسع

نفسه.  هيا بنا نذهب. إنه ابس بارتو -يف اجتاه املسافرين، قائال:

 فقد تسلل ليال حنو احملرقة وسط ادلخان األسود.

 خـامتة:

 ومن هنا يتبني لنا أنه ينبغي عىل املرتمج أن يعيد إنتاج الغرض    

 التفاعيل للنص األصل من تشويق وحتفزي بني النص وقارئه يف

جه حتقيق األثر الشامل نفسه ايذي أنتنص الرتمجة، وابلتايل 

النص األصل يف القراء. وا ك من خالل حتليل األساليب 

ىن البالغية املودلة للتأنري وكيفية معلها داخل نقافة حمددة يك يتس 

هل إنتاج األثر املقصود مهنا حتقيقه. كام يعترب لك من التطابق 

ألسلوب ا الوظيفي واملاكئف الوضعي إسرتاتيجية فعاةل لرتمجة

 الاس تفهايم املثري للتشويق.
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 الشرح الصويف

 قراءة الفرغاني على تائية ابن الفارض )نسخة مصححة(
 

 بوسامحة الطيب. أ
 جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان
 حتت إرشاف األس تاا ادلكتور كروم بومدين

 امللخص:

تشلكة يف اتئية ابن املس تغلقة، وادلالالت املس وهبذه القراءة وهبذا الرشح يكون الفرغاين قد انهتج القراءة الصوفية يف تبيان املعاين     

الفارض اليت قوبلت عند بعض املتلقني لها ابلرفض واإلناكر عىل أهنا قصيدة ختدش العقيدة، وترمس صورة للتجس يد والتشبيه، وهذا 

يه، ومراميه إال متصوفا ني معان الرشح الفرغاين هو المنواج ايذي يبني ويؤكد أن النص العرفاين الصويف ال يس توعبه وال يفك رموزه ويب

 عاش التجربة الصوفية وااق املعرفة الكشفية اإللهامية اليت يتلقاها الصويف يف سلوكه وعروجه من ابب التلقي واإللقاء.
 

In  this reading, and with this explanation is FARGHANI has followed a mystical reading in demonstrating  of the 

closed meanings , and  the  Unformed  connotations in the  TAIAof  IBN ELFARID , which represents at  some 

recipients  to it with the rejection and  the denial as it is a poem Scratching  thedoctrine , and paint a picture  for 

the embodiment and the simile, and this explanation Farghanis is the model that demonstrates and confirms that 

the knowingly Sufi text is not absorbed and not Solving it’s symbols and shows  it’s meanings, and it’s aims only 

mystic lived the mystical experience and savor the inspirational reveal knowledge which receives by mystic in his 

behavior and ascension from the door of receiving and dumping. 

 

 املقدمة وطرح اإلشاكلية

يعد النص الصويف أحد أخصب النصوص القابل للقراءة     

والرشحلام حيمهل من دالالت معيقة، وإحياءات بعيدة، وملا محهل 

من رموز وإشارات، وخاصة يف مس تواه العرفاين ح ى أيضا 

أصبحت اللغة وعاء قارصا عىل أداء املعىن املطلوب، والفكرة 

 املقصودة واإللهام املذوق.

يعترب األدب الصويف شعرا أو نرثا من أبرز الفنون اإلبداعية     

اليت عرفها ساحة اترخي األدب العريب "وقد تنازل الصوفيون يف 

يري من دقائق احلمكة والتجربة، والفكر واملعاين أدهبم الك 

واألخيةل، وأمعق مشاعر اإلنسان، وحفل أدهبم بروائع املناجاة 

 .(1)واحلب اإللهيي"

ومن املعرف ان األدب الصويف هو وليد جتربة صوفية يعيشها     

الصويف تعمتد عىل الزهد يف احلياة، واجملاهدة يف حماربة النفس 

ولك ا ك ألهنم يريدون أن يصلوا إىل املعبود األمارة ابلسوء، 

احلق بأنواع من الرايضات واملاكبدات. ح ى أصبح الزهد يف 

تعريفاهتم ومصطلحاهتم يعين "برودة القلب عن السوى وعن 

 و الرغبة يف غري احلبيب، وهو سبب احملبة، وهو سبب السري

 .(2)الوصول، إا ال سري للقلب إاا تعلق بيشء سوى احملبوب"

ولقد نانت احملبة وما تزال يه عنوان الصوفيني يف حياهتم     

ويف مصنفاهتم، وتاكد تكون يه املقام ايذي إاا خال منه الصويف 

 ال يصبح صوفيا، وهلم يف حديث الكزنية ادلليل املقنع واألكيد يف

 تأسيس احلب اإللهيي.

 ولقد اجهتد الصوفية يف احلديث عن احملبة، ح ى فصلوا فهيا    

تفصيالت متعددة، وجعلوها أصل الوجود وسبب الوصول إىل 

الكشف واملعرفة. ويه عندمه مس توايت ومراتب. والكشاين 

يرى أن من اعىل مراتهبا "الابهتاج حبسن الصفات، والتنور بنور 

 .(3)مبحو الرسوم والصفات" ايذات عند التحقق ابألسامء،

بة يه أن احمل  وإاا نان حديث الكزنية يثبت عند الصوفية    

عةل املعرفة والوجود. فإن احملبة هبذا الاعتبار تصبح يه العبادة 

احلقيقية اليت تفيض إىل عوامل الكشف واإللهام والقرب واإلنعام 

"فاحملبة ال يدرهيا إال من جرعها، يف أشد من انر اجلحمي، ومن 
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وراءها جنة النعمي إىل جنة القرب واملشاهدة. فال بد من عطف 

 .(4)بوب عىل حبيبه إن صدق يف حبه"احمل 

واحملبة عند ابن عريب تأخذ أبعادا معرفية معيقة تفرس     

الوجود، فاإلنسان هو الاكئن ايذي يس تغرقه احلب ابللكية ألنه 

صاحب مقام امجلعية أي مجعية األسامء اإللهية، والتحقق هبذه 

احلب  األسامء يف اإلنسان هو مقام اإلنسان الاكمل، ايذي نان هل

الوس يةل اليت من خاللها وصل إىل حتقيق جدلية احملبة بني اإلهل 

واخمللوق، وليس هل ا ك إال ألنه عىل الصورة. فاإلنسان "إاا 

أحب هللا فلكونه عىل صورته كام ورد يف اخلرب، فيس تقبل 

احلرضة اإللهية بذاته لكها، ولهذا تظهر فيه مجيع األسامء اإللهية 

 .(5)ويتبلق هبا"

ويعد الشاعر الصويف أبو حفص معر بن أيب احلسن ابن     

الفارض شاعر احملبة اإللهية ح ى لقب بسلطان العاشقني "واحلق 

أن ابن القارض معالق شعر التصوف، ال ياكد يدانيه أحد يف 

 .(6)هذا املضامر"

وإاا نان ابن الفارض هبذا املقدار بني لك شعراء التصوف     

 الكربى يه أكرث من أي نص شعري صويففإن قصيدته التائية 

آخر شغل الرشاح يف تبيان مراميه وأبعاده الروحية ومن أبرز 

هـ 730هذه الرشوحات رشح أمحد القاشاين املتويف س نة 

واملسمى )كشف الوجوه الغر ملعاين نظم السلوك(، وكذ ك 

هـ 751رشح داوود بن محمود بن محمد القيرصي املتويف س نة 

ئية ابن القارض الكربى. أما الرشح ايذي نعنيه واملسمى رشح ات

 يف هذه املقاةل فهو رشح سعد ادلين محمد بن أمحد الفرغاين املتويف

وايذي سامه )منهتيى املدارك يف رشح اتئية ابن هـ 700س نة 

الفارض(، فكيف نانت قراءة الفرغاين عىل اتئية ابن القارض، 

 ظم،رشح هذا الن وما يه األسس اليت اعمتد علهيا الشارح يف

املقامات اليت ارتكز علهيا يف تبيان رؤية الشاعر، و  ما األحوالو 

وما اخلصوصية اليت يفرضها النص العرفاين عىل أي شارح يريد 

الوصول إىل مراميه وأبعاده خاصة الروحية مهنا واملتعلقة بعمل 

 الوصول.و  السلوك

 اعامتد التأصيل يف رشح التائية:

نعنيه أن الفرغاين وغريه من الرشاح  والتأصيل ايذي    

الصوفيني ال ينطلقون يف رشح النص العرفاين الصويف إال بعد 

حتديد مقدمات يه ناألصل ليس للقارئ غىن عهنا، ويه 

منطلقات عرفانية غالبا ما تكون يف مفاهمي ايذات اإللهية ومراتب 

غاين ر أسامءها وصفاهتا وأفعالها. مفا يه األصول اليت بدأ هبا الف

 رشحه منهتيى املدارك؟

 ايذات اإللهية واألسامء:

ينطلق الفرغاين يف رشح هذا األصل من حديث الكزنية     

"كنت كزنا خمفيا، فأحببت أن أعرف، خفلقت اخللق 

. فاهلل نان كزنا خمفيا وهذه إشارة إىل ايذات املطلقة (7)ألعرف"

ني عالغائية عىل اإلدراك والوصول "فقوهل كنت خيرب عن ت

مس بوق ابإلطالق. فإن مفهوم اتء املتلكم عن نفسه يؤان بتعينه 

يف نفسه وظهوره حاةل تلكمه تعينا وظهورا. أما قوهل كزنا خمفيا 

ينع عن غيبه واطالقه حبيث ال يدخل حتت حمك معني حيمك 

 .(8)عليه من حيث هذا الغيب واإلطالق"

 حيث ال ومن هنا فإن هذه ايذات يه أوىل مراتب الوجود    

زمان وال ماكن، ويه حقيقة احلقائق اليت أوجدت املوجودات 

فهيي "كنه ايذات األقدس، وغيب الهوية واإلطالق واألزلية 

املندرج فيه حمك األبدية ال يشهد وال يفهم، وال يعمل وال 

 .(9)يدرك"

وأقرب األسامء ظهورا من ايذات املطلقة هو امس األحد     

 ا بني ايذات املطلقة وابيق الاعتباراتوالواحد، ايذي يعد برزخ

الوجودية األخرى. فايذات املطلقة أرادت أن تظهر نور جاملها 

وكاملها فاكنت حرضة الوحدانية واألحدية "ويف تكل القابلية أيضا 

قابلية مالحظة ايذات نور جاملها ايذي هو عني واحديهتا 

 وظهورها، وظهور اعتباراهتا، ومالحظة الكامل املتعلق

 .(10)بذ ك"

ومن هذه احلرضة األحدية الواحدية وجدت ابيق األسامء     

وحتققت حقائقها واعتباراهتا " ومجيع هذه احلقائق الكونية 

واألسامء اإللهية صارت صورا وظالال للشؤون والاعتبارات 

 .(11)املندرجة يف الواحدية"

ويرى الفرغاين أن املراتب اللكية تنحرص يف مخس مراتب     

 ويه:

اجملىل واملظهر ايذي ال يظهر إال هلل تعاىل وهو مقام ايذات اليت  -

 حتيط وال حتاط.

 اجملىل واملظهر ايذي يظهر هلل ولألش ياء الكونية. -

 عامل األرواح واملثال. -

 عامل احلس، عامل الشهادة -

 عامل اإلنسان. -
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ربى كوانطالقا من هذه األصول نانت قراءة الفرغاين للتائية ال    

يه عبارة عن قراءة حتليلية وتفسريية تنطلق من إيضاح املعاين 

املعجمية لأللفاظ ليصل بعدها إىل إبراز املعىن الصويف للشاعر، 

وإاا نان الشاعر الصويف يلهج يف قصائده بذكر أحواهل ومقاماته، 

فإن قراءة الفرغاين يه بدورها نانت إيضاحا لهذه األحوال 

 واملقامات.

 ل احملبة:قراءة حا

يمكن معق الكتابة الصوفية من كوهنا شغف املقيد ابملطلق     

وسفر احملدود إىل الالمتنايه، "وللحق أن هذه النظرة إىل النص 

الصويف من حيث هوس ياحة يف العامل ايذايت ال تصدق عىل أي 

 .(12)نص صويف ميلام تصدق عىل التائية الكربى"

من طور إىل طور إال ألن  وما هذا السفر والشغف والرتحل    

القلب مملوء حبب احلبيب. والشوق إىل النظر إىل امجليل، ولهذا 

يس تعري ابن القارض لفظة السقي إشارة إىل أنه اائق لرشاب 

 احلب.

والفرغاين يف قراءته ملطلع القصيدة يبني أن الشاعر من     

أحصاب التجيل والشهود ايذي تعدى فيه أحصابه ايذائقون لهذا 

حلب حيث وصل يف اقوه إىل اوق املطلق اخلارج عن لك ا

تقييد فيقول عىل لسانه: "وإين تعديت يف النظرة األوىل عنقيد 

تعينذ ك املنظور األول، وعن حس نه املقيد عن شهود التجيل 

الفعيل حبس به... وترقيت إىل شهود إطالق جامل ا ك التجيل 

 .(13)الفعيل الشامل يف لك ما أحدقت به حدقيت"

ومن الواحض يف رشح الفرغاين أنه ال يكتفي برشح األبيات     

الشعرية يف معانهيا ومرامهيا، وإمنا يعمد يف الكيري من املواضع إىل 

ه التفصيل والتحليل للقضية اليت يشري إلهيا الشاعر. ففي رشح

ة للمحبة القارضية يعطي تفصيالت أخرى لتبيان مقام احملبة بصف

 عامة.

أن احملبة يه أصل الوجود، واحلب "هو األصل  فهو يرى    

يف لك توجه إىل لك أمر نان ما نان من أي متوجه يكون، 

فاحلب هو السائر بلك حمب، ومرقيه يف أطواره ابتداء ووسطا 

 .(14)وانهتاء"

وإاا نان احلب هبذا الاعتبار فإن هل ابلنس بة للسا ك نالث     

 أطوار عند الفرغاين:

 وايذي يسميه الفرغاين ابحلب الفعيل نس بة إىلوه :الطور األول

األفعال، أو بصفة أدق نس بة إىل جتيل األفعال، وهذا النوع من 

احلب ال حيب فيه احملب إال نفسه " وا ك خمتص مبرتبة احلب 

 .(15)العقيل املرتتبة عىل التجيل الفعيل"

 : ويف هذا الطور يبدأ احملب يتحول من حمبه نفسهالطور الثاين

يجة جتيل األفعال إىل معاداة لك احلظوظ واملتعلقات اليت يه نت 

ليست للمحبوب. فتصبح عنده هذه احلظوظ ناحلجب اليت 

حتجب احملبوب ويف هذا يكون لسان حال احملب قائال: 

"س بحانك، أي: أنزهك مع مشاركة يشء سواك يف احملبوبية فال 

 .(16)حمبوب سواك، وال مطلوب إال ودهك"

: ويف هذا الطور يرتقي احلب إىل مقام امجلعية ثالطور الثال

 ويدخل احملب إىل عني احلب، وتنتفي الصفات واآلاثر.

 :جدلية احلوار بني احملبوب واحملب

تنع التائية الكربى يف حديهثا عن احلب عن إرصار الشاعر     

 وتشبيه حببيبه عىل الرمغ من الصد ايذي القاه يف طريق حمبته

ها ئ يف جزء من أبيات القصيدة عىل حوارية يفرض ولهذا جنده ينش

احلبيب عىل احملب بقصد تصفية احلب ح ى يصبح صافيا من 

 غري عوارض. ويف هذا يقول:
هواك، ومن بــه وقد آن أن أبدي  ضناك مبا ينفي ادعاك حمبيت 

 وإبقاك وصفا منك بعض أدلـــيت حليف غرام أنت، لكن بنفســـه

 ومل تفن ما ال جتتيل فيك صـــوريت  فانيــافمل هتوين ما مل تكن يف

يتفؤادك وادفع عنك غيك ابل فدع عنك دعوى احلب وادع لغيـره  

 من احلب فاخرت ااك أو خل خليت هو احلب إن مل تقض مل تقض مآراب

إن احلبيب يف هذه األبيات يرد دعوى احلب اليت ما زالت     

 ا ك أدةل ي. وهل يفمل تتحقق يف ابطن الشاعر ابملعىن احلقيق

ودالئل. وهذه ادلالئل حيددها الفرغاين بقوهل "فإن حقيقة احلب، 

ومقتضاه أن يوصل احملب إىل احملبوب، ويوحد كرثهتام، والتوحد 

ر مع حتقق ما به املاميزة واملباينة متباينان وال اجمتعان. مفهام نان أث

ا بك، ر الامتياز اثبتا فيك، ال يكون حقيقة احلب ومقتضاه ظاه

 .(17)ومضافا إليك"

وإاا نان املعىن الظاهري يف البيت اخلامس يعين املوت،     

وهو الامتحان ايذي يطلبه احلبيب من احملب بقصد تأكيد هذه 

احملبة، فإن هذا املوت عند الفرغاين "إمنا هو املوت احلقيقي عن 

هذه احلياة اجملازية النفسانية مبوجب أمر صاحب هذا األصل 

هو احملبوب احلقيقي صىل هللا عليه وسمل بقوهل: "موتوا  ايذي

 .(18)قبل أن متوتوا"
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إاا نامنطلب املوت من احلبيب للمحب هو اليشء ايذي     

يدل عىل حقيقة احلب، ويؤدي إىل حقيقةالوصل. مفا يه حقيقة 

 :احملب يف سبيل حتقيق حقيقة احملبة، ويف هذا يقول ابن الفارض
يك، وقبضهــــــافقلت لها: رويح دل  إليك، وما يل أن تكون بقبضــــــيت 

 فالن هوى من يل بذا وهو بغيــــيت. ومااا عىس عين يقال سوى قضــــــى

إن الشاعر يف هذين البيتني ليفتخر ابملوت اليت من أجلها     

يكون منتس با إىل احملبة احلقيقية فكأنه يقول "فإاا مت أان يف 

ء عىس يقال عين سوى أنه مات حبك، أو ألجهل فأي يش

عاشقا، وا ك أهنيى مرادي وإاا نان األمر كام قلت، فكيف 

أبغض املوت يف حبك، وإين أعده غري مالم، بل أحبه حمبة 

 .(19)شديدة"

إن هذا احلوار ايذي تصنعه التائية، وهذه القراءةاليت ينهتجها     

يف يف والفرغاين لتبني معق الرصاع ادلاخيل ايذي يعيشه الص

طريقه إلىمواله، وأن الوصول والتحقق هبذا املطلب ملن أصعب 

املشاق واملتاعب اليت تتلف الشاعر يف احلزن والباكء واألمل. 

وإن هذا احلوار ليثبت قوة احملب يف نباته عىل حتقيق مقصده 

ح وهبذا احلوارية يشلك التعبري الفين الصوف والرش  من حبيبه،

ا وس يةل للتسايم روحيا ومعرفي الصويف مع بعضهام البعض

 للوصول إىل حقائق احملبوب يف حبه ومعرفته.

 قراءة الفناء

يعرف الكشاين الفناء بأنه "زوال الرسوم مجيعا ابللكية يف     

 .(20)عني ايذات األحدية، مع ارتفاع اإلننينية، وهو مقام احملبوبية"

 وهذا ايذي عرب عنه ابن الفارض يف قوهل:
مسمعي عند اكرهـافيغبط طريف   وحتسد ما أفنته مين بقيـــيت 

ويربط الفرغاين يف رشحه لهذا البيت بني حال الفناء ومقام     

البقاء، مفقام البقاء هو احملقق ملقام الفناء. والفناء وإن نان 

مس توايت ومراتب فالفناء ايذي يعنيه الشارح يف هذا البيت 

اء هذا الفناء هو البقهو فناء النفس عن اآلاثر. وايذي حيقق 

ابلصفات اإللهية "فلام أحست النفس ببقااي تكل اآلاثر اخلفية 

اليت مل يلحقها الفناء، وحبرماهنا عن حقيقة البقاء بقدر قوهتا من 

 .(21)حمك الفناء وقد حتقق بعضها ببقاء كنت مسعه وبرصه"

م واملتتبع لقراءة الفرغاين للتائية الكربى اجد أن الشارح يقس    

الفناء إىل نالث مراتب. ولك رتبة إال ولها رتبة تصاحهبا من مقام 

 البقاء. وهذه املراتب يه نالتايل:

كرثة : وهذه الرتبة تتحقق فهيا النفس ابلفناء عن الالرتبة األوىل

والبقاء ابلوحدة اليت يه للحق. فهو فناء عن مجيع أوصاف 

ع صفاهتا من ميالنفس، ومراتب الوجود لكها "فهو فناء النفس جب 

مراتب الوجود، والبقاء ايذي يرتتب عىل هذا الفناء هو التحقق 

 .(22)بظاهر الوجود حبمك وحدته احلقيقية عىل الكرثة النسبية"

لروح : ويف هذه الرتبة ينتقل الفناء من النفس إىل االرتبة الثانية

عن لك ما يتعلق هبا من خصائص وأخالق، ويتحقق مع هذا 

بة بباطن الوجود وغيبه، والفرغاين يرشح هذه الرت  الفناء البقاء

من خالل مسأةل الظاهر والباطن، فإاا نانت املوجودات 

معروفة ابلكرثة، فإن هذه الكرثة يه ظاهر الوجود، أما ابطنه 

 ويه احلقيقة اليت يبقى هبا من فنيت نفسه عن الكرثة فهيي تكل

فأوجدها  تالوحدة اليت تنتسب للحق ايذي أفاض عىل املوجودا

"فعند فناء ظاهر النفس وكرثهتا، البد وأن تظهر وتغلب الوحدة 

 .(23)عىل الكرثة، وخيفى حمك الكرثة ابللكية"

ناء : وتسمى عند الفرغاين حبرضة مجع امجلع، وهو ف الرتبة الثالثة

التقيد، حيث تفىن النفس عن لك ظاهر ولك ابطن، وهذا 

لصورة اليت  التحقق ابالفناء يتحقق به الصويف عندما يصل إىل

. (24)أشار إلهيا احلديث النبوي "خلق آدم عىل صورة الرمحن"

 وهذا ايذي أشار إليه الناظم يف قوهل:
 وجود شهودي ماحيا غري ميبت وطاح وجودي يف شهودي وبنت عن

 واايت بذايت إا حتلــت جتلـــت ففي الصحو بعد احملو مل أك غريها

 ا يسمى ابالحتاد.وهذا هو مقام الوحدة أو م

 قراءة مقام امجلع

لقد جاء يف فتوحات ابن عريب أن "امجلع شهود الاعتبار     

ابهلل، ومجع امجلع الاس هتالك ابللكية، وفناء اإلحساس مبا سوى 

 .(25)هللا عند غلبات احلقيقة"

وهذا املقام تتالع فيه ايذات احملبة، وال يبقى لها وجود إال     

هذا اليت حقيقهتا امجلع بني الظاهر والباطن، و ابيذات احملبوبة 

املقام عند الفرغاين يسمى مقام المتكني "احلاصل حبصول التجيل 

. ومعروف عند الصوفية (26)ايذايت امجلعي بني الظاهروالباطن"

ابن أن ايذات اإللهية يف شؤوهنا تقبل التزنيه، كام تقبل التشبيه، و 

هو مقام قام مجع امجلع هذا و الفارض يف قراءة الفرغاين متحقق مب

"احلرضة اجلامعة بني مجع التجيل الظاهري مبا اش متل عليه من 

األسامء املؤاية ابلتشبيه، ومجع التجيل الباطين مبا اش متل من 

 .(27)األسامء املنبئة عن التزنيه"

وادلخول يف هذا املقام هو ايذي يومه ابالحتاد، وإمنا هو     

في ن ايذات املطلقة يف كاملها وقهرها، فتنتالفناء عن لك ما هو دو 
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لك املراتب الوجودية، ويرشف الواصل إىل ايذات الاكمةل 

املطلقة ويه "الواحد املطلق ايذي هو أصل للك ما يسمى 

وجودا متعينا ومقيدا، ولك ما هو متعني مقيد هو فرع يذ ك 

. وعىل هذا الاعتبار (28)املطلق األصل وشعاع مفاض من نوره"

بح احملب يف هذا املقام بني قهر الواحد، وفناء احملدث، فال يص 

يظهر إال الواحد فيتلكم عىل أنه هو فيقول ابالحتاد "وحنن ال 

نعين ابالحتاد إال قهر القدمي بصفات قدمية، وصفات احملدث 

وافناءها، وظهوره من حيث صفاته القامئة مقامه ال عىل ما يفهمه 

يقة أو عينني متباينني حق  الظاهريون أن خشصيمنختلفني،

ووجودا يتحدان حبيث يصريان خشصا واحدا. تعالت طائفة احلق 

عن هذا املذهب السخيف والتومه الباطل ايذي ما فيه من 

 .(29)احلقيقة طائل"

هبذه القراءة اس تطاع الفرغاين أن يرد فكرة الاحتاد والوحدة     

ريا ما اهتم وكث اليت قد تفهم يف غري مقصدها ايذي أراده الناظم،

ابن الفارض عىل أنه يقول ابالحتاد بني اإلنسان وهللا. وأن هذه 

الفكرة يه فكرة إحيادية ال عالقة لها ابدلين اإلساليم. واحلق 

أانلفرغاين يف رشحه يرد عىل أحصاب هذا الفهم الضيق بأن فهمهم 

ابطل، وقراءهتم مل تكن عىل احلقيقة اليت نان يقصدها الشاعر. 

هذه املسأةل يرى الفرغاين أن القلب يف حاةل التجيل هل ويف 

نالث حاالت يه التديل، التداين واملنازةل. واحلاةل الثالثة يه 

التيتومه الاحتاد، حيث يقع التجيل اإللهيي، وقلب احملب خال 

 من لك تعلق أو وصف إلهيي أو كوين.

ا هيإن هذه احلقيقة اليت يثبهتا مقام امجلع، وايذي تنتفي ف    

الكرثة، وال يبقى إال التحقق ابلوحدة والوحدانية يه مثرة العمل 

 ابجملاهدة والرايضة واملاكبدة وهو معىن قول الشاعر:
 وصفت سكوان عن وجود سكينـة    جفاهد تشاهد فيك منك وراء مــ

اجملاهدة يه املوصةل إىل مقام املشاهدة، وغالبا ما جند     

 حواهلم وأاواقهم، ويدعوهنم إىلالصوفية خياطبون املنكرين أل

خوض التجربة اليت خاضوها يف اجملاهدة، ألهنا الطريق الوحيد 

ايذي يصدق املشاهدة اليت حصلت لهؤالء. وهذه اجملاهدة 

 يفرسها الفرغاين برضورة التغلب عن أحاكم السوى يف الظاهر

الباطن ونفهيا ح ى يصبح القلب خاليا من مجيع تعلقاهتا و 

تشاهد من ااتك شيئا أعىل وأقوى مما فهمهتمام وصفت "وحينئذ 

. وهذا هوالتجيل ايذايت امجلعي (30) ك من األحوال واملقامات"

 ايذي يعطي معرفة احلقائق عىل ما يه عليه.

 قراءة الوجود

إاا نان السري الرويح يف اخلطاب الصويف معوده احملبة جبميع     

 األخري ا السري مقصده يفتعلقاهتا ومس توايهتا ودرجاهتا، فإن هذ

احلصول عىل املعرفة ابحلبيب، ولعل أعىل مقام يف املعرفة عند 

 الصوفية هو مقام التوحيد.

ويس تلهم الفرغاين يف رشحه معىن الوجود من ابن عريب     

فيقول "أن الوجود ايذي هو عني ايذات، والنور واحد ال رشيك 

نه وغريه يشء عي هل يف حقيقته اليت يه عني ربه. وجد أن لك 

وال متزي، وال تنوع، وال تكرث، وال تغري، وال غريية فيه من حيث 

 .(31)عينه أصال"

وغالبا ما يسمي الفرغاين هذا املقام، مبقام قاب قوسني أو     

حرضة مجع امجلع. وهو ايذي يعطي السا ك الواصل لهذا املقام 

دات و املعرفة ابلوجود احلق ايذي هو أصل لك موجود. فاملوج

مجيعها وإن اتصفت ابلكرثة، مفا يه يف احلقيقة ابملوجودة فعال 

 وإمنا وجودها يعترب جمازي.

ويعترب الفرغاين أن النور املطلق ايذي هو ايذات اإللهية لها     

ظهور يف نفسها. وهذا الظهور هواألسامء احلس ىن. وظهور يف 

ا ذاألكوان وهو ظهور املوجودات، وهوالكرثة املتصف هبا ه

الكون.وظهور األسامء ليست زائدة عىل ايذات املطلقة "جفميع 

هذه األسامء واحلقائق ليست صورة نس به املذكورة املنفي عن 

. (32)أعياهنا حمك الغريية واملغايرة يف املرتبة األوىل حبس هبا"

واألسامء احلس ىن يه املرتبة الثانية بعد ايذات املطلقة، وفهيا وقع 

بة األلوهة دات، ويه اليت يسمهيا الفرغاين مبرت التفصيل يف املوجو 

 .(33)"وهذه املرتبة الثانية مسامة مبرتبة األلوهة، واأللوهية وصفها"

وإاا نان للنور املطلق وجود يف مرتبته األصلية، ووجود يف     

وجود األسامء اإللهية، "فإن هل شعاعا مفضا إىل يشء من احلقائق 

فسه، ي املعرب عنه بكن، وائامتره ألمر ن الكونية حبمك األمر اإلاجاد

 .(34)وانفعاهل من عينه املعرب عنه بقوهل فيكون"

ويس متر الفرغاين يف تفصيل مراتب الوجود مؤكدا أن مجيع     

 الوجود ما هو يف حقيقته إال تكل العني الواحدة، وتأيت يف املرتبة

ا الثالثة مرتبة الروح والنفس. ويه املرتبة اليت تتكرث فهي

املوجودات "ومجع يف هذا الظهور بني وصفي الوحدة والكرثة، 

فسمي من حيث غلبة وصف الوحدة ابلروح، ومن حيث غلبة 

 .(35)حمك وصف الكرثة ابلنفس"
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وال تنهتيي مراتب الوجود عند رتبة الروح والنفس اليت بدأت     

فهيا الوحدة والكرثة، وإمنا لذلات املطلقة وجودا آخر يسمى رتبة 

ملثال وهو بدوره مجع فيه بني الوحدة والكرثة. ويرى الفرغاين أن ا

هذه الرتبة من حيث الوحدة تسمى العرش، ومن حيث الكرثة 

 تسمى الكريس.

أما املرتبة التالية فهيي مرتبة احلس، ويه أيضا جتمع بني     

الوحدة والكرثة ويف هذه املرتبة ظهر رتق الساموات واألرض من 

تق الساموات واألرض من وصف الكرثة. ومن وصف الوحدة. وف 

وصف الكرثة يف هذه الرتبة ظهرت "صور الساموات والكواكب 

 .(36)والعنارص واملودلات جامدا ونباات وحيواان وجنا"

 قراءة اإلنسان

لقد أخذ اإلنسان ماكنة كبرية عالية يف اخلطاب العرفاين     

، وما نة وقرابالصويف فهو آخر املوجودات وجودا، وأرفعهم ماك

تأخر وجوده إال ألنه املوجود ايذي مجعت فيه لك حقائق 

 الوجود.

والفرغاين يف حديثه عن هذه املرتبة )مرتبة اإلنسان( ال يأيت     

ابجلديد، فقد س بقه ابن عريب يف تفصيل هذا املوضوع 

ظهور بتفصيالت كثرية يف مؤلفاته ورسائهل. ويعترب الفرغاين أن ال 

املطلق نان يف صورة اإلنسان "فهيي الصورة األمت لذلات 

الربزخية الثانيةمسامة بآدم عليه السالم ايذي هوأول الصور 

اإلنسانية، وأصلها جامعة هذه الصورة بني وصفي الوحدة 

والكرثة، واألولية واآلخرية، والظاهرية والباطنية. وبني مظاهر 

ر و وصف القول والسمع، والبرص، والقدرة يف أقىص مراتب ظه

. وهبذه امجلعية اليت حتققت بفعل الصورة، (37)هذه األوصاف"

نانت رتبة اإلنسان يه املقصودة ابملعرفة احلقيقية ويه وحدها 

من بني لك املوجودات من تس تطيع العروج إىل مقام املشاهدة 

 والرؤية واملعرفة.

وإاا نان اإلنسان هواآلخر وجودا جسام، فهو أول     

 ك الوجود األول يف اخلطاب الصويف يسمى او  املوجودات نورا

احلقيقة احملمدية اليت "يه الربزخية األوىل، أال ويه الصورة 

احملمدية... فلك ما نان وحده احلق يف مرتبته األوىل من اش امتل 

لك نس بة عىل امجليع مع عدم التقيد بذ ك. وحده يف هذا املظهر 

اغ لك وانس ب يع،احملمدي ابش امتل لك قوة، وارة، منه عىل امجل 

يشء من جسمه ونفسه وقلبه وعقهل وروحه ورسه عىل 

. وألن احلقيقة احملمدية يه النور األول ايذي وجدت (38)اللك"

منه لك األنوار، ويه املوجود اجلامع للك حقائق املوجودات، 

ويه املرتبة اليت فهيا لك املراتب، فإن هذه احلقيقة يه اليت 

 ن الاكمل.تسمى عند الصوفية ابإلنسا

ولعل األبيات األخرية من التائية فهيا إشارة إىل املقام احملمدي     

وإىل احلقيقة األمكلية، وهو املقام ايذي يسميه الفرغاين مقام )أو 

 أدىن( مفن ا ك قول ابن الفارض:
 وجدت كهول احلي أطفال صبيبــة حفي عىل مجعي القدمي، ايذي بــــه

صــريومن فضل ما أسأرت رشب معا  ومن نان قبيل، فالفضائل فضلــيت 

ويرى الفرغاين يف هذه األبيات أن الناظم يتلكم ويرتمج عن     

 احلقيقة احملمدية واليت تعين التجليات ايذاتية اليت ال تنبغي إال

حملمد عليه الصالة والسالم. واليت مقاهما حقيقة امجلع ومجع امجلع. 

ة مجيع املقامات، ولك معرففهيي لها املقام األس بق ألهنا أصل 

ولك جتل مل يظهر إال من هذه احلقيقة، فهيي الواسطة اليت هبا 

 تقع املعرفة للاكملني يف هذا الطريق الرويح، ولهذا يرتمج الفرغاين

عىل لسان هذه احلقيقة بقوهل: "ما نان فتح ابب الشهود والوجود 

املبدأ  نإال يب، ومين، وخمت كتايب اإلاجاد واإلشهاد والرجوع م

إىل املعاد مل يكن إال عيل. وامحلد هلل أوال وآخرا، والصالة عىل 

 .(39)من هذا شأنه، ولسان مقامه ابطنا وظاهرا، وختلقا وحتققا"

 اخلامتة:

وهبذه القراءة وهبذا الرشح يكون الفرغاين قد انهتج القراءة     

 يفالصوفية يف تبيان املعاين املس تعلقة، وادلالالت املستشلكة 

اتئية ابن الفارض اليت متثل عند بعض املتلقني لها ابلرفض 

واإلناكر عىل أهنا قصيدة ختدش العقيدة، وترمس صورة 

للتجس يد والتشبيه وهذا الرشح الفرغاين هو المنواج ايذي يبني 

ويؤكد أن النص العرفاين الصويف ال يس توعبه وال يفك رموزه 

ية وااق التجربة الصوف ويبني معانيه ومراميه إال متصوفا عاش 

ه املعرفة الكشفية اإللهامية اليت يتلقاها الصويف يف سلوكه وعروج

 من ابب التلقي واإللقاء.

 ولقد نان الفرغاين يف رشحه مركزا عىل تبيان األحوال    

، املقامات اليت يتحقق هبا السائر يف سلوكه للوصول إىل املعرفةو 

 يفرضها ن التفصيالت اليتكام نانت قراءته تعمتد عىل الكيري م

ئ، والرشح يومو  الرشح، ابعتبار أن التائية خطاب شعري يشري

 املعارفو  قيبني احلقائو  الفرغاين هبذا الاعتبار نص اثن يفرس

املصطلحات اليت حتتاج إىل شارح متلق و  املقاماتو  األحوالو 

 أاواقها.و  املعرفة الصوفيةو  خبري ابلتجربة الصوفية وأحوالها
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 حلمولة املعرفية وتأثرياته السلبية على املتلقياخلرب العنيف بني ا

 

 د. العريب بوعاممة، جامعة مس تغامن
 أمحد جبار، جامعة مس تغامن

 امللخص

إن موضوع العنف املعروض عرب نرشات األخبار هو من بني أخطر املواضيع اليت ابتت تشلك قلقا وسط اجملمتع نظرا للمك الهائل من     

يب ابملعاجلة وعىل اخلصوص ابلوطن العر  اإلعالمو األخبار املعروضة عىل مدار الساعة بدون تقييد بعض وسائل  املشاهد والصور املروعة

تنقل  الشاشة ارت ال نأاإلعالمية للبرب كام تقتضيه  أخالقيات املهنة الصحفية، حيث خلصت نتا ج تقارير وحبوث ودراسات التأنري 

ف قليد العنف، حملاوةل فهم أس باب وطبيعة تناول التلفزيون ألخبار العنف البد أن حندد مفهوم العنالاحداث والوقائع بقدر ما حتث عىل ت 

ي وأس بقية ادلور ايذي تقوم به وسائل اإلعالم والس امي التلفزيون يف تكوين ودهة نظران حول الواقع ايذاإلخباري ،تأنرياته عىل املتلقي 

 نا منه.نعيش فيه وايذي يمتزي ابلعنف وصياغة موقف 

 لكامت مفتاحية: اخلرب، العنف، تأنري، املتلقي.
Summary : 

that the theme of violence before through news bulletins is among the most serious issues that are of concern to the 

center of the community in view of the myriad scenes of the horrific images and news before the clock without 

restriction of some mass media and in particular the Arab homeland addressed the news media as required by the 

ethics of the profession of journalist Where the results of the reports of the research and studies the effect of the 

screen become events and facts to the extent that urges the tradition of violence and to try to understand the causes 

and nature of the TV to tell the violence we must identify the concept of news violence, its effects on the recipient 

and the primacy of the role of the mass media, especially television in the composition of our point of view on the 

reality in which we live, which features violence and formulate our position. 

Keywords: news, violence and the impact of the recipient.، 
 

 املقدمة:

زايد س باق الفضائيات يف عرصان احلايل بنقل أخبار العنف ت   

ا أرت إ بشلك الفت لالنتباه عىل حساب املشاعر اإلنسانية،

نرشات األخبار من بداايهتا إىل هنايهتا مرضجة ابدلماء والهتديد 

والوعيد ومظاهر القتل واألشالء والتخريب ايذي يطال خمتلف 

تمثر فهيا تت الفضائيات تس وح ى الكوارث الطبيعية اب األمكنة،

من خالل الرتكزي عىل أفضع احلوادث لتحقيق الصدمة دلى 

مبعىن أن   if its bleeds it is Leedsوهناك مقوةل  املتلقي،

القصة اخلربية اليت تزنف دما يه القائدة إىل أخبار املساء يذا فان 

 اإلاثرة يه س يدة املوقف وحاالت 

 

 

وتأيت يف مقدمة  (1)ن الرئيس يةانفجار العنف تشلك العناوي

 إلعالماتناوال ومعاجلة واهامتما من قبل وسائل  األكرثاملواضيع 

، الميةاإلعوعىل اخلصوص التلفزيون حسب بعض ادلراسات 

والطرافة"  " la mort  واملوت"  " l’amour"اجلنس 

l’humour  "(2)  عرض ي لقد أدرك بذ ك العامل املتقدم خطورة ما

واملسلسالت ونرشات األخبار برصد أوىل  األفالمويذاع عرب 

تأنريات ا ك عىل أفراد اجملمتع منذ امخلسينات من القرن املايض 

نظرا لزتايد عدد اجلاحنني،حيث فتح نقاش مس تفيض بأمهية  الرد 

 عىل العنف املتلفز مبشاركة قوية من خمتلف مكوانت اجملمتع، فامي

وجه  العربية وعىل عالماإليزال التخبط قامئا بني وسائل  ال

اخلصوص الفضائيات اليت تس بح يف الساموات املفتوحة وتدخل 
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 متعددة ال اأخبار البيوت بدون استئذان حتمل يف مضاميهنا  إىل

 ختلو من صور ومظاهر العنف .

 :مفهوم العنف اإلخباري -1

اختلف الباحيون يف حتديد مفهوم اخلرب من عرص ألخر ومن   

ن وس يةل إعالمية لألخرى سواء نانت مطبوعة جممتع لألخر، وم

أو مسموعة أو مرئية أو ح ى بني ممهتين الصحافة بأنفسهم ألن 

صياغة وكتابة اخلرب تنطلق من خلفيات فكرية وعقائدية وقمي 

 جممتعية ومعارفه واهامتماته ودوره ووظيفته يه اليت حتدد وتعطي

 للبرب معىن.

و هو أن  من أنباء عام نس تبرب أيأيت اخلرب يف اللغة العربية ما   

ينقل وما حيدث به قوال أو كتابة أو قول حيمتل الصدق  اخلرب ما

أو الكذب يذاته وجاء يف معجم لسان العرب البن منظور اخلرب 

وامجلع أخبار  ،لنبأمأاتك من نبأ معن تس تبرب ابن س يده واخلرب ا

ن األخبار عيقال خترب اخلرب واس تبرب إا سأل  ومجع امجلع أخابري،

ويالح  عىل املعىن املعجمي للك من اخلرب والنبأ أنه  .(3)ليعرفها

 .(4)فرق بيهنام إطالقا وأهنام يس تعمالن مبعىن واحد ال

مالحقة اخلرب  السهل من أنه" اعتبار إىل روشكو ويذهب    

يل ويه خاصية يشرتك فهيا مع القمي اجملردة م  بدال من تعريفه،

تحمك يف بناءه خلفية إيديولوجية وس ياقات ت  (5)احلب واحلقيقة"

اجامتعية الينبغي اإلفالت مهنا وبتايل احلديث عن ماهية اخلرب 

وقد زادت يف تباين الهوة يف حتديد تعريف شامل  أمر نس يب.

جامع هل أي اخلرب الاجتاهات الفلسفية والنظرايت السائدة من 

كام شرتاكية والابيهنا النظرية الليربالية واملسؤولية الاجامتعية 

يفات فليس هناك تعر تش تق فلسفته من املامرسة اإلعالمية 

قاطعة لألخبار وإمنا هناك التقاليد واحلاجات املتغرية للسوق 

 ومع ا ك توجد ابلقطع مبادئ يطبقها رجال األخبار الاس هتالكية،

 التعريفات من هائل مك ويوجد .(6)عند تقيمي قصة خربية

 إاا الصعوبة وتزداد ورسدها حرصها يصعب بطريقة املطروحة

 يف العاملني عدد متانل وبعبارات مكرر مهنا الكيري أن علمنا

 .(7)الصحافة ميدان

لوقائع للبرب هو نقل لألحداث وا اإلجرايئوعليه يف تعريفنا     

من زاوية ما يراه املندوب الصحفي املتواجد بعني املاكن طبقا 

تداخل ت  الوس يةل اإلعالمية،للخط الافتتايح املنهتج من طرف 

يف صياغة اخلرب يف شلكه الهنايئ عدة عوامل اجامتعية وتودهات 

ادية تكون فيه احلي س ياس ية وضغوط مبارشة أو غري مبارشة،

 واملصداقية أمر نس يب.

يعرف سينورييل وغريبيرن العنف اإلخباري أو ما يطلق عليه     

ي يؤاي أو العلين ايذالعنف املتلفز " بأنه تصوير احلدث املادي 

يتنا  احلدث املنقول مع القمي واملثل . (8)يقتل أو هيدد بفعل ا ك

 والاجامتعية كام تتعارض مع اجتاهات النفس السوية، اإلنسانية

ميكن يف الواقع أمام جحم املامرسة اإلعالمية وتدفق األخبار  وال

يت لواملعلومات بشلك مس متر حتديد قامئة امسية حول املواضيع ا

وإمنا قد يتفق اإلعالميون من منطلق اايت أهنا  ينبغي عرضها،

هور وإن رد فعل امجل  صادمة يتوجب احليطة واحلذر يف نقلها،

يكون دامئا سلبيا عىل الصور اليت حتوي عنفا أو جروح أو 

أجسام ميتة أو عري أو أي سلوك غري حمتشم أو أي سلوك 

 تعرضهم د تتسبب يفيعترب اخرتاقا خلصوصياته أو أي أحداث ق

 .(9)للخطر

إن األحداث السلبية ميكن أن تعامل عىل أهنا أكرث جدارة     

وغري  ألهنا حتدث بشلك متكرر ابإلعالم عهنا من تكل الااجابية،

بحث ي متوقع ،وتس تغرق وقتا أقل ليك تصبح خربا ، حيث 

منتجو التلفزيون عن قصص تنطوي عىل عنرص قوي برصاي 

ة يسمى الرؤوس املتحدنة اليت  دلهيا القوة البرصي،اللقاءات مع ما

 الباحيان ويوحض (10)ميل صورة حلريق أو جية هامدة

 تفوق اإلعالم يف السلبية األخبار مكية أن وميلر" "هاس نكس

 السلبية األخبار وأن معا واحليادية األخبار الااجابية مكية فعليا

 ،(11)إلخباريةا اإلعالم وسائل مجيع يف أفضل معاجلة عىل حتصل

ين والذل ،ت إنتاجية لرشكة إخبارية صناعيةويه انجت حاال

يعملون دلى رشنات ينرشون والءات وطموحات س ياس ية 

وقدرات خمتلطة ،ويف هذا الس ياق فان قهمة األنباء تعمل عىل 

تقدمي نتاج معياري من خالل إسهامات لك أولئك الناس من 

دان خرى فان اإلعالم يزوخالل خرباهتم واعتقاداهتم ،وبعبارة أ

  .(12)بصورة عام حيدث بشلك انتقايئ

د هبذا يكون اخلرب العنيف ابلنس بة للفضائيات هو اخلرب اجليو     

 القابل للمعاجلة واملتابعة املس مترة من طرف بعض الفضائيات،

حيث ترصد هل أموالا طائةل وتلكف هل فرق إعالمية متخصصة 

 من واملعاجلة ويتبع يف كثرييأخذ حزيا من العرض  لتغطيته،

 األحيان حسب درجة األمهية والقرب ابلتحليل والنقاش،

ختيار اللكامت نا فالعنف املتلفز توظف فيه مجيع أساليب اإلاثرة،
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 برصية،وتلبيسه ابملؤثرات الصوتية وال  ولقطات املعربة للصور،

 والنتيجة أن اخلرب العنيف املراد نرشه وعرضه إلعالم امجلهور من

هو منتج ف  دهة وحتقيق اإلاثرة جلذب اكرب عدد من املشاهدين،

 .ينهتيي ابنهتاء صالحية اخلرب وفق مقاييس القناة، )معلب(

 العنف الاخباري نقل للواقع أم منتج صناعي معلب. -2

ابتت النرشات اإلخبارية تس تقطب حاليا عدد كبريا من     

ف الربامج لبل تفوقت يف أحايني كثرية عىل خمت املشاهدين،

يب نظرا لطبيعة اختيار وتصنيف وترت  التلفزيونية األخرى،

 والقدرة الفائقة عىل معاجلهتا من زاوية تثري األخبار املعروضة،

شهية املتلقي للمزيد من املتابعة إىل جانب توظيف ما أمكن من 

تقنيات املتاحة يف اإلخراج والتصوير واملونتاج، وميكن اإلشارة 

يث ميكن ح  ،قوهتا اللكمة املنطوقةاملرئية تفوق إىل أن الصور 

وإاا  تفسري وتوضيح املوقف بدون احلاجة إىل تقرير مفصل،

نانت اللغة تصف وترسد بواسطة اللكامت وامجلل وحسب 

رصي فان الصورة ترسد بفضاهئا الب مايقتضيه النسق اللغوي،

وما يؤنثه من مكوانت ،وبذ ك تكون لها دالالت متجذرة يف 

مفجمل  .(13)متع والثقافة اليت ينمتي إلهيا أو تتحدث عهنااجمل 

ة ادلالالت اليت تثريها الرساةل البرصية ليست وليدة مادة تضميني

أبعاد  وإمنا يه داةل ومعان قارة وميبتة يف أشاكل ال تتغيري،

ومع تسارع تكنولوجيا أرت  .(14)أنرثبولوجية واجامتعية وإنسانية

كون األخبار املؤثرات الصوتية اليت تتوظف يف معلية حترير 

وتية ناملوس يقى التصويرية واملؤثرات الص معدة و جاهزة لالنتقاء،

وإيقاعات القلب لكها عوامل تؤثر عىل احلاةل النفس ية والصحية 

ويرى غيتلني أن وسائل اإلعالم اإلخبارية  (15)عىل املتلقي

حملررين ا التعكس العامل ،بل تربزه وفق ما مت تفسريه من قبل

وغريمه من الذلين يتحمكون يف الصور اليت يسمح لنا برؤيهتا 

فاخلطاب  (16)واللكامت املسموح لنا بسامعها يف براجمهم اإلخبارية

اإلعاليم هو نسق تفاعيل مركب متشابك اجمع بني اللساين 

يشرتك  ،ه العالمات اللغوية وغري اللغويةتتال  في والايقوين،

ه خطاابت أخرى وخيتلف عهنا يف الوقت نفسيف هذه املزية مع 

،ولك ا ك يش تغل عرب اللغة وعرب الصورة يف أن واحد  مبا 

اجعل اخلطاب اإلعاليم نسقا س هميائيا دالا غري قابال للقراءة 

عابرا للتخصصات ومعارف عديدة ،موظفا ومستمثرا  والتأويل،

 .(17)إايه حسب ما تقتيض األوضاع

ابع عرض أخبار العنف ابملنطقة إن حلقات ومسلسل تت    

يا وسوراي احلرص سواء يف العراق وليب  العربية عىل سبيل املثال ال

والهمن أو يف أي ماكن ما يف العامل بشلك ايذي ابت يعرض عرب 

الفضائيات العربية حتديدا ابمس الس بق الصحفي من شأنه 

املسامهة يف تغذية الرصاع واحلقد والكراهية ومزيد من العنف 

وإطاةل معر األزمة ميلام هو حاصل يف تكل األقالمي  ادلموي،

والبدلان وخلق حاةل من الهلع واخلوف يف نفوس املتلقني من دهة 

 واملسامهة يف تغذية العقول عىل العنف وتقليده.

 وميكننا التسلمي سببا برأي )دوبريه( واإلقرار بأس بقية ادلور    

وين ودهة التلفزيون يف تك ايذي تقوم به وسائل اإلعالم والس امي

خاصة  ،الواقع العنيف وصياغة موقفنا منهإزاء  نظران "املريبة "

إاا مادركنا أن التلفزيون حيصل عىل غذائه اخلاص من ادلماء 

ومن مث يكون اخلوف هناك خوف دام  والعنف واملوت،

للمشاهدين من أن ميتد اخلوف ايذي يشاهدونه عىل مبعدة مهنم 

وضوعه أو يصبحون مه م يصبح عىل مقربة مهنم،فيصل إلهيم و 

وما يلفت النظر ويثري القلق وتتوافر فيه األدةل،   .(18)وحادنه

 هذا التكرار الواسع ألعامل العنف يف سائل اإلعالم من انحية،

ام واإلاثرة اليت تتضمهنا الربامج واملضامني اإلخبارية اليت تتضمن ك

ايم اات الطابع العنيف وادل كبريا من األخبار والصور املرافقة

األمر ايذي ينعكس سلبا عىل املشاهدين الذلين يعتربون أنفسهم 

 رااي العامل العدواين. 

  :األاثر احملمتةل ألخبار العنف عىل املتلقي -3

ان تغطية أخبار العنف مرتبط جبامليات الصورة والتقنيات     

وزوااي  وتيةاحلديثة املرافقة للبرب عىل غرار املؤثرات الص

كيب واخللفية املوس يقية والنص وأمهية الرت  اإلضاءةاللقطات وجحم 

 إىل اليماإلع، لبلوغ املنتوج اإلعالميةومزج املادة  -التوليف  -

ات ا ك يه احامتالت وجحم تأنري  مقة مراتب البشاعة والفضاعة مفا

 عىل املشاهدين ؟

 .اخلوف تأنري: -ا

أنبتت  ، حيث(19)يذعر املعنويعنه كوهني ستنايل اب تعرب    

ادلراسات أن معدالت املشاهدة املرتفعة للعنف املتلفز تزيد من 

إصابة املشاهدين ابخلوف املريض أو " البارانواي" وهذا ما يطلق 

  men world syndromeعليه بأعراض العامل ادلئن أو الوضيع " 

صبحوا ي " ايذي يقود املشاهدين للمبالغة يف إدراكهم خملاطر أن 

واس تعداد أكرب لتحمل زايدة معدالت العنف  20رااي العنف .
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ائل فالتعرض ملشاهد العنف املتكرر لوس احلقيقي يف اجملمتع،

 وسط أفراد اجملمتع وبإماكنه أن تتحول اإلعالم يسبب اخلوف،

  .(21)إىل ظاهرة  تؤثر سلبا عىل تطوره

متر للعنف واملس  يشري غرنرب إىل أن التعرض املطول وادلام و     

وغرسه دلى املتلقي وانعدم  .(22)املتلفز خيلق اخلوف من اجلرمية

عاطفي كام تتسبب الصور العنيفة يف اإلدهاد الالثقة يف اآلخرين 

وعليه  23 وتثري مظاهر القلق واخلوف والغضب والامشزئاز

اقرتح عدد من األطباء النفسانيني وخرباء الصحة العقلية أنه 

 ا.فيد للبالغني خفض مكية األخبار اليت يشاهدوهنس يكون من امل 

  .تأنري : السلوك العدواين -ب

 العنف بني س ببية عالقة هناك أن عىل يوافق الباحيون    

 مت سواء امجلهور، يبديه ايذي العدواين السلوك وبني اإلعاليم

 من اتلية مرحةل يف أو التعرض مبارشة بعد السلوك هذا

ريها اليت يمت هبا عرض العنف وتقدميه لها تأنفالطريقة  ،(24)العمر

عىل احامتل قيام أفراد امجلهور وبسلوكيات أو ترصفات اات طابع 

يامن يقدم حف  ،هنا متعلق بطبيعة العنف وأهدافه عدواين فاألمر

العنف بشلك هل ما يربره ميل ادلفاع عن النفس أو القصاص 

ن ا ك ال ،ةمن احامتالت الاس تجابة العدوانيفان ا ك يزيد 

املشاهد ميكن أن يعتنق ميل هذه التربيرات ليربر سلوكه 

وعليه فان العنف يف وسائل اإلعالم يعرب برصاي  .(25)العدواين

عن حقيقة فعل أو اعتداء جسدي من طرف خشص أخر 

يف  هذا املفهوم ميثل جحم التأنري العنف بإماكن إحلاق الرضر به،

أو يثري الغضب وميكن  وسائل اإلعالم أو فعل يلحق األاى

 .(26)قياس ا ك وفق ادلراسات والبحوث التجريبية

 .عدم اإلحساس :تأنري -ج

 قد يثري الانزعاج أن التجربة التليفزيونية مل تلق فقط ظالال    

 معمتة عىل الفروق بنب الواقعي والومهي دلى املشاهدين املثابرين

حساس إلبل إهنا بفعل الـك أصابت ابلتبدل قدرهتم عىل ا

تتناقص واقعية  ابحلوادث احلقيقية. ويرجع الـك إىل أنه حني

موقف ما تصبح قدرة الناس عىل الاس تجابـة هل أقل انفعاال 

 .(27)ويكونون أش به ابملتفرج

يؤكد الباحيون بأن التعرض املس متر ملظاهر العنف يف برامج     

التلفزيون يضعف حساس ية الطفل اجتاهه، ويعين ا ك أن 

 ،(28)إلطالقال يصبح أكرث تقبال للعنف ممن مل يشاهده عىل الطف

عبا نتيجة خوفا أو ر  أنفسهميثري يف  طبيعيا ال أمرا أصبحبل 

 تعرضهم املكيف ملشاهد العنف.

  .حمااير وتوصيات -4

 اس تفاض يف مفهوم العنف اإلخباري املتلفز وجحم تأنرياته عىل    

أين  ،2003املعلومات س نة املية جملمتع املشاهدين يف القمة الع

أكد عدد من  اخلرباء والصحفيني واملسؤولني يف وسائل اإلعالم 

يي و عىل أمهية المتيزي بني مصطلحني هام )العنف الرتفهي  العاملية،

ويعد العنف اإلخباري أخطر من حيث  (29)العنف اإلخباري(

 يمحوالته املعرفية وقدرته عىل رصد الواقع القريب من املتلقي ايذ

قد يكون ريته يف املس تقبل القريب الن وسائل اإلعالم تنقل 

ل عكس العنف الرتفهييي ايذي خترجه وسائ اجري يف امليدان، ما

اإلعالم بتكنولوجيات متطورة يفوق اخليال، ايذي يراد منه 

  التنفيس والبحث عن متعة لذلات.

وترى يف هذا الصدد الاكتبة األمريكية دوان جيهبارت،     

واللغة غري  القتال والعنف غالبا، هدة التلفزيون تعين اليوم ..مشا

 الالئقة وهذا يتقرر عند من ميتكل الس يطرة عىل دهاز التحمك
جاء يف تقرير الس يدة "بالندين كراجال" امللكفة بإعداد و  .(30)

تقريرا شامال لتحديد اآلاثر املرتتبة عن عرض مشاهد العنف 

وزارة الثقافة  إىلوامحلاية القانونية  وطرق الوقايةعرب التلفزيون 

ييل ""اهنا  ما 2002بتارخي السادس جوان والاتصال الفرنس ية 

القوة الوحش ية اليت هتدد السالمة اجلسدية والنفس ية للفرد 

 . (31)واجملمتع هبدف الس يطرة عليه آو تدمريه ""

إىل أمهية الرتبية  " Michel FANSTENيرى ميشال فيسنت "

للحد من تأنري صور وأخبار العنف عىل اجملمتع ،بعد  اإلعالمية

القلق اجملمتعي املزتايد بكندا بداية س نوات التسعينيات القرن 

من العمر تدعى  13املايض ،عقب اغتصاب ومقتل فتاة يف 

""فرجيين اريقيري"" ومقتل شقيقهتا ،تظاهر حيهنا عرشات 

اليت ابت  راملواطنني موقعني عىل عريضة حول هتديدات واخملاط

حيملها التلفزيون يف نناايه وعىل هذا األساس حترك جملس العموم 

الكندي ايذي أطلق مشاورات واسعة أسفرت يف الهناية خالل 

إىل نتيجة مفادها أن العنف عىل التلفزيون ابت  1993جوان 

 Violence à la télévision «هيدد النس يج الاجامتعي

:dégradation du tissu social :32«، الت تع ويف احلاةل العربية

األصوات املنددة بسلبيات الفضائيات اليت بدت معظم براجمها 

احلط و  واس تالب احلياة، تعمل عىل توطني العجز يف النفوس،



2016  

 

167 
 

 من مس توى الرضا عن ايذات وقهمة املس تقبل دلى املشاهدين.

ع بل زادت يف تعميق التفرقة وحشن الكراهية بني أفراد اجملمت، 33

 لواحد وتسويق صورة شاحبة عن املواطن العريب.ا

 خامتة: -

اجلدل القام حول توازن بني احلرية واملسؤولية يف عرض  إن    

األخبار العنيفة الزال حمتدما ح ى ابلبدلان اات ادلميقراطيات 

ة  حيث ترى بعض ادلول بعد فتح نقاش مس تفيض بأمهي العريقة،

اجملمتع  قوية من خمتلف مكوانتالرد عىل العنف املتلفز مبشاركة 

،ليس ابلس يطرة عىل ما يبث بقدر ما يتطلب تعزيز وحامية القمي 

الاجامتعية وتقوية الروابط حلل مشلكة العنف عىل الشاشة 

ورفع الوعي اجملمتعي من أجل بلوغ مس توى معني من التحليل 

 اكإرش ام يمت ك ،اإلعالموانتقاد القمي و املواقف اليت متر عرب أدهزة 

ة الربامج التلفزيوني إثراءواملسامهة يف  إعدادامجلهور يف 

ميكن تصويب مسارها خلدمة وتطور والريق  ما إىلفاسرتشدت 

 مبجمتعاهتا.

 د. العريب بوعاممة

 أمحد جبار
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 األستيغرافيا التارخيية يف املغرب األوسط ودورها 

 للفئات الاجامتعية البس يطة،التأرخي  يف

.م 15-14 -13هـــ / 9 -8 -7خالل القرون   
 

كتوراه، إلهام قاتل، ابحية يف ادل  
الطاهر بوانيب .د  

 جامعة املس يةل. 
 ملخص: 

إن هممة الباحث يف حقل التارخي املعارص أقل عرسا حبيث ميكن أن يظفر بواثئق وخملفات وترنات، عىل عكس هممة نظريه يف التارخي     

 نتيجة متواضعة، وخصوصا ع أن يصل إىلالوس يط واليت تعترب عسرية للغاية وعليه أن اجمع ش تات ما تناثر يف بعض املصادر ح ى يس تطي

هـــ 808إاا ما تعلق األمر ابلتأرخي للفئات الاجامتعية البس يطة أو "العامة " إن حص التعبري، وقد تفطن عبد الرمحن بن خدلون )ت

قع الفئات خيية ومو م( إىل هذا القصور ايذي اعرتى مهنج املؤرخ العريب، فأعاد طرح السؤال املهنجي حول جدوى الكتابة التار 1405/

 .الاجامتعية البس يطة فهيا، منتقدا بذ ك هتاوانت مدرسة التارخي السلطاين واعتربها مسؤوةل عن تغييب هذه الفئات

 طة.الفئات الاجامتعية البس ي -العامة -عبد الرمحن بن خدلون -املغرب األوسط  -اللكامت املفتاحية: األس تغرافيا التارخيية 
 

Abstract 

The role of the researcher in the modern history of the field is less hardship so that they can acquire documents residues and byproducts, 

unlike his job at medieval history which is a very difficult and he has to collect Statoil which is splashed in some sources so that it can 

be up to a modest result, especially when it comes to historiography social groups “modest” or "public", and discern Abdul Rahman 

Ibn Khaldun (d. 808 AH / 1405 AD) to this shortcoming, which gripped the curriculum of the historian Arabs,he asked again the 

methodology question about the feasibility of historical writing and the role of the modest social groups, criticizing the neglectof the 

Historical Royal School and considered it responsible for the absence of these categories. 

 

مقدمة: 

لقد نان عبد الرمحن بن خدلون عىل وعي اتم ابألزمة اليت       

ن إىل القصور ا ك  أنه تفط تعاين مهنا الكتابة التارخيية العربية،

ايذي اعرتى مهنج املؤرخ العريب من خالل تغييب هذا األخري 

للفئات الاجامتعية البس يطة يف كتاابته، سواء نان ا ك عن 

ل عبد الرمحن بن خدلون قصد أو عن غري قصد. وهو ما جع

ينبه يف مقدمته إىل رضورة الاهامتم بتارخي ما أساممه بصانعي 

فإىل أي مدى ميكننا مسايرة الطرح اخلدلوين؟  وسائل املعاش.

 وما موقع الفئات الاجامتعية البس يطة يف األستيغرافيا التارخيية

للمغرب األوسط خالل القرون السابع والثامن والتاسع للهجرة 

 م؟. 15 -14 -13وافقة ل امل

 الكتابة التارخيية العربية اإلسالمية بعدسة خدلونية:

يعقد عبد الرمحن بن خدلون يف مقدمة مقدمته فصال     

بعنوان" يف فضل عمل التارخي وحتقيق مذاهبه والاملاع ملا يعرض 

للمؤرخني من املغالط واألوهام واكر يشء من أس باهبا" يتعرض 

عليه،  تارخي ويشري إىل مغالط املؤرخني السابقنيفيه ألمهية عمل ال 

وحياول انتقادها، ومن بني أمه املغالط اليت أاثرت انتباه ابن 

خدلون مهنجية مؤرخ السلطان اليت تتفنن يف رسد اترخي احلامك 

وا ك من خالل قوهل:"ومن هذا الباب أيضا ما يسلكه 

نس به و  املؤرخون عند اكر ادلول ونسق ملوكها فيذكرون امسه

وأابه وأمه ونساءه ولقبه وخامته وقاضيه وحاجبه ووزيره؛ لك 

ا ك تقليد ملؤريخ ادلولتني من غري تفطن ملقاصدمه . واملؤرخون 

يذ ك العهد نانوا يضعون توارخيهم ألهل ادلوةل، وأبناؤها 

متشوفون إىل سري أسالفهم ومعرفة أحواهلم ليقتفوا آاثرمه 

هتم  اصطناع الرجال من خلف دولوينسجوا عىل منواهلم، ح ى يف

...وأما حني تباينت ادلول، وتباعد ما بني العصور، ووقف 

الغرض عىل معرفة امللوك بأنفسهم خاصة، ونسب ادلول بعضها 
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من بعض يف قوهتا وغلبهتا، زمن نان يناهضها من األمم أو يقرص 

عهنا، مفا الفائدة للمصنف يف هذا العهد يف اكر األبناء والنساء 

ونقش اخلامت واللقب والقايض والوزير واحلاجب من دوةل قدمية 

ال يعرف فهيا أصوهلم وال أنساهبم وال مقاماهتم ؟ إمنا محلهم عىل 

ا ك التقليد والغفةل عن مقاصد املؤلفني األقدمني، وايذهول عن 

 .(1)حتري األغراض من التارخي ..."

ا هذ لقد رفض عبد الرمحن بن خدلون من خالل خطابه    

إطناب املؤرخني يف وصف السالةل احلامكة وحاشيهتا وأبسط 

يشء يتعلق هبا ليصفهم ب" التقليد والغفةل" و" ايذهول عن 

حتري األغراض من التارخي"، ألهنم أغفلوا اكر من لقهبم ب" 

. ويف (2)صانعي وسائل املعاش" أي الفئات الاجامتعية البس يطة

منواج ودي ايذي اعتربه رمز و مقابل ا ك مل يفته اإلشادة ابملسع

للمؤرخ احملرتف، املمتكل للمهنجية التارخيية السلهمة وا ك يف 

كتاب " مروج ايذهب" ايذي " رشح فيه أحوال األمم واآلفاق 

لعهده يف عرص الثالنني والثالمثائة غراب ورشقا، واكر حنلهم 

وعوائدمه ووصف البدلان واجلبال والبحار واملام ك وادلول وفرق 

شعوب العرب والعجم، فصار بذ ك إماما للمؤرخني يرجعون 

 .(3)إليه، وأصال يعولون يف حتقيق الكيري من أخبارمه عليه..."

فابن خدلون بذ ك ينوه عىل أمهية دراسة العوائد والطباع 

والسلونات عند األمم، كذا دراسة جمال البحر واجلبل وتأنرياهتا 

عادات سة أمناط السلوك واليف العوائد، فهو بذ ك حييل إىل درا

. ليقدم دعوة (4)واألعراف يف ضوء املعطيات اجلغرافية والبيئية

إىل اترخي مشويل أو لكي وايذي عرب عنه ب" أحوال األمم" أي 

 ما تسميه مدرسة احلوليات الفرنس ية ب"اترخي لك الناس".

العوامل اليت نانت وراء تغييب الفئات الاجامتعية البس يطة يف 

 ة التارخيية:الكتاب

أمام الصورة اليت رمسها لنا عبد الرمحن بن خدلون حول     

حضور الفئات الاجامتعية البس يطة أو "أحوال األمم" حسب 

رة املصطلح اخلدلوين يف الكتابة التارخيية العربية اإلسالمية بصو 

عامة ويف املغرب األوسط بصورة خاصة حاولت تتبع األس باب 

كام  (5)مل نقل غياب أو هتميش وإقصاء اليت نانت وراء نقص إن

مييل بعض الباحيني يف وصف هذه الظاهرة واليت نانت من 

 بيهنا:

 * تركزي الكتابة التارخيية يف العرص الوس يط أنناء تأرخيها عىل "

مقم األهرام" يف مقابل إقصاء القاعدة من اهامتماهتا، مع العمل أنه 

يان ينبغي ، وأن لرفع أي بن ال ميكن تصور بنيان يبدأ من مقة الهرم

 .(6)الاهامتم جداي ابألسس وابلتايل القاعدة

* الانامتء اإليديولويج لبعض املؤرخني وحياهتم داخل البالط 

الرمسي جعل من مصنفاهتم خادمة للطرف احلامك، متحامةل عىل 

العامة ابلسب والتغلي  والاحتقار ابعتبارها الطرف احملكوم، 

يهتا، ملادة التارخيية يف طبيعة عرضها أو مك فأثر ا ك سلبا عىل ا

فعندما يمترد الطرف احملكوم عىل السلطة يصنفهم هؤالء 

املؤرخني يف عداد "املارقني"   و"العصاة" و"اخلارجني عن 

امجلاعة". وعندما اجربون عىل اخلضوع للسلطة كرها فال يكون 

 .(7)هلم أي وزن يف نظرمه ويضعوهنم عىل هامش التارخي

هيك عن رقابة السلطة لإلنتاج التارخيي، اليت جعلت احلامك * ان

مييل رشوطه عىل املؤرخ، وهذا ما يفرس النعوت القدحية اليت 

ومص هبا هذا األخري امجلاعات الهامش ية ك" الرعاع" و"السفةل" 

و"األوابش" و"اهلمج"، وغري ا ك من املصطلحات اليت تفوح 

ا قاهل وحيرضان يف هذا املقام مبراحئة احلقد والعداء السافر هلم، 

( عن عامة قرطبة :" إال م1631/ هـ 1041أمحد بن محمد املقري) 

أن عامهتا أكرث الناس فضوال وأشدمه تشنيعا وتشغيبا، ويرضب 

هبم املثل ما بني أهل األندلس يف القيام عىل امللوك والتشنيع 

عهنم  تعىل الوالة وقةل الرضا بأمورمه ...ومه ميل امجلل إن خفف

امحلل صاح،  وإن أنقلته به صاح، ما ندري أين رضامه فنقصده، 

 .(8)وال أين خسطهم فنتجنبه..."

* وقد يكون الانامتء اإليديولويج جلل املؤرخني ابعتبارمه 

موظفني يف البالط، أو متايزمه الثقايف وبروزمه العلمي جعلهم 

تبيان و يأنفون الكتابة عن العامة بتتبع نشاطها الاقتصادي، 

وضعها الاجامتعي، فيرتفعون عن رصدها يف األسواق واحلارات 

وادلروب وتسجيل طبيعة حياهتا اليومية ومس توى نقافهتا 

وحتليل اهنيهتا مما يقلل من شأن هممهتم مكؤرخني علهيم أن 

 .(9)يسجلوا األحداث العظام يف عرصمه

 * ابإلضافة إىل احلرص الشديد ايذي مزي املؤرخ املغريب يف

العرص الوس يط عىل متاسك وحدة األمة املغربية وا ك امتثاال 

للمنظومة املالكية اليت محلت شعار " سلطان جائر س بعون 

س نة وال أمة مرشامة لساعة واحدة"، ولقد نانت هذه الوحدة 

يه املنظومة املرجعية يف لك كتابة اترخيية، ومبا أن السلطة نانت 

نوا متوا هبا، ال ابلرعااي ايذين نارمز هذه الوحدة فإن املؤرخني اه 

 .(10)حتت حمكها
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* دون أن ننىس مفهوم التارخي نفسه يف نظر املؤرخني العرب 

املسلمني بشلك عام واملغرب األوسط بشلك خاص وايذي 

يمتثل يف التأرخي للسالالت احلامكة والوزراء واألعيان والودهاء، 

 ت احلامسة يفواألحداث الكربى واملعارك واحلصارات واحملطا

 توارخي ادلول.

إان فالفئات الاجامتعية البس يطة قد عانت ش احلضور يف     

الكتاابت التارخيية للمغرب األوسط خالل القرون السابع والثامن 

م، فإاا ما أراد الباحث أن 15-14-13والتاسع للهجرة املوافق ل

 !!!يبحث عن اترخي هذه الفئات فأين ميكنه اللجوء؟

ة ئات الاجامتعية البس يطة يف األستيغرافيا التارخييحضور الف 

للمغرب األوسط خالل القرون السابع والثامن والتاسع للهجرة 

 م:15-14-13املوافق ل 

د إن احلل يمكن يف اللجوء إىل ما أسامه الباحث القدير محم    

، دون التبيل لكيا عن بعض املنوين ب" املصادر ادلفينة"

ليت حتمل إشارات متناثرة، أي اللجوء إىل املصادر التارخيية ا

كتب النوازل والفتاوى وكتب املناقب والطبقات والرتامج و كتب 

اجلغرافيا والرحالت والشعر واألزجال وما إىل ا ك من اس تغرافيا 

اترخيية، انطالقا من ا ك يتس ىن للباحث رمس صورة وإن نانت 

طة أو "العامة" يضبابية يف أحيان كثرية للفئات الاجامتعية البس  

 عىل حد تعبري العديد من الباحيني.

سأحاول يف هذه الوقفة القصرية التعرض ألمهية هذه املصادر 

 ادلفينة يف التأرخي للفئات الاجامتعية البس يطة:

 كتب النوازل: -أ

تشري العديد من ادلراسات إىل أمهية النوازل الفقهية يف     

علق بتفاعل تثريه من أس ئةل تت التعرف عىل أحوال اجملمتع نظرا ملا

 خمتلف مكوانته وفعالياته، وظلت أمهيهتا تتأرحج بني الاس تعامل

الفقهيي والتوظيف التارخيي والتعامل األنادميي للنص النوازيل، 

غري أن البعض أقىص فائدة هذا النوع من املصادر، وا ك 

للصعوابت اليت تواجه املتصدي للنص النوازيل، فهو أداة غري " 

طيعة" تقتيض القيام جبمةل من اإلجراءات القبلية اليت هتدف إىل 

إعادة النص كامدة إخبارية، وجتريده من الصبغة الفقهية اليت 

تطبعه، لكن ح ى بعد القيام بذ ك فإنه من الصعوبة مباكن القول 

بأن هذه املادة قد أصبحت جاهزة لالس تعامل، بل املالح  أن 

لك رفقة هبا تس متر يف طرح مشانصوص النوازل والفتاوى امل

 . (11)مهنجية

فهيي تربز حركية اجملمتع وتكشف عن واقعه احلقيقي املعاش     

. فبالرمغ من تناولها جلوانب (12)ألي فرتة زمانية يراد دراس هتا

فقهية فهيي تعرب عن الانشغاالت احلقيقية وامللموسة اليت عاشها 

ت احلياة، كام لك جماالاإلنسان يف بيئاهتا اخملتلفة واليت مشلت 

 جاءت بواقعيهتا احملضة.

ىي " أليب زكرايء حيادلرر املكنونة يف نوازل مازونةكتاب "     

م(، وهو من بني 1478هـ / 883بن موىس املازوين التلمساين ) 

املصادر األكرث أمهية يف املغرب األوسط ألنه حيتوي عىل نوازل 

ان من جباية وتلمسعديدة أف ى فهيا فقهاء املغرب األوسط 

ومناطق أخرى، فأمهيهتا تمكن يف رصد خمتلف املظاهر 

الاجامتعية نالرشف والزواج واملرأة والوقف والعامة يف جممتع 

املغرب األوسط وغريها، كام أهنا قدمت لنا بعض مالمح حياة 

األندلس يني يف املغرب األوسط، انهيك عن حياة اجلالية 

عن معاش أهل البادية ومعاش  الهيودية، كام قدمت لنا صورة

 . (13)أهل املدينة...

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل افريقية كتاب"     

هـ / 914) ت  ألمحد بن حيىي الونرشييس واألندلس واملغرب"

م(، يش متل عىل مجموعة خضمة من النوازل والفتاوى الفقهية 1508
األوسط  مية يف جممتع املغرب. اليت عربت عن واقع احلياة اليو (14)

، جفزء من القضااي والفتاوى اليت نانت (15)يف العرص الوس يط

مضن املعيار نانت تعكس حياة جممتع املغرب األوسط فقد 

 اصطبغت بصبغة حملية.

ن قد احتوى عىل الكيري م وجتدر اإلشارة إىل أن كتاب املعيار

اليد ات وتقاإلشارات ألحوال اجملمتع يف هذه املنطقة من عاد

وأعراف وأفراح وأحزان، وحياة أرسية واحتفاالت وأعياد، وزي 

وأنواع ألبسة، وأطعمة، وحاالت معينة يف احلرب والسمل 

والعمران وما إىل ا ك، األمر ايذي اجعل منه مصدرا ونيقيا 

 . (16)للمؤرخ والاجامتعي ميلام هو للفقيه

 كتب املناقب: -ب

العهد الزايين خصوصا خالل عرف املغرب األوسط خالل     

م تطورا يف 15/ 14القرنني الثامن والتاسع جهريني املوافق ل 

 الكتابة املناقبية ويه من جنس الكتابة األدبية والتارخيية، اعتىن

فهيا أحصاهبا برصد سري الصوفية والسالطني والصلحاء والعلامء 

. لواملرابطني، وتصويرمه يف قالب يس متد منه املوعظة واملثا

وربط سالسل أنساهبم وأسانيدمه يف الطريقة وطقوسها إىل 
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 النيب صىل هللا عليه وسمل وآل بيته إلنبات املرشوعية ادلينية

والرتوجي للنسب الرشيف مكركب أسايس يف جلب األتباع، 

وابلرمغ من الطابع الكرايم ايذي يطفو علهيا إال أن هذا مل مينع 

عمران مثينة حول اجملمتع وال من كوهنا نصا خيزتن مادة اترخيية

والس ياسة والعالقة بني هذه الفعاليات ادلينية واجملمتع 

. تسمح ابلكتابة يف التارخي الاجامتعي وايذهين (17)والسلطة

 والاقتصادي.

"وزاد من مصداقيهتا قرب أحصاهبا من السلطان وارتباطهم     

بطة بواقع ت ابجملمتع البدوي واحلرضي، مما جعل كتاابهتم دقيقة ومر 

زماين وبنية اجامتعية وجمال يعكس انامتء نصوصهم إىل جنس 

 التارخي يف نوب الاجامتع والتساكن والس ياسة السلطانية وادلينية

 .(18)واألنرتبولوجية وامليثولوجية..."

هــ 781البن مرزوق أيب عبد هللا محمد اخلطيب) ت"اجملموع"  -

رسة ابن مرزوق م( وهو عبارة عن مجموعة ترامج أل1379/ 

اخلطيب، عرف فهيا املؤلف حبياة العمل والزهد والصالح اليت 

اش هتروا هبا منذ وجودمه بتلمسان خالل العهد املرابطي وحتديدا 

م 1361هـ/763 س نة إىل م11أواخر القرن اخلامس الهجري/

اترخي انهتاء ابن مرزوق من تأليف اجملموع، وأمهية هذا الكتاب 

ىل " حبىل" ابلواقع الاجامتعي للصوفية عتمكن يف أن نصوصه 

حد تعبري أس تااي الفاضل ادلكتور الطاهر بوانيب، وا ك من 

حيث املألك واللباس واحلرفة واخلصوصية احلرضية، واألمراض 

وموقع الصوفية يف اجملمتع وإسهاماهتم يف إاجاد احللول لقضااي 

ه من نجممتعهم عن طريق الفعل الاجامتعي والغييب، وما نتج ع 

جتاوب اجامتعي واسع يعكس ظاهرة الاعتقاد يف الصوفية 

وكراماهتم، وتمكن أمهيته أيضا يف يشري إىل دور بعض أفراد أرسة 

املرازقة يف التكفل ابلفقراء واحملتاجني، ابإلضافة  إىل إشاراته 

 .(19)لألمراض والكوارث اليت عاىن مهنا أهل تلمسان

رين" ألش ياخ األربعة املتأخ" روضة النرسين يف التعريف اب -

م( وهو 1496هـ / 901البن صعد محمد بن سعيد التلمساين )ت 

كتاب ترمج فيه مؤلفه ألربعة من أولياء املغرب األوسط، وأمهيته 

تمكن يف إشاراته املتعلقة جبوانب هممة من حياة الناس يف عاداهتم 

 وسلوناهتم اليومية، كذكر بعض األغذية ابإلضافة إىل تعرضه

لبعض املشالك اليت عاىن مهنا ساكن تلمسان من أمراض وأوبئة 

وما قارهبا. ونظرا ألن هذا الكتاب هيمت أساسا بذكر مناقب هؤالء 

األش ياخ األربعة فإنه غالبا ما يربز لنا دورمه يف حل بعض 

 .(20)املشالك الاقتصادية والاجامتعية اليت تواجه أفراد جممتعهم

 الت:كتب اجلغرافيا والرح -ج

حتمل كتب اجلغرافيا والرحالت إىل جانب األخبار عن املدن     

واألمصار واملسا ك مادة علمية مثينة عن اجلوانب الاجامتعية 

 والاقتصادية والفكرية والثقافية، فهيي تفتح لدلارس آفاقا جديدة

للكشف عن اترخي العامة يف املغرب األوسط عىل اعتبار أنه 

 هامة بني األندلس واملرشق، فقد انل نان نقطة عبور واس تقرار

اهامتم اجلغرافيني والرحاةل ايذين قيدوا مالحظاهتم املتنوعة عن 

 هذه البالد.

الرحةل املغربية املسامة ب" ما سام إليه الناظر املطرق يف خري  -

ه/ 7للعبدري محمد بن محمد احلايح ) قالرحةل إىل بالد املرشق" 

ابملغرب األوسط وقدم وصفا  م( لقد مر املؤلف يف رحلته13

حلال أهل تلمسان ومليانة وجباية وقس نطينة وبونة الس ئي، واكر 

 .  (21)بعض املظاهر اليت تدل عىل آالهمم ومعاانهتم

 كتب احلس بة واألحاكم: -د

يكتيس هذا النوع من املصادر أمهية ابلغة، وا ك ألنه يربز     

 وسط.املغرب األ لنا خمتلف املظاهر الاجامتعية املنترشة يف

 " املهذب الرائق يف تدريب الناشئ من القضاة وأهل الواثئق" -

( ال هيمت هذا م15/ ه9أليب حيىي موىس املغييل املازوين )ق 

املصدر بذكر األحاكم فقط، وإمنا يشري إىل خمتلف األوضاع 

الاقتصادية والاجامتعية السائدة يف املغرب األوسط يف الفرتة 

ؤلف، كقضية الرضائب وأوضاع القضاة، وبعض اليت عارصها امل

 األمراض املنترشة يف املغرب األوسط آنذئذ.

 :خامتة 

وهمام يكن من أمر، فإن خري ما ميكن أن أخمت به هذه الوقفة     

القصرية هو التذكري بأن دراسة الفئات الاجامتعية البس يطة أو 

والتاسع  نالعامة يف املغرب األوسط خالل القرون السابع والثام

م مازالت تكتنفها حسب من 15 -14 -13للهجرة املوافق ل 

الغموض نتيجة سكوت املصادر التارخيية عن اكرمه، وأن الرجوع 

إىل املصادر ادلفينة ميكن أن ينري بعض اجلوانب املظلمة من 

اترخي هؤالء، وانطالقا من هذا فإن مسؤوليتنا  كباحيني تبقى 

 .!!!أن يسخرا يف خدمة هذا املوضوعقامئة، واهلمة واجلهد اجب 

 إلهام قاتل
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 املثقف اجلزائري وإشكاالت العمران البشري يف جزائر األلفية الثالثة

 

 أ. حسني بن شارف          
 أ.د. زين ادلين زمور                       

 اجلزائر - 2معة محمد بن أمحد وهران جا
                                                  

 ملخص:

من  2016إىل اليوم س نة  2000نعتقد أنتجت إعادة هيلكة العمران الاجامتعي والس يايس والاقتصادي جلزائر األلفية الثالثة من س نة     

 واملعيش شاريع التصنيعية وآليات املنظومات الرتبوية والتعلهمية ومؤسسات الانامتء املهينخالل التعديالت عىل القوانني والترشيعات وامل 

الاقتصادي، ما نسميه قطيعة يف الرابط الاجامتس يايس بني السلطات الس ياس ية والعسكرية وجامعات الضغط الاقتصادية وادلينية الشائعة 

ألنه أساسا  –كام أفادتنا به مجةل من األحباث اجلزائرية واألجنبية  –الس ياس ية  واملواطن اجلزائري الشائع، ايذي ال يعزف عن احلياة

حمورها، وإمنا ينتج بنفسه مجةل من اآلليات والاسرتاتيجيات الفردية ومضن جامعات هو حيددها بنفسه، ويضع قواعد لعبته الس ياس ية 

ة مضن جسد يط معهل، ايذي ميثل هل جمسام مصغرا للمامرسات الس ياس يانطالقا من حنكته املهنية املكتس بة من خالل متثالته وممارساته حمل 

 همين منظم.

 .، األنتلجنتس يا، الهوية الس ياس ية واملهنيةاملثقف النوعي: اللكامت املفتاحية
Abstract: 

We assume that، the societal، political and economic redevelopment of Algeria of the third millennium of the period 

in between 2000 to 2016، through changes in laws، the constitution، industrialization and national education 

institutions ، university and technical education، professional affiliations firms، and economic life، products a 

rupture in the sociopolitical link between the political، military groups of controlling، economic groups of pressures 

and religious، and simple citizen، who don’t refrain from politics - as proved by the Algerian and foreign researches 

- because he is the axis، but; he produces himself a set of mechanisms and individual strategies within a social 

reference groups sets chosen by himself، and establishes the rules of his own political game، from his professional 

skills acquired by his representations and practices in the work environment، which represents a small cube of 

political practices in an organized corporation. 
 

Keywords: The Specific Intellectual، Intelligentsia، Political and Professional Identity. 

 

 املقدمة:

ر، ئنتناول يف هذا املقال، حماناة ظاهرة البطاةل يف اجلزا    

وحماناة األبعاد الرئيس ية لس ياسات التشغيل يف اجلزائر، وحماناة 

اخملططات التمنوية اجلزائرية من برامج وأدهزة تشغيل وإدماج 

الش باب يف احلياة املهنية والاجامتعية والس ياس ية مكحددات 

. مسائل املثقف (1)سوس يولوجية لرشاء السمل الاجامتعي

ثقف اجلزائري وإشاكالت اجلزائري وإشاكالت السكن، وامل 

 .(2)الصحة، واملثقف اجلزائري وإشاكالت القدرة الرشائية

ادلميقراطي يف جزائر األلفية الثالثة  التحول معلية نفرتض أن    

اليت تقوم عىل مبدأين هام:  ادلوةل، هيلكة إعادة مبنية عىل فكرة

 إعادة املوازنة يف الصالحيات التنفيذية واحلقوق والواجبات بني

النظام الس يايس اجلزائري احلامك حاليا وبني اجملمتع، من دهة، 

بإعادة النظر يف الس ياسات  الاقتصادية األزمة حل عىل والعمل

التمنوية وإعادة هيلكة األجساد املهنية والرفاه الاقتصادي 

 والصحي للجزائريني علميا، من دهة أخرى.



2016  

 

175 
 

ية الس ياس  أفادتنا ادلراسات السابقة حول تطور النخب     

املثقفة يف اجلزائر؛ بعجزها عن بلورة تصور سوس يولويج موحد؛ 

ألبعاد الهوية الوطنية الس ياس ية واملهنية والثقافية والاقتصادية 

فضال عن عدم قدرهتا عىل تقريب ؛ (3)وح ى الفنية وامجلالية

مواقفها اجتاه القضااي اجلهوية ادلاخلية والقومية العربية وادلولية؛ 

ما يسميه املشارقة ووسائل اإلعالم الغربية؛ مبوضة الربيع )حاليا 

وايذي يرجعه  ،(4)العريب ومؤخرا ابلربيع األورويب واألمرييك(

الكيري من علامء الاجامتع الس يايس واجليوبوليتيك؛ أميال: محمد 

 Lahouari (6)وعدي الهواري   Harbi Mohamed(5)حريب

Addi(8)،(7)، ومحمد أركونmedArkoun Moha  جانني فارداس و

؛ إىل جناح السلطة Leroux –Jeannine Verdès (10) (9)لورو

إىل يومنا  1988الس ياس ية احلامكة يف الفرتة ما بني؛ أحداث أكتوبر 

هذا؛ يف إس امتةل وجتنيد معظم هذه النخبة احلديثة؛ ابختالف 

 انامتءاهتم اإلجامتعية واملهنية وإيديولوجياهتم؛ عرب ما مّت تسميته

ية إضفاء الرشعية الس ياس  » األسلمة املقصودة "؛ هبدف:  "ب: 

 متاما كام وصفها "محمد أركون"  –« عىل السلطة  –الثورية  –

كعقيدة يف متثالت وممارسات اجملمتع اجلزائري؛ بشقيه »  –

الناس  نقافية مركزية( والعامة من املثقفني )رأسامليات س ياس ية

من  – (11)نقافية حميطة( غري املثقفني )رأسامليات س ياس ية

 .Samir Amine (13)، (12)منظور مسري أمني

طاب اخلنعتقد من خالل املعطيات امليدانية للموضوع، أن     

الفكري حول التارخي الس يايس والاقتصادي والهوية الوطنية 

وادلينية والعنف اجملمتعي والس يايس جلزائر األلفية الثالثة، مل 

ية يف الهو  ׃الهوية والعنف، ا ك أن يفصل إىل يومنا هذا بني

ادلول اإلسالمية الشمولية وخصوصا اجلزائر، مرتبطة ابملقدس، 

مبعىن اعامتد املقدس والنسب لتربير مرشوعية احلمك واملامرسات 

 .  (14)اجملمتعية

نعتقد، مل تعد العشرية والعائةل وغريهام من مؤسسات التنش ئة     

للحرنات الاحتجاجية وإن الاجامتعية مرشاب ووعاء حاوي 

 .(15)نانت أساسا مرشوعة ولها أحقية

للمهن واألجساد  السوس يولويج األساس أن نعتقد بدوران،    

 أحاكم أساس املهنية وتنظهمها يف اجلزائر تعاقدي، مبين عىل

 .(16)الوناةل، وهو او طبيعة جنحية من منظور القانون املدين

ه من املوقفية ملا س نور قد نمتكن من تفسري الاجتاهات    

 معطيات ميدانية فامي س يأيت من خالل، س ياسة التعديل الهيلكي

PAS: Plan d’Ajustement Structurel   املفروضة عىل اجلزائر

 FMI، من طرف صندوق النقد ادلويل 2016إىل  1989منذ س نة 

، حيث أجرب املواطن IBRDوالبنك ادلويل لإلنشاء والتعمري 

ه الوضعية عىل التعايش مع ختفيض احلكومات الشائع يف هذ

التكنوقراطية اجلزائرية لنفقاهتا الاجامتعية ميل: الرعاية الصحية 

ع والتعلمي، ليك تمتكن من تسديد املديونية، اليت ال يؤمن هبا جممت

 .(17)حسب اإلفادات -حرصاي  -البحث العسكري  

 البناء النظري للهوية الس ياس ية: -(1

ية الس ياس ية ارتبطت يف ظهورها وبلورهتا ابجملمتع إّن الهو     

رتبطت ا :مبعىن أهّنا ؛الصناعي واألخالق الربوتس تانتينية

ابلّرأسامل وس يوةل الاتصال بني األفراد ومن مّت تكوين الرأسامل 

هنا يشري  ؛ذبناء عىل إنتاج العالقات بني األفراد ووسائل اإلنتاج

أّن الهوية الس ياس ية إىل  "Ernest Gellnerارنست جلرن "

 ارتبطت حاليا بتوزيع الرثوات عرب العامل وغياب هذه األخرية

﴿توزيع الرثوات﴾ يعين ابلرضورة غياب القومية مبارشة 

 .(18)وهنائيا

" يف Samir Amineهذا الطرح، يقارب " مسري أمني     

تفسريه للرأساملية املعارصة واليّت حتدث اليوم خلال يف مزيان 

ثّلها هناك هوايت مركزية مت  ׃س ياس ية العاملية؛ مبعىن أنّ القوى ال 

أورواب وأمرياك وروس يا احلالية يف مقابل هوايت حميطة أو 

بعة طفيليّة متثّلها دول آس يا وإفريقيا وأمرياك اجلنوبية ابعتبارها ات

س بة وابعتبار احتواهئا عىل أكرب ن  ،اقتصاداي وس ياس يا من دهة

جود عدم و  :خرى؛ وهنا نشري إىل أنّ ختلّف يف العامل من دهة أ

عدم وجود نقافة وطنية ؛ ويؤّدي هذا الفهم  :إنتاج علمي يعين

إىل عدم وجود قومية فال دوةل  وهنا حتوم النّظرايت اليّت ترى 

بعدم وجود جممتعات بل إىل وجود شعوب متبلّفة حتمكها ش به 

 .(19)رأساملية

قي إىل كهنا أن تدوم وترتالهوية الس ياس ية مي :نّ إنقول بدوران     

منط جتريدي أعىل من الفهم والوعي ابلوجود يف العامل الشاميل 

 والغريب ومتوت يف العامل اجلنويب والرشيق، النعدام منتوج نقايف

ب س يايس يف هذه اجملمتعات أو الشعو  –تربوي  –اقتصادي  –

 .(20)إن حّص التّعبري

ع س يايس تبطة مبجمتالهوية الس ياس ية تعىن ابدلوةل ويه مر     

تعلمي يقوم إىل أّن ال  "جلرن"منّظم يعمتد عىل الكتابة؛ وهنا يشري 

أّن ادلوةل  وهنا خنلص إىل ،مبعاجلة وحامية الفضاء الثقايف اللّغوي
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تقوم حبامية وعناية ودمع نظاهما الرتبوي والثقايف ابعتباره يعّد 

 .(21)رجاالت ادلوةل مس تقبال: مهنا –أجياال واعية وميقفة 

نعتقد قامت مياكنزيمات املرحةل الصناعية عرب مراحل متتابعة     

ع ويف ظروف خمتلفة، فهوية اجملمتع الصناعي يه امتداد لهوية اجملمت

شهدت معلية جتانس الثقافات واللّغات  :الزراعي، غري أهّنا

واألعراق وادلايانت والعادات والتقاليد وغريها ...من فكر 

 وهذه العوامل يه ،داخل اجملمتع األورويبوحضارات البرشية 

 . (22)وحدها من أنتج فكرة القومية

يضيف إىل ما س بق؛ معلية التعلمي اليّت  "جلرن"غري أّن     

أفرزهتا األخالق الربوتس تانتينية يف أورواب واليّت أشار إلهيا 

ّروح األخالق الربوتس تانتينية وال» :يف كتابه "ماكس فيرب"

ة حيث أّن انتشار التعلمي وظهور اللّغة الوطنية املعربّ  ؛«الرأساملية 

 –ساواة م  :العمل الفرنيس يشري إىل :ميال –عن نقافة الوطن 

أّن  :أي ؛أخّوة، يه ما أنتج الهوية الس ياس ية الفرنس ية –حريّة 

التعلمي نان سببا فاعال يف إنتاج الس يايس والّرفع من مس توى 

التّايل، خلق ، و (23)زيةالاقتصاد وخلق سلطة س ياس ية مرك

وهنا  ،أدوار اجامتعية جديدة وتقس مي للعمل الاجامتعي جديد

نكون قد ألغينا احلدود الس ياس ية واجلغرافية لدلوةل عندما جعلنا 

ة عاملية فاليوم جند أّن اللّغة الفرنس ية لكغ ،اللّغة الوطنية لغة عاملية

ن اللّغات العاملية ها محتتّل الّصدارة مث تلهيا اللّغة الاجنلزيية مث غري 

كس دول بع ،وهذا راجع ابلرضورة إىل املنتوج الثقايف لدلوةل

إفريقيا وآس يا اليّت يه ش به رأساملية أو حميطة حسب فكر 

ها ، وابلتّايل، يه ش به وطنية ابلنس بة إىل اس تقالل "مسري أمني"

لطة خالية من مركزية الس :وال ميكن نعهتا ابدلوةل ألهّنا ،حديثا

 .                 (24)ياس ية وتقس مي العمل الاجامتعي واألدوار الاجامتعيةالس  

الهوية الس ياس ية من خالل مفهومني  "إرنست جلرن"يعّرف     

 ؛ويعترب أّن القومية يه ابألساس ،ادلوةل والوطن :أساس يني هام

الوحدة الس ياس ية والوحدة الوطنية اجب  ׃مبدأ س يايس يقّر بأنّ 

بدأ ومن خالل وظيفة هذا امل  ،ني لبعضهام البعضأن يكوان مالمئ

اس أو ... إحس}׃فقط ميكن تعريف الهوية الس ياس ية عىل أهّنا

 :شعور ابالنامتء، من مقّوماهتا اإلحساس ابلوطنية ومن مفاههمها

الغضب، العنف، الّر ، الانامتء، الهويّة، ادّلفاع عن ادّلين 

...}(25). 

س ياس ية يتعّدى حدود ادلوةل إىل غري أّن مفهوم الهوية ال     

ية حتتوي فالهوية الس ياس   ،ادلول؛ فينتج لنا هوية ادلوةل الوطنية

عىل نقافات شعوب متعّددة ومتجانسة وخمتلفة يف نفس الوقت 

من حيث تعّدد األعراق واألجناس وادلايانت واللّغات والهواّيت 

ية واحدة ن ايذاتية واألخالق وغريها تنتج لنا يف مجموعها هويّة وط 

ومتجانسة وهو ما اس تطاعت حتقيقه أملانيا من خالل القومية 

وهو  ،وفرنسا من خالل القومية الفرنس ية وح ّى أمرياك ،األملانية

يف نفس الوقت ما فشلت ادلول العربية اإلسالمية يف حتقيقه؛ 

عات ابإلضافة إىل اختالف الزن  ،نقافاهتا غري متجانسة :ا ك أنّ 

الش يعة  –الس نّة  –ذاهب اإلسالمية ﴿الصوفية ادلينية بني امل

- ﴾...(26). 

كام جند أّن الشعوب العربية اإلسالمية تتنافر من بعضها      

فشلوا  ،وابلتايل ،البعض عادة ألس باب س ياس ية  وإسرتاتيجية

يف توحيد لغاهتم واقتصادمه وعلوهمم وس ياساهتم ورباّم الانتقال 

أّما  ،اطورية العربية اإلسالميةمن ادلوةل اإلسالمية إىل اإلمرب 

القومية فشهدها العرب املسلمون ودول أورواب الرشقية من 

خالل احلرنات الوطنية اليّت نانت تنادي ابس تقالل دولها 

تناء جنم شامل إفريقيا اجلزائري، واليّت غابت بعد اق  :وشعوهبا ميل

هذا الاس تقالل وعادت ايذاتية والتّمّسك بكريس السلطة 

زمته ورفض تركه همام نانت األس باب وابلتايل نعتناها ومال

 . (27)ابدلول األبدية

أو ابألحرى يه دول جنحت  ،التايل، يه دول ش به قوميةو     

ال  ׃أّمة وفشلت فهيا ادلوةل الوطنية؛ ا ك أهّنا –فهيا ادلوةل 

تزال تعهد الفكر الزراعي حيث السلطة يه يف يد طبقة حامكة 

غلبية﴾ فرد ابحلمك لنفسها وتقيص ابيق األفراد ﴿األمعيّنة ﴿قةّل﴾ تن

 .(28)عن مركز الس يطرة

املركز واحمليط )يف حتليهل  :ب "مسري أمني"هو ما مّساه     

التارخيي للرأساملية بني دول الشامل ودول اجلنوب(، أّما 

عي فقد جنحت يف الانتقال من اجملمتع الزرا ؛القوميات األوروبية

رة مشلت هويهتم الس ياس ية الثو  :حيث ؛اعيإىل اجملمتع الصن

الصناعية والتّطّور التكنولويج وجتانس األعراق والثقافات 

 ،واللّغات وادلايانت وانتشار مبادئ حقوق اإلنسان  وعامليهّتا

علام أّن هذا النجاح نان قامئا أو منبثقا من خالل ادلاينة 

قد ارتبط جناهحا ف الربوتس تانتينية، أّما يف ادلول العربية اإلسالمية

 .(29)بظهور ش به قومية انجتة عن اس تقالل هذه الشعوب
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 البناء النظري لسوس يولوجية املثقفني: -(2

مفهوم النخبة  Paretoاس تعار عامل الاجامتع اإليطايل ابريتو     

Elite  ،من عمل الاقتصاد، ليطبقه مضن البحوث الاجامتعية

قاهتا، كام اة املادية وعالحيث ال يتأسس اجملمتع عىل س يطرة احلي

 ال تتأسس القوة فيه عىل س يطرة الطبقة الاقتصادية احلامكة اليت

أطلق علهيا ماركس الطبقة الربجوازية، بل عىل أسس خمتلفة 

 .(30)للتكوينات الاجامتعية املنوطة بعمليات التصنع والتحرض

من منظور ابريتو وموساك وميشلز يشري هذا املفهوم إىل     

ء الفاعلني الاجامتعيني ايذين ميتلكون جزءا من مقاليد القوة هؤال

 . (31)والتحمك والرثوة بفضل خصائصهم الشخصية

أعامل ماكس فيرب حول مفهويم القوة والسلطة، دعاه إىل     

حتديث صياغات مفهوم النخبة الس ياس ية، حيث تتشابك 

مصاحل وعالقات الفاعلني الاجامتعيني داخل وبني تنظاميت 

 . (32)خمتلفة أنرثبولوجيا

 Politicsأيضا، يف مقاهل الشهري بعنوان: "الس ياسة مكهنة" "    

as Vocation إماكنية حتول العمل الس يايس إىل همنة، تنظمها ،"

 . (33)املهارة واحلذق والقدرة عىل اإلدارة واملامرسة ادلميقراطية

، حيث Elitismمفهوم  Robert Dahlأوحض روبرت دال     

 افرتض أن القوة توزع يف اجملمتع توزيعاً صفراًي أين متتكل جامعة

واحدة لك القوة وحترم مهنا بقية امجلاعات، اليت ميكهنا بدورها 

بداًل من "خنبة القوة" أو  Plural Elitesتشكيل خنب متعددة 

  Killer"النخبة احلامكة"، كام اتضح ا ك، يف دراسة سوزان كيلر 

واليت افرتضت فهيا وجود خنب إسرتاتيجية  1963املنشورة عام 

Strategic Elites تعمل يف تنظاميت خمتلفة، دون أن تصل ،

 . (34)ابلرضورة إىل سدة احلمك

 حماناة ظاهرة البطاةل يف اجلزائر: -(3

 ة النخبة:وطبيع( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول تغري نظرة اجملمتع اجلزائري ملس توى التعلمي وادلخل  ومعل املرأة 1 -3
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que pensez-vous des changements apportées sur l'éducation، les salaires et l'emploi féminin en Algérie du 

troisième millénaire? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

l'absence de la présence 

féminine dans la 

socialisation et 

l'éducation au sein des 

ménages et l'absence du 

control parental à 

produit par définition 

l'échec scolaire et la 

délinquance juvénile 

qu
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les villes algériennes sont devenues hybrides، elles regroupent les 

formes de l'habitat urbain et rural 

376 407 373 1156 

28،0% 30،3% 27،8% 86،1% 

l'obsession matérielle est devenue un mécanisme de régulation des 

relations sociales، professionnelles et politiques 

18 7 22 47 

1،3% ،5% 1،6% 3،5% 

le lien social entre le citoyen majoritaire et l'alliance du pouvoir 

politique actif est régulée par le doute dans les discours et les 

réalisations 

5 0 19 24 

،4% ،0% 1،4% 1،8% 

L'ambiguïté du rôle social des hommes et des femmes 

56 44 15 115 

4،2% 3،3% 1،1% 8،6% 

malgré que la femme 

travaille، le revenu 

global du ménage reste 

instable pour des raisons 

anthropologiques 

les villes algériennes sont devenues hybrides، elles regroupent les 

formes de l'habitat urbain et rural 

2 35 50 87 

1،3% 22،2% 31،6% 55،1% 

l'obsession matérielle est devenue un mécanisme de régulation des 

relations sociales، professionnelles et politiques 

15 3 0 18 

9،5% 1،9% ،0% 11،4% 

le lien social entre le citoyen majoritaire et l'alliance du pouvoir 

politique actif est régulée par le doute dans les discours et les 

réalisations 

0 4 7 11 

،0% 2،5% 4،4% 7،0% 

L'ambiguïté du rôle social des hommes et des femmes 

28 0 14 42 

17،7% ،0% 8،9% 26،6% 

Grand total % 1500 = 100% 

    

راسة والليربالية والعسكرية جملمتع ادل ترى النخب الصناعية    

حول مسائل التغري الاجامتعي وتغري مس توى التعلمي وادلخل 

ومعل املرأة ومنو الشغل يف املناطق احلرضية والريفية، وجود 

 آليتني سوس يولوجيتني مفادهام:

غياب حضور املرأة يف التنش ئة الاجامتعية والرتبوية داخل  -1

ألهل نان التعريف املبارش لظاهريت املزنل وغياب مراقبة ا

، يف %53،11الرسوب املدريس وجنوح األحداث، بنس بة 

عالقة ارتباطية مع العوامل السوس يولوجية التالية: )املدن 

اجلزائرية ابتت جهينة جتمع بني مظاهر الطابع الريفي واحلرضي، 

، املادايت أرت آلية لتنظمي العالقات %86،10بنس بة 

، الرابط %3،50ملهنية والس ياس ية، بنس بة الاجامتعية وا

الاجامتعي بني املواطن الشائع ومشارب أنظمة احلمك يؤسسها 

، مغوض بناء %1،80الشك يف الترصحيات والاجنازات، بنس بة 

 .(35)(%8،60ادلور الاجامتعي بني الرجل واملرأة، بنس بة 

د عامتيفرسون معوم هذه اآلليات السوس يولوجية، اب    

ت العمومية الاقتصادية اجلزائرية عىل تضخمي جحم املؤسسا

التوظيف الس نوي مبا يتعدى قدرة استيعاب هيلكها التنظهمي؛ 

فرضهتا احلكومة التكنوقراطية، مبوجب إنشاء  كإسرتاتيجية

، المتصاص 2003املرصد الوطين للتشغيل النسوي لس نة 

 البطاةل اجلامعية؛ وا ك، يف حدود السعي لتحقيق الاس تقرار
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الاقتصادي والاجامتعي لدلوةل، وتقليص هاةل العنف 

 .(36)اجملمتعي

ائةل للع اإلجاميلابلرمغ من خروج املرأة للعمل إال أن ادلخل  -2

يظل يف ال اس تقرار بسبب ظروف أنرثبولوجية أخرى، بنس بة 

، يف عالقة ارتباطية مع العوامل السوس يولوجية التالية: 46،89%

ي يتبع مبارشة تغريات األسواق )هناك الشغل املأجور ايذ

الاس هتالكية اليت تفرضها املدن الصناعية واملرشوع املهين 

العصايم احلر ايذي تتبعه مبارشة تغريات األسواق الاس هتالكية 

اليت تفرضها املدن الصناعية والزراعية والس ياحية، بنس بة 

 ، العمل يس تقر أكرث يف املشاريع املهنية العصامية احلرة62،12%

ويتالع اس تقراره دلى الوظيفة العمومية والقطاعات 

الاقتصادية الوطنية العمومية واخلاصة وح ى املتعددة 

 .(37)(%37،88اجلنس يات، بنس بة 

 تحوليفرسون معوم هذه اآلليات السوس يولوجية، ب     

التوظيف من إحدى س ياسات تمنية املوارد البرشية ابملؤسسة 

 أربعة السلطة الس ياس ية حتدث لك معقلنة بقوة إسرتاتيجيةإىل 

إىل س تة أشهر يف الس نة الواحدة؛ مفادها لفت انتباه مجهور 

من احلجم اللكي للساكن حسب  %67اجلامعيني كونه ميثل تقريبا 

؛ ح ى ال 2015لس نة  ONSمصادر ادليوان الوطين لإلحصائيات 

تقع موجة من المتظهرات الشعبية هتدد اس تقرار الطبقتني 

  .(38)ة وخصوصا الاقتصادية يف البالدالس ياس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول منو الشغل يف املناطق احلرضية والريفية وطبيعة النخبة:3-2

que pensez-vous de l'épanouissement du travail dans les zones urbaines et rurales 

de l'Algérie du troisième millénaire? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

il existe le travail salarié qui suit automatiquement les changements des marchés 

de consommation opposées par les villes industriels et le free - lancing - jobs que 

suivent automatiquement les changements des marchés de consommation 

opposées par les villes i 

466 456 408 1330 

31،1% 30،4% 27،2% 88،7% 

le travail se stabilise dans "les free lancing jobs" et se déstabilise dans la fonction 

publique algérienne et les secteurs économiques publics et privés et les 

multinationales 

34 44 92 170 

2،3% 2،9% 6،1% 11،3% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

ترى النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة حول 

 اليت التوترات الاقتصادية والاجامتعية والس ياس يةمسائل 

نعتقد  جزائر األلفية الثالثة كغريها من ادلول النفطية؛ هنام تعاين

 –وفق خمتلف قراءاتنا النظرية وامليدانية ملوضوع البحث  –

تصور املرشع اجلزائري إماكن بلورة س ياسة مشولية جديدة تعمل 

عىل إعادة إنتاج وإعادة صياغة بعض بنود من العقد الاجامتعي 

 املوارد ختطيطو  إدارة ا ك يف مبا ايذي يربط احلامك واحملكوم،

 جماالت خمتلف يف ادلامئة التطوراتو  للتغيريات البرشية، نظرا

تمتثل هذه الس ياسة الشمولية اجلديدة يف تلكيف و  العمل،

املؤسسات العمومية الاقتصادية بتضخمي جحم التوظيف الس نوي 
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مبا يتعدى قدرة استيعاب هيالكها التنظهمية؛ وا ك، يف حدود 

لتحقيق الاس تقرار الاقتصادي والاجامتعي لدلوةل السعي 

حتمكها األزمة  متجددة معل بيئة ظل اجلزائرية املسامة حدانية، يف

 ، وتسودها– 2013ابتداءا من س نة  –الاقتصادية العاملية 

األسواق  –املنافسة عىل البقاء وادلميومة يف السوق الاقتصادية 

 .(39)–وية النقدية األوروبية  واألمريكية واآلس ي
 

( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول تدخل ادلوةل يف السري العادي لعمل السوق املقننة واحلرة لضامن حد أدىن لألجور وطبيعة 3 -3

 النخبة: 

plusieurs courants de pensées affirment que le gouvernement intervient 

directement dans la gestion des marchés économiques algériennes 

structurées et non structurées? 

élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

pour cette idée 

500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

ة لصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسجتمع النخب ا    

بتدخل ادلوةل يف السري العادي لعمل السوق املقننة واحلرة 

، يفرسون ا ك، بأن %100لضامن حد أدىن لألجور، بنس بة 

املرشع اجلزائري يلزم أرابب العمل بدفع مس تحقات وأجور 

اعان إالعامل مقابل تأدية املهام املنوطة ابلعمل، عن طريق عقد 

)مكتوب مبوجب قوانني ادلوةل اجلزائرية، ح ى ولو رفض ا ك 

أحد طريف العقد املهين(، كآلية سوس يولوجية حتمي العامل يف 

مجيع القطاعات السوس يو همنية من الترسحي التعسفي أو 

ألس باب اقتصادية أو يف حاالت اختالس أموال املؤسسات أو 

لطة امئني عىل مقاليد الساملنظامت أو أمالك ادلوةل، خوفا من الق

من جتميد الفئات السوس يو همنية للقطاعات الاقتصادية 

احلساسة والقطاعات األمنية، بفعل الارضاابت وتفعيل قوانني 

 .     (40)األسالك اخلاصة

وفق قراءاتنا النظرية، يش متل األجر الوطين األدىن     

 81ملادة ا املضمون، عىل عدة عنارص اثبتة ومتغرية، طبقا ألحاكم

من القانون العام للعمل اجلزائري:" يفهم من عبارة مرتب األجر 

األسايس النامج عن التصنيف املهين املوجود يف الهيئة 

املس تبدمة، التعويضات املدفوعة حبمك أقدمية العامل، الساعات 

اإلضافية والعمل التناويب، العمل اللييل، العالوات الناجتة عن 

 . (41)إنتاجية العمل"

من  87كام حتدد معليات رفع أو خفض األجور أحاكم املادة     

قانون العام للعمل اجلزائري، تبعا، ملتوسط اإلنتاجية الوطنية 

املسجةل، واألرقام الاس تداللية ألسعار الاس هتالك، والظروف 

الاقتصادية العامة لدلوةل اجلزائرية، من خالل النص القانوين:" 

 دىن املضمون يف قطاعات النشاط مبوجبحيدد األجر الوطين األ

مرسوم بعد استشارة نقاابت العامل واملنظامت النقابية األكرث 

دج(. مبوجهبا، 12000متثيال للعامل األجراء وغري األجراء"، )بقهمة 

مينع املرشع اجلزائري أرابب العمل من دفع أجر أقل من األجر 

ا من ابعتباره الوطين األدىن املضمون ولو نان برضا العامل،

املنظور السوس يولويج من مسائل النظام العام. يتكون األجر 

عادة من عنرصين أحدهام اثبت واآلخر متغري طبقا للمرسوم 

   (42).1997ماي  10املؤرخ يف  152-97التنفيذي 

من القانون العام للعمل  69أيضا، طبقا ألحاكم املادة     

ا بررت املس تبدمني إا اجلزائري: "اجوز للمس تبدم تقليص عدد

ا ك أس باب اقتصادية"، هنا، أنتج املرشع اجلزائري يف س نة 

ايذي يتضمن احلفاظ  09-94أحاكم املرسوم الترشيعي رمق  1994
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عىل الشغل وحامية األجراء ايذين قد يفقدون معلهم بصفة ال 

 Non Administrative .(43)إدارية 
 

استناد الاقتصاد اجلزائري عىل قطاع احملروقات، عزوف الرأسامليني اجلزائريني واألجانب عن ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول 4 -3

يولوجية س  الاستامثر يف اجلزائر، الزتايد الساكين، األزمة األمنية احلالية، الزتايد املس متر يف اس تعامل اآلالت وارتفاع اإلنتاجية مكحددات سو 

 العامل وطبيعة النخبة:أفضت مبارشة إىل خفض مدة العمل وترسحي 

plusieurs courants de pensées affirment que l'explosion démographique، l'impasse sécuritaire actuelle et 

l'automatisation massive dans la production ont produit par définition la baisse de la charge horaire et le 

licenciement des travailleurs? 

élites industrielles élites libérales élites militaires 
Total

% 

pour cette idée 

plusieurs courants de pensées affirment que l'économie algérienne dépend beaucoup 

plus de la rente pétrolière que les autres ressources existants cela aura pour 

conséquence de nuire à la souveraineté et à la sécurité nationale future des algériens? 

32 60 16 108 

29،6% 55،6% 14،8% 
100،0

% 

Grand total % 108 = 100% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة     

 من ابيق رتويل أكرثابستناد الاقتصاد اجلزائري عىل الريع الب

املوارد األخرى قد هيدد الس يادة الوطنية للجزائريني عىل املدى 

املتوسط، وأن عزوف الرأسامليني اجلزائريني واألجانب عن 

الاستامثر يف اجلزائر سببه غياب الوعي املهين والس يايس 

وامجلعوي والثقافة املهنية والس ياس ية وامجلعوية دلى كثري من 

و همنية، كام أن الزتايد الساكين، األزمة األمنية الفئات السوس ي

احلالية، الزتايد املس متر يف اس تعامل اآلالت وارتفاع اإلنتاجية 

مكحددات سوس يولوجية أفضت مبارشة إىل خفض مدة العمل 

، %100وترسحي العامل بعدة قطاعات اقتصادية، بنس بة 

زائرية جلابعامتد املؤسسات العمومية الاقتصادية ايفرسون ا ك، 

عىل تضخمي جحم التوظيف الس نوي مبا يتعدى قدرة استيعاب 

اةل هيلكها التنظهمي؛ ناسرتاتيجية فرضهتا احلكومة المتصاص البط

اجلامعية؛  وا ك يف حدود السعي لتحقيق الاس تقرار 

الاقتصادي والاجامتعي لدلوةل، وتقليص هاةل العنف اجملمتعي، 

 العربية يف إطار ما أسامه كام هو احلال اليوم يف بعض ادلول

 .(44)الغرب "ابلربيع العريب"

ة الاقتصاد اجلزائري يعمتد عىل الصناعة البرتوليمع العمل أن     

بة حيث تسامه صادرات احملروقات بنس  والغازية ابدلرجة األوىل؛ 

من إيرادات اجلزائر من العمةل الصعبة، وتعترب مؤسسة  97%

لتمنية الرئييس لمتويل مشاريع ا"سوانطراك" البرتولية املصدر 

الوطنية، كوهنا حتتل ماكنة هامة يف اخمليال الاجامتعي اجلزائري 

بشلك عام والوهراين بشلك خاص، وادلليل عىل ا ك أهنا؛ تقع 

دلييت بني ونالتني حمليتني للتشغيل اتبعتني للمقاطعة اإلدارية لب

 .(45)"آرزيو" و"بطيوة" بغرب والية "وهران"

ث الحظنا يف ميدان التحقيق للنخب الصناعية أمنواجا حبي    

كبرية منذ  توظيف س ياسة تنهتج" سوانطراك"أن؛ مؤسسة 

مطلع أحداث الشغب والثورات الشعبية ببعض ادلول العربية 

؛ حبيث، حتول التوظيف من إحدى س ياسات تمنية 2011لس نة 

لطة ساملوارد البرشية ابملؤسسة إىل اسرتاتيجية معقلنة بقوة ال 

الس ياس ية حتدث لك أربعة إىل س تة أشهر يف الس نة الواحدة؛ 

من  %67مفادها لفت انتباه مجهور اجلامعيني كونه ميثل تقريبا 

احلجم اللكي للساكن؛ ح ى ال تقع موجة من المتظهرات الشعبية 

هتدد اس تقرار الطبقتني الس ياس ية وخصوصا الاقتصادية يف 

  .(46)البالد

 التوظيف مبؤسسة "سوانطراك" يف ايدةأن الز فنالح     

 ،2011 س نة ح ى 2009 س نة من مس مترةو  اثبتة س ياسة يه

 يف أدىن مس توى املؤسسة جسلت أين 2010 س نة يف عدا ما

كبري من الكفاءات اجلزائرية  عدد أن إىل راجع هذاو  التوظيف،

 يف جمال صناعة احملروقات هاجرت للعمل يف دول اخلليج العريب
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 التوظيف عدد أن يتضح (،كام2009قبلها ) اليت الس نة يف 

فإن  منهو  موظف جديد،  13527بلغ الفرتة لنفس اخلاريج

موظف جديد، 14831 بلغ  الفرتة لنفس اإلجاميل التوظيف

قدرت بنس بة  الفرتة لنفس ادلاخيل التوظيف نس بة فإن عليهو 

 91،20نس بة  بلغ الفرتة لنفس اخلاريج التوظيف بيامن ،%8،80

 4،60بلغت  فقد 2011لس نة  ادلاخيل التوظيف نس بة أما ،%

 ؛% 95،60 نس بة اخلاريج التوظيف نس بة بلغت حني يف ،%

 عىل كبريا اعامتدا تعمتد سوانطراك" مؤسسة"أن  عىل يدل وهذا

اخلاريج ناسرتاتيجية دلمع الاس تقرار الاقتصادي  التوظيف

فة ص والاجامتعي والس يايس لدلوةل ورغبة مهنا يف اكتساب

دلمع مصاحل األحزاب الس ياس ية الرائدة يف  املؤسسة املواطنة

 .(47)ادلوةل

 اليت التوترات الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية إطار يف    

تصور  جزائر األلفية الثالثة كغريها من ادلول النفطية؛ مهنا تعاين

املرشع اجلزائري إماكن بلورة س ياسة مشولية جديدة تعمل عىل 

إنتاج وإعادة صياغة بعض بنود من العقد الاجامتعي ايذي  إعادة

 املوارد ختطيطو  إدارة ا ك، يف مبا يربط احلامك واحملكوم،

 جماالت خمتلف يف ادلامئة والتطورات للتغيريات نظرا البرشية،

تمتثل هذه الس ياسة الشمولية اجلديدة يف تلكيف و  العمل،

ف الس نوي م التوظياملؤسسات العمومية الاقتصادية بتضخمي جح

مبا يتعدى قدرة استيعاب هيالكها التنظهمية؛ وا ك يف حدود 

السعي لتحقيق الاس تقرار الاقتصادي  والاجامتعي لدلوةل 

حتمكها  متجددة معل بيئة ظل اجلزائرية املسامة "تكنوقراطية"، يف

ادلميومة املنافسة عىل البقاء و  األزمة الاقتصادية العاملية وتسودها

 األساليب عىل الاعامتد يكون سواق الاقتصادية، حبيث،يف األ

س ياسة التوظيف بشلك عقالين أو  ختطيط مهنا اليت العلمية

اس مترارية رشعنة مقاليد مشارب  لضامن رضوراي أمرا فيبريي

أنظمة احلمك الس يايس والعسكري والاقتصادي القام يف جزائر 

 . (48)ة"رية الثانياأللفية الثالثة، املسامة "ابمجلهورية اجلزائ

 

 

 

 

 
 

 

 حماناة األبعاد الرئيس ية لس ياسات التشغيل يف اجلزائر: -(4

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول البعد الاقتصادي وطبيعة النخبة:1 -4

plusieurs courants de pensées affirment que la stagnation de la rente 

pétrolière conduira au gèle automatique des politiques publiques de 

l’emploi ? 

élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

pour cette idée 

500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

راسة والليربالية والعسكرية جملمتع ادلجتمع النخب الصناعية     

بأن زوال الاعامتد عىل الريع البرتويل قد اجمد س ياسات 

، يفرسون %100التشغيل يف جزائر األلفية الثالثة، بنس بة 

ا ك، بإرادة املؤسسات واملنظامت يف احلفاظ عىل الش بابية   

 وقدرة التحوير يف السوق التنافس ية، وإرادة املرشع اجلزائري يف

تكريس مفهوم الضبط الاجامتعي عىل الرعااي يف إطار حقل 

 .(49)نظرية احلمك املوسع

وفق قراءاتنا النظرية ملوضوع البحث، نعتقد أنتج املرشوع     

التصنيعي جلزائر األلفية الثالثة مشاريع وقطاعات اقتصادية 

متنوعة معومية وخاصة وبرشانات أجنبية، يدمعها الريع البرتويل 

، غري أهنا مل تكن 2016و 1999ة املمتدة ما بني س نوات للفرت 



2016  

 

184 
 

 unاسرتاتيجية لبناء اقتصاد وطين علمي وإمنا متويه اجامتعي 

camouflage social لها عالقة ارتباطية مبارشة برشاء السمل ،

الاجامتعي ايذي مفاده احلفاظ عىل مصاحل جامعات الضغط 

جنبية يف وح ى األالس ياس ية والعسكرية والاقتصادية وادلينية 

اجلزائر، من خالل، ترقية احلقوق النسوية وترقية التشغيل 

النسوي، ا ك أن، النوع النسوي يفوق عددا النوع الرجايل، 

 41س نة و 17خصوصا، يف فئة الش باب اليت قد حنرصها بني 

س نة، إاا ما قس ناها مبعدالت الوفيات معوما يف اجلزائر، ونس بة 

 ة بطاةل، وعزوفهم عن الزواج ألس بابالش باب الرجال يف وضعي

عادة ما تتعلق ابلوضع املادي واملايل واألخالق العامة يف اجملمتع 

واخلدمة العسكرية واجلنح املسجةل يف سكل العداةل، ابعتبارها 

ظواهر اجامتعية حمضة، طوقها وأحمك اس تقرارها مشارب أنظمة 

 .(50)ريع البرتويلال احلمك يف جزائر األلفية الثالثة بناء عىل عائدات

س ياسات التشغيل الوطنية العمومية واخلاصة يف خضم األزمة 

الاقتصادية واألمنية ادلاخلية واحمليطة اليت تعيشها اجلزائر اليوم 

أهنا سرتهن اس تقرار الس يادة الوطنية  (51)، نعتقد2016س نة 

والتعريف املبارش النتفاضات شعبية قد تطال أمالك ادلوةل 

واخلاصة، وممكن ممتلاكت خشصية، لألس باب اليت  العمومية

كام  – les récits de vieمن بعض حاكايت احلياة  –نوردها 

 ييل:

ثروات وطنية طبيعة هائةل من املواد األولية غري مس تغةل  -1

للتمنية احمللية والوطنية وللتصدير، وتشجيع الاتاكل عىل 

 الاس ترياد.

عمويم واخلاص، وغياب غياب مناجه علمية للامجنمنت ال -2

اس تغالل املعارف العلمية للكفاءات احمللية والوطنية واستبدالها 

 بطلب اخلربة واس تدعاء اخلربات األجنبية.

قافة الثقافات احمللية اجملمتعية ال تتطابق مع الثقافة العوملية أو ن -3

اس تغالل التكنولوجيات احلديثة نفرسها ابملامرسات الشعبوية 

مل وغياب إرادة العمل دلى مجيع الفئات السوس يو مبحيطات الع

همنية جبميع قطاعات ادلوةل، نفرسها بأن الرصاع حنو السلطة 

مبحيط العمل وعىل مس توايت أعىل من هرم ادلوةل طمس لكية 

الطموحات املهنية والاجامتعية، إاا ما قس ناه ابحلراك الاجامتعي 

 العام جلزائر األلفية الثالثة.  

ابقة دفاتر الرشوط للقطاعات الوطنية العمومية عدم مط -4

واخلاصة مع املواصفات العلمية لألسواق التجارية والنقدية 

 ادلولية، نفرسه ابلرشوط الشخصية املبالغ فهيا الواردة يف حمتوى

الصفقات احمللية الوطنية وادلولية، كتعريف مبارش إلفالس 

 املؤسسات وترسحي العامل ألس باب اقتصادية.

املنتوج الوطين مرهون للتسويق احمليل وادلويل بسبب دفاتر  -5

الرشوط للتكنولوجيات الصناعية املس توردة، يف ظل وجود 

 تكنولوجيات صناعية وطنية هممشة ألس باب إيديولوجية.

ا تبين الصناعات اخلفيفة وهتميش الصناعات الثقيةل، نفرسه -6

الس ياس ية و  ابلرحب الرسيع وتدخل جامعات الضغط الاقتصادية

طاعات للق اإلنتاجيةوالعسكرية مبارشة يف رمس الس ياسات 

الوطنية العمومية واخلاصة وللمشاريع ادلولية املشرتكة، من خالل 

إنشاء احتادات اقتصادية، وأيضا، بسبب التفكيك التدراجي 

 للرسوم امجلركية.
 

 لنخبة:( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول البعد الاجامتعي وطبيعة ا2 -4

plusieurs courants de pensées affirment que les projets professionnels 

portés par les jeunes subissent de gros échecs parce qu'ils pensent à 

aboutir à leurs ambitions sociales en premier lieu? 

élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

pour cette idée 

500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 
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جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

بأن الش باب احلاملني ملشاريع همنية مضن س ياسات التشغيل يف 

 األلفية الثالثة يفشلون همنيا، ألهنم: يتسارعون مبارشة إىل جزائر

، يفرسون %100حتقيق الطموحات الاجامتعية األولية، بنس بة 

ا ك، بغياب الثقافة املهنية املطابقة للمرشوع املهين، معظمهم 

أصوهلم الاجامتعية ريفية ومن عائالت عاملية بس يطة ابلقطاع 

ق اجلزائري، يذا يسعون إىل الوهراين والهضاب العليا والرش 

حتسني وضعيهتم املعيش ية األرسية قبل الزواج، كرتممي املزنل أو 

تغيريه إىل األحسن، ورفع القدرة الرشائية، وتأهيل الوضعية 

 .(52)الصحية، معظمهم خراجو اجلامعات واملعاهد

غري أن تكويهنم النظري والعميل ضعيف، يفضلون الزواج      

مع  ابحمليط احلرضي، يؤدون منتوج غري متطابق ابلنظام القرايب

دفاتر الرشوط لألسواق الاس هتالكية احمللية والوطنية ال تضيف 

قهمة إىل الناجت القويم، التحاقهم املبكر بسوق العمل غري الرمسي، 

عدم مراعاة املرشع اجلزائري لظروفهم األنرثبولوجية قبل ختطيط 

ن مل   والصحة وغريها ماحتياجاهتم من السكن والتعلمي والع

 .  (53)املطالب الاجامتعية أهل للفشل املبكر حلياهتم املهنية
  

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول األبعاد التنظهمية والهيلكية وطبيعة النخبة:3 -4

plusieurs courants de pensées affirment que les projets professionnels portés par 

les jeunes subissent de gros échecs parce qu'ils ne planifient pas leurs projets 

selon les besoins des marchés de travail locaux et n'ont pas de cultures 

professionnelles? 

élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

pour cette idée 

500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

بأن الش باب احلاملني ملشاريع همنية مضن س ياسات التشغيل يف 

طون وفقا  خيطجزائر األلفية الثالثة يفشلون همنيا، ألهنم: ال

الحتياجات أسواق العمل احمللية وليست هلم نقافة همنية، بنس بة 

، يفرسون ا ك، بأن املرشع اجلزائري مل يضع توصيفا 100%

للمهن التجارية واحلرفية واخلدماتية وغريها يف العديد من 

القطاعات، ننطلق مهنا لتخطيط الس ياسات التمنوية 

لية ركية عىل املنتجات احمل الاقتصادية، رفع معدل الرسوم امجل

الوطنية أهل لتكييف اإلنتاج حسب طلبات واحتياجات 

الوسطاء التجاريون ال الاحتياجات اجملمتعية الاس هتالكية 

جغرافيا، إىل جانب تقليص أحصاب املشاريع املصغرة لالس هتالك 

احمليل حلجم العامةل لتعويض اخلسائر عىل األرابح، جلوء احلكومة 

طية لالس ترياد يف ظل وجود قدرات وطنية بإماكهنا التكنوقرا

تأمني الاكتفاء ايذايت الوطين عىل مس توى العديد من 

الاحتياجات الاس هتالكية، تدخل جامعات الضغط الاقتصادية 

ا والعسكرية والس ياس ية يف ختطيط وتوزيع املنتجات اليت تلبهي

 املؤسسات املصغرة، ومضها الحتادات أو تكتالت اقتصادية

ة دلوافع إيديولوجية، تشتت يف توزيع اليد العامةل املؤهةل ابلنس ب

للمهن احلرفية والتجارية واخلدماتية، كرثة الوساطة القرابية 

واجلوارية للتشغيل، غياب أنظمة معلومات وطنية مضن نفس 

احلرف واملشاريع املصغرة وبيهنا عادة النامتءات دهوية أو للتخوف 

نتاجا لرسقة املعلومات الفنية  من فشل املرشوع املصغر

للمنتجات، اجلهل بترشيعات العمل وفن إدارة املوارد البرشية 

واألموال، اجلهل بلوحة قيادة الاستامثر يف اجلزائر، صعوبة 

التكيف مع احمليط التكنولويج العاملي ادلينامييك، عدم الاعامتد 

إدارة وعىل خربات حملية وطنية يف جمال تس يري املوارد البرشية 
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الشؤون املالية والقانونية، ويف ابتاكر تكنولوجيات صناعية 

مالمئة للنشاط الاقتصادي املتبع ايذي ميكن أقل تلكفة ورسوم 

رضيبية، يف ظل التوجه إىل اخلربات األجنبية، توجه املوارد 

البرشية املؤهةل حنو عقود العمل ابألجر املنتظم مع رفض املغامرة 

غياب  تبوء ابلفشل نتيجة سوء التس يري، يف مشاريع مصغرة قد

أو ضعف التنس يق املنظم بني القطاعات الوطنية العمومية 

وحدة ك واإلسالميةواخلاصة احمللية وبني إقلمي ادلول العربية 

اقتصادية قومية، أنتجت التعريف املبارش لفشل املشاريع 

 .(54)الوطنية املصغرة كغريها من القطاعات العمومية واخلاصة

 

حماناة اخملططات التمنوية اجلزائرية من برامج وأدهزة تشغيل وإدماج الش باب يف احلياة املهنية والاجامتعية والس ياس ية مكحددات  -(5

 سوس يولوجية لرشاء السمل الاجامتعي:

صة واألجنبية ية واخلا( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول خمتلف طبائع عقود العمل املوجودة يف سوق العمل اجلزائرية العموم 1 -5

 وطبيعة النخبة: 

 

que pensez-vous des implications socio juridiques qui découlent des contrats de travail 

des secteurs publiques et privés nationales et multinationales? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

dans n'importe quel corps professionnel les clauses des contrats de travail protègent 

les intérêts personnelles des firmes et non des CSP ce qui explique pourquoi les 

syndicats n'arrivent pas à aboutir aux revendications ouvrières 

328 478 401 1207 

21،9% 31،9% 26،7% 80،5% 

la plus part des CSP ignorent le code de travail algérien et cela s'opère dans l'abus des 

pouvoirs fonctionnels devant une cours de justice 

172 22 99 293 

11،5% 1،5% 6،6% 19،5% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

   

 جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

حول مسأةل اآلاثر السوس يو حقوقية املرتتبة عن عقود العمل 

املوجودة يف سوق العمل اجلزائرية العمومية واخلاصة واألجنبية، 

أنه همام نان السكل املهين إال أن بنود عقود العمل حتمي املصاحل 

ب آت وليس الفئات السوس يو همنية، لهذا السبالشخصية للمنش

عادة ما ال تنجح املنظامت العاملية يف حتقيق املطالب العاملية، 

 الاقتصادية اإلصالحات، يفرسون ا ك، بأن %80،50بنس بة 

 اليت عرفهتا جزائر األلفية الثالثة للفرتة املمتدة ما بني س نوات

 –حلامية بشلك خاص، تراجعت فهيا ادلوةل ا 2016و 1999

l’Etat providence –  عن التكفل مبختلف اجلوانب التنظهمية

اخلاصة ابحلياة املهنية: نالتصنيف املهين، مقاييس العمل واألجور 

األساس ية ادلنيا، التعويضات، املاكفآت، النفقات املرصفية، 

 .(55)وغريها

معظم الفئات السوس يو همنية جتهل قوانني العمل يف اجلزائر،     

 ك، يربر التجاوزات املتعلقة بصالحيات املنصب أمام وا

، يفرسون ا ك، بغموض بيان هوية %19،50العداةل، بنس بة 

األطراف املتعاقدة وحتديد منصب العمل، من حيث: رتبته يف 

السمل الوظيفي، الصالحيات والالزتامات املرتتبة عنه، نوع 

وابعه، ر وتالعمل، بداية رساين وهناية عقد العمل، حتديد األج

 . (56)وغريها
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 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول خمتلف الربامج والوناالت الوطنية املتخصصة يف تدعمي وترقية التشغيل وطبيعة النخبة:2 -5

que pensez-vous des différents programmes et agences spécialisées dans la promotion 

de l'emploi national? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

des solutions temporaires pour acheter la paix sociale 

107 22 25 154 

7،1% 1،5% 1،7% 10،3% 

promouvoir et développer les conditions socioéconomiques du citoyen majoritaire 

393 478 475 1346 

26،2% 31،9% 31،7% 89،7% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

     

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

حول خمتلف الربامج والوناالت الوطنية املتخصصة يف تدعمي 

وترقية التشغيل، بأهنا حلول مؤقتة لرشاء السمل الاجامتعي، 

يفرسون ا ك، بمنو كتةل املوارد البرشية  ،،%10،30نس بة ب 

املؤهةل أكرث من احتياجات أسواق العمل الوطنية، ولكن، 

اس تغاللها ياكد يكون غائبا أو هامش يا، بدليل الارتاكز عىل 

اخلربات املتقاعدة يف عدة أسالك همنية واألجنبية مهنا، ختطيط 

ية للموارد لوجية الثقاف اقتصادي غري قام عىل األبعاد األنرثبو 

ية البرشية احمللية، ارتاكز التشغيل عىل املبادرات املقاوالتية املبن 

عىل أحاكم قوانني املالية الس نوية، تركزي غري منطقي لتوطني 

الاستامثرات القاعدية لالقتصاد الوطين اللكي واجلزيئ ابلوالايت 

 . (57)الساحلية والقطاع الوهراين

بة الوضعية املعيش ية للمواطن الشائع، بنس  ترقية وحتسني     

، يفرسون ا ك، بتعديل املس توايت العامة لألسعار 89،70%

ة دلمع القدرات الرشائية للرشاحئ العاملية البس يطة والبطالني، كآلي

لضامن اس تقرار السلطة الس ياس ية وجامعات الضغط 

 .(58)الاقتصادية أنناء الاس تحقاقات الانتبابية

 

 و طبيعة النخبة:Free-Lance Jobs   –يوحض ارتباط المتثالت حول املشاريع املهنية العصامية  ( جدول3 -5

que pensez-vous des free lancing jobs? élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

des solutions temporaires qui suivent le cours des marchés de consommation 

107 36 30 173 

7،1% 2،4% 2،0% 11،5% 

promouvoir et développer les conditions socioéconomiques du citoyen majoritaire 

393 464 470 1327 

26،2% 30،9% 31،3% 88،5% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

راسة، ية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلجتمع النخب الصناع     

، بأهنا حلول Free-Lance Jobsحول املشاريع املهنية العصامية 

، %11،50مؤقتة تتبع سري األسواق الاس هتالكية، بنس بة 

 بأن املرشع اجلزائري والباحيني الاجامتعيني مليفرسون ا ك، 
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قط بتحديد فيتطرقوا إىل تعريف وتوصيف املهن احلرة، إمنا اكتفوا 

الرشوط الواجب توافرها يف من ميارسها، مضن ما يسمى بقوانني 

األسالك اخلاصة التابعة للقطاعات الاقتصادية، واملس متدة يف 

األصل من القانون الاجنلزيي، وا ك، دون تأطريها كأجساد 

همنية ميل ابيق القطاعات األخرى من حيث: توصيف األعامل 

ا عالقات البرشية داخل التنظمي، مموتنظمي السلطة والقرار وال

 .(59)اجعلها هشة من منظور نظرية املنظمة

ترقية وحتسني الوضعية املعيش ية للمواطن الشائع، بنس بة     

، يفرسون ا ك، بتعديل املس توايت العامة لألسعار 88،50%

ة دلمع القدرات الرشائية للرشاحئ العاملية البس يطة والبطالني، كآلي

ر السلطة الس ياس ية وجامعات الضغط لضامن اس تقرا

.(60)الاقتصادية أنناء الاس تحقاقات الانتبابية

 

 املثقف اجلزائري وإشاكالت السكن: -(6

 ( جدول يوحض ارتباط متثالت السكن كضامنة أساس ية لالس تقرار الاجامتعي واألرسي وطبيعة النخبة:1 -6

plusieurs courants de pensées affirment que le logement est une garantit 

essentielle pour la stabilité sociale et ménagère produite par le citoyen 

majoritaire lui-même sans aide de la part des collectivités locales qui cours 

après la paix sociale? 

élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

pour cette idée 

500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

عىل أن السكن ضامنة أساس ية لالس تقرار الاجامتعي واألرسي، 

 املواطن الشائع بنفسه دون مساعدة امجلاعات احمللية اليتحيققها 

، يفرسون %100تسعى إىل رشاء السمل الاجامتعي، بنس بة 

ا ك، بأن احلكومات التكنوقراطية جلزائر األلفية الثالثة خططت 

عشوائيا حلجم الطلبات السكنية عىل املس توى الوطين، من 

 نات لغريخالل توزيع جغرايف غري متوازن، وإس ناد السك 

أحصاهبا، عىل أحاكم بعد ماكن العمل عن اإلقامة واجلهوية، مما 

ل حسب مواردمه الضئيةل داخدفع ابملواطن الشائع إىل اعامتد 

الكتةل السكنية للمدن الساحلية والهضاب العليا، فقد جلئوا إىل 

فأقاموا سكنات من  ،أطراف املدينة حيث األرايض الزراعية

وائية بتاكليف أقل، لكن، بال أي نوع أحواش وفيالت عش

خدمات وا ك بعد أن فقدوا الثقة يف املرشع اجلزائري للحصول 

 . (61)عىل ضامنة السكن داخل الكتةل السكنية الرمسية للمدينة

مل تتنبه أدهزة ادلوةل إىل خطورة املشلكة حيهنا، ومل يمت اختاا     

 يمنو عشوايئأي أجراء ملوادههتا يف البداية، وترك اإلساكن ال 

وينترش داخل الكتةل السكنية الوهرانية القامئة وعىل أطرافها، 

بدون عقود امللكية، وطبقا ألمناط معرانية حمددة    ومتكررة ال 

 تتغري تقريبا، ويه خمالفة للقوانني املنظمة للعمران اجلزائري، مع

يضمن العيش الكرمي املنظم وفقا ملتطلبات حياهتم  أنه،

 .  (62)اليومية

 

( جدول يوحض ارتباط متثالت التغريات الاجامتعية الناجتة عن حتول منط العيش العمراين واعادة انتاج الرابط الاجامتعي مع اجلريان 2 -6

 اجلدد مع طبيعة النخبة:
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que pensez-vous du lien social produit avec les nouveaux voisins qui est due au changement de l'habitat? élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

conflits dans les valeurs 

sociales expliquées par les 

origines sociales 

que pensez-vous des 

changements sociaux 

produits par le changement 

du mode d'habitat? 

conflits dans la manière de l'exploitation de 

l'espace d’habitats expliqués par les modes 

d'exploitation de l'ancien habitat 

446 464 466 1376 

32،0% 33،3% 33،4% 98،7% 

la possibilité de l'avènement de marchés 

commerciaux anarchiques et l'exploitation 

populiste des lieux publics 

6 1 11 18 

،4% ،1% ،8% 1،3% 

la possibilité de l'aggravation 

des répercussions de la 

violence de proximité 

que pensez-vous des 

changements sociaux 

produits par le changement 

du mode d'habitat? 

conflits dans la manière de l'exploitation de 

l'espace d’habitats expliqués par les modes 

d'exploitation de l'ancien habitat 

14 4 0 18 

13،2% 3،8% ،0% 17،0% 

la possibilité de l'avènement de marchés 

commerciaux anarchiques et l'exploitation 

populiste des lieux publiques 

34 31 23 88 

32،1% 29،2% 21،7% 83،0% 

Grand total % 1500 = 100% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

حول التغريات الاجامتعية والرابط الاجامتعي مع اجلريان اجلدد 

كام  –الناجتة عن حتول منط العيش العمراين، بنسب متفاوتة 

فية ي ، يفرسون ا ك، بتضارب يف ك –يشري إليه اجلدول أعاله 

اس تغالل الفضاء السكين اجلديد ايذي قد تفرسه، كيفية 

اس تغالل الفضاء السكين القدمي، إماكنية ظهور أسواق جتارية 

فوضوية واس تغالل شعبوي للمرافق العمومية، تضارب يف القمي 

الاجامتعية ايذي قد يفرسه اختالف مشارب األصول 

 .(63)ريالاجامتعية، إماكنية تفامق تداعيات العنف اجلوا

العرشية السوداء أنتجت نزوحا ريفيا مكيفا حنو املدن     

الصناعية ابلشامل، وخصوصا ابلقطاع الوهراين، مما سامه يف 

تفيش ظاهرة البطاةل، األمية، تدين مس توى املعيشة، ضعف 

 القدرة الرشائية، تفامق الفقر يف املناطق الريفية وضعف اخلدمات

نت شار أفاكر ومفاهمي اجلهوية، ناالصحية عرب لك اجلزائر، انت 

التعريف املبارش لتضارب القمي الاجامتعية يف أوساط مدينية 

 . (64)منظمة

 

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول تطور القهمة الاجامتعية للمرأة اجلزائرية بفعل احلرضية والعمل وطبيعة النخبة:3 -6

que pensez-vous du développement de la valeur sociale de la femme algérienne par 

l'urbanité et le travail? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

cela à produit un malaise dans la relation conjugale et dans la socialisation des enfants 

451 465 471 1387 

30،1% 31،0% 31،4% 92،5% 

amélioration de la position et conditions socioéconomique du ménage et de la famille 

moyenne majoritaire 

49 35 29 113 

3،3% 2،3% 1،9% 7،5% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 
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متع ادلراسة، جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جمل     

حول تطور القهمة الاجامتعية للمرأة اجلزائرية بفعل احلرضية 

، مفن –كام يشري إليه اجلدول أعاله  –والعمل، بنسب متفاوتة 

دهة، ارتقت القهمة الاجامتعية للمرأة اجلزائرية بفعل احلرضية 

والعمل ولكهنا أحدنت خلال يف العالقة الزوجية ويف التنش ئة 

من دهة أخرى، حتسن الوضعية الاقتصادية يف الاجامتعية، و 

جزائر األلفية الثالثة يعزى إىل خروج املرأة للعمل ملساندة القدرة 

 .(65)الرشائية للعائةل املتوسطة الشائعة

جممتع ادلراسة من النخب الصناعية والليربالية والعسكرية     

النساء، خيفن ضغوطات العمل، يتجنبون ادلخول يف نزاعات 

ية قد تنعكس عىل العالقة الزوجية أو احمليط العائيل العام، همن 

النخب الليربالية   –وحيمتون بنقابة العمل من أجل ا ك 

والصناعية، ولكن، هذا ال مينعهن املطالبة حبقوقهن نامةل ح ى 

ولو اقتضت احلاجة لقصد ما قد نمتكن بتسميته مبساعدة شعبوية 

Recourir à une aide populisteا أهنا تأيت مبارشة من ، مب

خارج التنظمي الرمسي لعالقات العمل، يرتددن كثريا يف اختاا 

القرارات املنوطة بأدوارهن املهنية، عادة بربطها ابالنعاكسات عىل 

 .  (66)العالقة الزوجية أو احمليط العائيل العام

 ما ميزي النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع البحث    

لنوعني هو؛ الالزتامات واملسؤوليات الاجامتعية؛ ابلتحديد من ا

العائلية، وكذ ك، األعباء املالية الكبرية اليت يوادهوهنا، ميل: 

تعلمي األوالد ونفقات السكن والس يارات والعطل والرتفيه، 

تشلك تكل املسؤوليات واألعباء اليت حيملوهنا إىل أمكنة معلهم؛ 

ب معلهم؛ هم بقوة للمتسك مبناصمصدر ضغط وقلق كبريين تدفع 

بغض النظر عن الضغط النفيس ايذي يودله حميط العمل والعائةل 

واجملمتع العام، جتعلهم خيافون البطاةل املفاجئة؛ خاصة يف إطار 

والاقتصاد  -مبا فهيا املؤسسة العسكرية  -إعادة هيلكة املنشآت 

مؤسسة سوانطراك أمنواجا اليت ختص النخب  -بشلك عام 

 .(67)-الصناعية جملمتع دراستنا 

يط جتارهبم املهنية تتبذ منحيني، األول، هو التعمل الثقايف مبح     

العمل، حبيث؛ أمجع جممتع البحث عىل استامثر احرتافهيم عند 

هذا  –النخب الصناعية والعسكرية  –اخلواص بعد التقاعد 

األجور  :اهلم، يلتقي مع املنحى الثاين املمتثل؛ يف األجر حيث أن

 حني ظهور إىل –املرتفعة احملصل علهيا حققهتم ماداي واجامتعيا 

وهو أفضل  – 2007األزمات الاقتصادية اليت تعيشها اجلزائر منذ 

 .(68)جناح همين ابلنس بة إلهيم

راسة النخب العسكرية والليربالية جملمتع ادل –يدينون مبارشة     

ة، ية بعدة قطاعات همنيظاهرة قيام اإلدارات املركزية واحملل  –

بتكييف التشغيل النسوي بعكس احلفاظ عىل توازن نوعي، 

س يعمل عىل دوران العمل أكرث دلى النوع النسوي ابلتنظمي، مما 

ينتج عنه أقل لكفة مادية ومالية ويسمح ابس تقرار املنشآت مضن 

 .(69)األسواق النقدية ويف الترشيعات اجلزائرية

توظيف النسوي هو من مظاهر رشاء إال أن تضخمي جحم ال     

السمل الاجامتعي، عن طريق الريع البرتويل وس ياسات 

أي: بعض جممتع البحث من  –التخويف، س تكون حس هبم 

 ظاهريت التعريف املبارش لتفيش –النخبة العسكرية والليربالية 

زواج املرأة بدون ويل وظاهرة اخللع ألس باب غري موضوعية يف 

 ينوهنا إىل غياب الوازع ادليين يف التعامالتاجلزائر، واليت يد

الاجامتعية، وحيث مل تعد العشرية والعائةل وغريهام من مؤسسات 

التنش ئة الاجامتعية مرشاب للقمي الاجامتعية يف جزائر األلفية 

 .(70)الثالثة

 الصحة: وإشاكالتاملثقف اجلزائري  -(7

صحة نظمة الصحية ابملؤسسات الاستشفائية العمومية اجلامعية واملؤسسات العمومية لل( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول طبيعة األ1 -7

 اجلوارية مقارنة بنظريهتا اخلاصة داخل وخارج اجلزائر وطبيعة النخبة:
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que pensez-vous du système national de la santé et des stratégies sanitaires appliquées 

dans les établissements de santé publiques et privés algérien? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

dans n'importe quel établissement de santé publique ou privé en Algérie les pratiques 

professionnelles restent suspectes 

441 422 476 1339 

29،4% 28،1% 31،7% 89،3% 

les stratégies sanitaires sont unifiées en Algérie car elles sont en permanence sous 

control 

59 78 24 161 

3،9% 5،2% 1،6% 10،7% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

متع ادلراسة، جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جمل     

حول طبيعة األنظمة الصحية ابملؤسسات الاستشفائية العمومية 

اجلامعية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية مقارنة بنظريهتا 

اخلاصة داخل وخارج اجلزائر، أنه همام نان القطاع الصحي إال 

، وأن %89،30أن املامرسات املهنية فيه تبقى مش بوهة، بنس بة 

 واحدة يف اجلزائر  وهناك رقابة مس مترة علهيا، الس ياسة الصحية

، يفرسون ا ك، بتوظيف شعبوي ملؤهالت %10،70بنس بة 

األطباء وترقيهتم، غياب انتقاء  واس تغالل الوسائل الوقائية 

والتكنولوجية الطبية لرتش يد اخلدمات الصحية، غياب 

 Lesلضبط عدوى املستشفيات  Protocolesبروتوكوالت 

infection nosocomiales  قبل وبعد العملية العالجية، غياب

الرقابة عىل األداء املهين دلى مجيع الفئات السوس يو همنية الطبية 

يف اجلزائر، قد تفرسها، غياب جلان رقابة ملراجعة 

الاس تبدامات الطبية، ختطيط الربامج التكوينية الطبية والش به 

الية لألغلفة والطبية بناء عىل كيفيات تس يري مديرية الصحة ابل

املالية وليس لتحسني األداء املهين يف حد ااته، غياب 

اسرتاتيجيات رمسية لتقيمي األداء املهين، حبيث يرتك لألطباء 

ومساعدهيم احلرية الفردية يف إعداد التقارير الطبية والارشاف 

 عىل تطبيقها، تعيني وحتيني األطباء العاميني واملتخصصني يف

سهم ية تبعا الس تعامالت زمن يكيفوهنا بأنف الوحدات الاستشفائ 

حسب مواعيدمه مع املر  واملس تبدمني اإلداريني ابلقطاع 

العمويم واخلاص، الاس تعدادات العالجية املادية واملالية 

والبرشية ال تكفي لتغطية املطالب العالجية، العديد من 

التخصصات الطبية غري واردة يف خمطط تس يري املوارد البرشية 

املايل ملديرية الصحة ابلوالية أو بوزارة الصحة وإصالح و 

 PGRH : plan de gestion ressourcesاملستشفيات 

humaines et financier تفرسها وجود اتفاقيات مع قطاعات ،

الصحة األجنبية اليت مفادها إرشاك الكفاءات الطبية األجنبية 

 ربات،خليف العمليات العالجية يف اجلزائر حتت مسمى نقل ا
 Faire participer les compétences médicales expatriés 

dans les processus médicales algériennes )71(afin de 

transférer les expériences de terrain. 

عىل األساتذة  INSFPMاعامتد مدارس التكوين الش به الطيب      

ة ما تكون ، ايذين هلم تكوينات عادVacatairesاملس تبلفني 

بعيدة عن املقاييس الش به الطبية امللكف بتدريسها، تفرسها 

صعوبة احلصول عىل أساتذة طبيني وش به طبيني متخصصني 

يقبلون التدريس ابعتباره معال اثنواي هبا، ألن دفع مس تحقاهتم 

يكون ابلساعة وحسب الشهادة اجلامعية وساعات العمل املنجزة 

ألمر لرسوم الرضيبية عىل األجر، اواحتساب الغياابت والتأخر وا

 .  (72)ايذي يدفع هبم إىل الرفض

 

 

 

 

 

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول عدوى املستشفيات واألخطاء الطبية وطبيعة النخبة:2 -7



2016  

 

192 
 

que pensez-vous des maladies nosocomiales et des erreurs médicales produites dans 

les établissements de santé publiques et privés algériens parallèlement avec les 

établissements sanitaires étrangers? 

élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

dans n'importe quel établissement de santé publique ou privé en Algérie les 

pratiques professionnelles restent suspectes 

415 463 479 1357 

27،7% 30،9% 31،9% 90،5% 

les stratégies sanitaires sont unifiées en Algérie car elles sont en permanence sous 

control 

85 37 21 143 

5،7% 2،5% 1،4% 9،5% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

حول عدوى املستشفيات واألخطاء الطبية ابملؤسسات 

الاستشفائية العمومية اجلامعية واملؤسسات العمومية للصحة 

اجلوارية مقارنة بنظريهتا اخلاصة داخل وخارج اجلزائر، أنه همام 

وهة، امرسات املهنية فيه تبقى مش بنان القطاع الصحي إال أن امل

، وأن الس ياسة الصحية واحدة يف اجلزائر %90،50بنس بة 

، يفرسون ا ك، بأن %9،50وهناك رقابة مس مترة علهيا، بنس بة 

برامج اخلدمات الصحية ملديرية الصحة ابلوالية  وبوزارة الصحة 

وإصالح املستشفيات هتمل األبعاد األنرثبولوجية الثقافية 

، من حيث أصوهلم الاجامتعية وطرق ممارسات الطب للمر 

الشعيب والطب احلديث هبا، فقدان املرشع اجلزائري لتصور 

 –حول توطني اخلدمات الصحية يف حني أن الفاعلني الشائعني 

بطها يفضلون توطني الطب الشعيب بر  –املر  التقليديون 

ص يابلسحر والرتاث الثقايف وادليين احمليل واحمليط، تشخ 

األمراض والوفيات يرهتن مبارشة ابملامرسات الاقتصادية 

الاس هتالكية لألرس اجلزائرية، ش به غياب لالعامتد عىل 

 . (73)ادلراسات األنرثبولوجية يف رمس الس ياسة الوطنية للصحة

 

 :( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول أس باب تفضيل الطب الشعيب عىل الطب املعارص وطبيعة النخبة3 -7

selon vous، pourquoi les gens préfèrent la médecine traditionnelle que moderne? élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

malgré les dangers، la médecine traditionnelle présente des résultats concrets 

110 22 45 177 

7،3% 1،5% 3،0% 11،8% 

les pratiques médicales modernes en Algérie restent non scientifiques 

390 478 455 1323 

26،0% 31،9% 30،3% 88،2% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 
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جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

 العديد من عامة الناس مبا فهيم املثقفني إىل تفضيلحول توجه 

الطب الشعيب عىل الطب املعارص، ا ك أنه ابلرمغ، من 

اخلطورة الصحية إال أن الطب الشعيب يعطي نتا ج أفضل، 

، وأن املامرسات الطبية يف اجلزائر عادة ما %11،80بنس بة 

، يفرسون ا ك، بأن %88،20تكون غري علمية، بنس بة 

املر   –ات الطبية احلديثة والشعبية للفاعلني الشائعني املامرس

توسطة بني األغنياء والطبقة العاملية امل  –التقليديون واحملدنون 

تبقى نسبية ومرهونة ابملس توى العلمي، والثقافة  –والفقراء 

العامية، ودرجة التدين، واملامرسات الاقتصادية الاس هتالكية، 

 .(74)لهؤالء ومشارب التنش ئة الاجامتعية،

من دهة أخرى، غالء األدوية الصناعية وندرهتا وتوزيعها غري     

املنتظم بني الصيدليات، بسبب وجود السوق السوداء لألدوية 

والوسائل الطبية، الاسرتاتيجيات الوطنية للضامن الاجامتعي ال 

 . (75)تغطي مجيع النفقات العالجية

    

 قدرة الرشائية:املثقف اجلزائري وإشاكالت ال -(8

( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول كيفية توزيع األجر واملداخيل األخرى بني احتياجات العائةل الكبرية والزوجية والهامش اخلاص 1 -8

 وطبيعة النخبة:

comment arrivez-vous à réguler la réalisation de vos propres besoins، celles du 

ménage et de la grande famille? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

j'ai des revenues marginales 

110 22 16 148 

7،3% 1،5% 1،1% 9،9% 

s'appuyer sur une politique d'austérité 

390 478 484 1352 

26،0% 31،9% 32،3% 90،1% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

حول كيفية التوفيق بني احتياجات العائةل الكبرية والزوجية 

أعاله  كام يشري إليه اجلدول –بنسب متفاوتة  ،والهامش اخلاص

 ناعامتدمه الكبري عىل مداخيل هامش ية والتقشف، لضام ،–

 .(76)اس تقرار القدرات الرشائية دلى أفراد العائةل

 مه يرون أن جزائر األلفية الثالثة تتبىن اقتصادا جهينا، اجمع    

بني آليات الانفتاح الاقتصادي الرأساميل، مكظهر للتحول 

ادلميقراطي، يؤثر عىل الس ياسات العمومية للشغل والسكن 

، من دهة، العسكرية والبطاةل والتعلمي ويف احتياجات املؤسسة

وآليات دمع ادلوةل للوضعية املعيش ية مجليع الفئات السوس يو 

، l’Etat Providenceهمنية من خالل مفهوم ادلوةل احلامية 

مكظهر للمقاليد الاشرتاكية، ابإلشارة إىل دمع القروض واألسعار 

 . (77)الاس هتالكية، من دهة أخرى

ة توافقية اتيجيات فرديتبين اسرت  إىلاألمر ايذي يدفع هبم     

تمكيلية؛ تسمح هلم ابقتطاع بشلك انتظايم جزء معني من 

مداخيلهم؛ بغرض الادخار الكتساب ملكية السكن والس يارة 

ولذلهاب يف رحالت منظمة؛ ونعتقد بأهنا: اسرتاتيجيات ال غىن 

عهنا لتحقيق قدر من الراحة والرفاهية املعيش ية؛ اليت تسمح 

 . (78)دلى املبحوننيبتجديد قوة العمل 

 

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول الرفاه املادي والتفكري يف تعداد الزاجات وطبيعة النخبة:2 -8
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envisagez-vous la polygamie? élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

oui 

comment évaluez-vous votre position 

financière par rapport aux couts de la 

vie sociale en Algérie du troisième 

millénaire? 

j'ai une bonne position financière 

69 35 15 119 

47،3% 24،0% 10،3% 81،5% 

j'ai des difficultés financières 

20 3 4 27 

13،7% 2،1% 2،7% 18،5% 

non 

comment évaluez-vous votre position 

financière par rapport aux couts de la 

vie sociale en Algérie du troisième 

millénaire? 

j'ai une bonne position financière 

51 4 3 58 

3،8% ،3% ،2% 4،3% 

j'ai des difficultés financières 

360 458 478 1296 

26،6% 33،8% 35،3% 95،7% 

Grand total % 1500 = 100% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

كام  – %81،50حول مسأةل التفكري يف تعداد الزاجات، بنس بة 

م ، يفرسون ا ك، بوصف وضعياهت–يشري إليه اجلدول أعاله 

املعيش ية الزوجية احلالية بربطها مع عامل األجر؛ ايذي حيدد 

دلاخيل م يف البناء الطبقي للمجمتع اجلزائري، والرتاتب اتراتبيهت

لألرسة املوسعة نقافيا وماداي، خصوصا ابلقطاع الوهراين 

 .(79)والوسط

دج شهراي  80000دج و 60000يرتاوح سقف األجور ما بني     

دج شهراي دلى  100000دلى النخب العسكرية وأكرث من 

 . (80)النخب الصناعية والليربالية

إال أهنم يعتقدون اس تحقاق أجرا مرتفعا أكرث نس بة إىل     

 خرباهتم وتمثينا جملهوداهتم وكفاءاهتم يف العمل يف مقابل ابيق

إطارات ادلوةل التابعني لألسالك اخلاصة، وايذين يعتقدون أهنم 

 . (81)يتعدوهنم حنكة يف العمل

بة و كام يدينون ارتفاع مس توى األسعار العام وتأكيد عىل صع    

الوضعية املعيش ية اليت يتواجدون هبا، ابلرمغ من التفكري جداي 

يف تعداد الزاجات ايذي فرسوه لنا ابحنالل األخالق يف اجملمتع 

متع عند بعض اجمل  –معوما، وحتول الطموحات املادية لزاجاهتم 

مل ، خصوصا وأن: اجملمتع العام والقرايب عىل ع–الرجايل املبحوث 

ة، وا ك، ة املرتفعة ومبس توايهتم املعيش ية احلس نبقدراهتم الرشائي

 .(82)ابملقارنة مع غريها من الفئات السوس يو همنية

مه مدركون يف هذا الصدد؛ بأن: ارتفاع األجور يصحبه دوما     

غالء املعيشة اليت تتبع األزمات الاقتصادية وحتوالت سلونات 

 . (83)املس هتلكني وتغري الترشيعات يف ادلوةل اجلزائرية

 

 ( جدول يوحض ارتباط المتثالت حول التأسيس ملرشوع همين جديد بعد التقاعد وطبيعة النخبة:3 -8
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quelles sont les motifs qui peuvent vous poussez à réaliser un nouveau projet 

professionnel après la retraite? 
élites industrielles élites libérales élites militaires Total% 

l'exploitation de votre expérience professionnelle pour améliorer vos conditions 

socioéconomiques 

449 419 442 1310 

29،9% 27،9% 29،5% 87،3% 

transmettre votre expérience professionnelle aux générations qui vous 

succèderons 

18 68 51 137 

1،2% 4،5% 3،4% 9،1% 

l'exploitation de votre expérience professionnelle dans un essai d'élaboration 

d'un produit de consommation afin de soutenir l'économie nationale 

33 13 7 53 

2،2% ،9% ،5% 3،5% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33،3% 33،3% 33،3% 100،0% 

    

جتمع النخب الصناعية والليربالية والعسكرية جملمتع ادلراسة،     

حول مسأةل التفكري يف التأسيس ملرشوع همين جديد بعد 

، –كام يشري إليه اجلدول أعاله  – %87،30التقاعد، بنس بة 

يفرسون ا ك، بأهنم عىل مشارف احلراك الاجامتعي عامة 
l’Ascension sociale et professionnelle et même 

politique احلاجة امللحة جلين املال، ويكنون %100، بنس بة ،

 -كريةالنخب العس–رغبة سطحية يف ترك املنشأة حنو غريها 

 . La retraite anticipée (84)من خالل التقاعد املس بق

هذا احلراك الاجامتعي املهين خيص فقط النوع الرجايل من جممتع 

 ظات امليدانية املبارشة، مه مرافقنيادلراسة اللكي، وفق املالح

أكرث خملاطر همهنم، يف مقدرة واسعة عىل جتاوزها حبمك خرباهتم 

املهنية الطويةل وقوة رأسامهلم ابحمليط املهين، مرنون وعقالنيني 

وحاملني ملشاريع همنية مؤسساتية طويةل األفق ويسهل علهيم 

خيافون  م،الاندماج برسعة مع ضغوطات ومتطلبات العمل، لكهن

 التغريات التنظهمية والاقتصادية اليت تطرأ عىل ادلوةل اجلزائرية

 .(85)حاليا وحلفاهئا الاقتصاديون

يرفضون الفكرة القائةل بأنه: ابلرمغ من تدهور الوضع الاقتصادي 

يف جزائر األلفية الثالثة، إال أنه، ال تزال الفئات العاملية 

لشائعة، واليت مسيناها اب البس يطة، املسامة ابلطبقة املتوسطة

تتأقمل مع متطلبات العيش الكرمي يف جزائر األلفية الثالثة، عن 

طريق ما يسمى بس ياسات ادلمع الاجامتعي، اليت متارسها 

لضامن  2016و 1999احلكومات التكنوقراطية اجلزائرية للفرتة ما بني 

 .(86)ما يسمى ابلسمل الاجامتعي

 اخلامتة: -

لية ىل نالنة أنواع من النخب )صناعية وليربايتأسس حبثنا ع -1

 وعسكرية( اليت أمسيناها ابلشائعة من القطاع الوهراين.

واليت  %1،50نشري اىل إهامهلم للثقافة الس ياس ية بنس بة  -2

تنحرص يف الربامج التلفزيونية الثقافية والرايضية احمللية   

املركزة  ةوالفرنس ية فقط؛ مع أنه، يشار إلهيم ابلرشحية املثقف

فضال عن مس توايهتا التعلهمية العالية وجتارهبا املهنية الواسعة 

وموقعها كفاعل س يايس شائع موازي للنخبة الس ياس ية يف ادلوةل 

اجلزائرية واحمليط ادلويل، عىل غرار ميلها الس هتالك 

التكنولوجيات احلديثة من تطبيقات وألعاب الكرتونية وأدوات 

 .%98،50معل بنس بة 

شري اىل حمدودية اهامتهمم ابلشأن الس يايس عىل مس توى ن  -3

الاس هتالك من حيث؛ ضعف الرتدد عىل قراءة الصحف اليومية 

 Leالوطنية؛ فهم يقترصون عىل جريديت الرشوق واخلرب و

Quotidien d’Oran  واجملالت الرايضية معوما، حبيث: يمت

 يفاس هتالكهام رمقيا عىل شاشة احلاسوب يف مكتب العمل أو 

ة املزنل يف أغلب األحيان والربامج التلفزيونية الثقافية الفرنس ي

عىل اختالف مواضيعها؛ خصوصا الرايضية والس ياس ية يف 

مع اس تطالع الواقع احمليل للس يايس يف اجلزائر  ٬بعدها اخلاريج

من حيث؛ واقع اإلساكن والشغل وتطور السلوك اإلجرايم 
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 نتفاجأ  الشعب، ولعلنا الوأحوال الرايضة وضعف الثقة يف ممثيل

هبذه النتا ج إاا؛ وضعناها يف الس ياق التارخيي العام للجزائر 

 .2016و 1998املس تقةل، خصوصا يف الفرتة ما بني 

ال يؤمنون بإعادة إنتاج للوجه الس يايس املمتثل يف مجهور  -4

وأن: مؤسسات انامتهئم املهين  ٬احلاكم وقادة األحزاب الس ياس ية

املصغر للنظام الس يايس يف اجلزائر مما يدفعهم اىل يه؛ اجلسم 

 د.التفكري يف التقاعد املس بق والتأسيس ملرشوع همين بعد التقاع

دلين ترتبط مجيع متثالهتم ومواقفهم احلياتية بكيفية اس تعامل ا -5

 )اإلسالم( لفهم الواقع. 

ملس نا غياب الثقافة النقابية وامجلعوية دلى جممتع البحث؛  -6

، د قد تدل عىل نقص املعرفة بثقافة مؤسسات الانامتء املهيننعتق

 كام قد تفرس ابغرتاب يف الهوية املهنية والس ياس ية.

 عىل أن جزائر األلفية الثالثة تتبىن %78،08اجمعون بنس بة  -7

اقتصادا جهينا، اجمع بني آليات الانفتاح الاقتصادي الرأساميل، 

مية الس ياسات العمو  مكظهر للتحول ادلميقراطي، يؤثر عىل

للشغل والسكن والبطاةل والتعلمي ويف احتياجات املؤسسة 

يع دمع ادلوةل للوضعية املعيش ية مجل العسكرية، من دهة، وآليات 

 l’Etatالفئات السوس يو همنية من خالل مفهوم ادلوةل احلامية 

Providence مكظهر للمقاليد الاشرتاكية، ابإلشارة إىل دمع ،

 ار الاس هتالكية، من دهة أخرى. القروض واألسع

فكرة منع أرابب األعامل واجملمعات  %28،50يؤيدون بنس بة  -8

الصناعية يف اجلزائر من التدخل يف الس يايس، ح ى يبقى مفهوم 

قامئا، من خالل دمع ادلوةل  l’Etat Providenceادلوةل احلامية 

 للقروض الاس هتالكية ودميومة مناصب العمل.

الانامتءات  توزيع املشاريع التمنوية يف اجلزائر يتبع يعتقدون بأن -9

العشائرية والنسبية ومطالب جامعات ضغط أجنبية، بنس بة 

، يفرسون ا ك، ابرتفاع الكيافة الساكنية ومتركزها يف 100%

والايت الشامل الغريب والهضاب العليا الغربية، حيث ترتكز 

دي قتصامعظم الاستامثرات األجنبية والقطاع الوطين الا

العمويم واخلاص، يذا يرون بأن الهجرة الساكنية مبارشة بعد 

الاس تقالل وأنناء العرشية السوداء ارتبطت بأس باب أمنية 

والبحث عن رفاهية احلياة الاجامتعية الاقتصادية والتحصيل 

العلمي، أما الهجرة ادلاخلية الثانية اقرتنت بتوطني النفوا 

ايت ات املهنية يف العديد من والالاقتصادي والس يايس واملامرس

الغرب اجلزائري، من خالل انتاج عالقات القرابة والنسب، مما 

اس تدعى جهرة الكفاءات احمللية حنو اخلارج واستيالب الس يادة 

الوطنية وتغييب احلرايت العامة واخلاصة، ناحلرية الفكرية 

وات نوالابتاكر، كام أن أمه يشء ابلنس بة هلم أن الفرتة ما بني س  

ة مت فهيا جتنيد ما يسمى ابلطبقة العاملية املتوسط 2016و 2000

 ملامرسات جهينة.

تتصدر املرأة منصبا عىل أن  %94،17يقبلون بنس بة  -10

س ياس يا أو قياداي أو يف سكل القضاء )العداةل( والتعلمي   

 ،توافق عىل خروج املرأة املزتوجة إىل العمل، و والصحة

ا ك ،وجة دراسات جامعية ملا بعد التدرجمواصةل املرأة املزت و 

أنه، حيتوي لك من قطاعات التعلمي والصحة والعداةل عىل 

النس بة األكرب من النساء العامالت، خصوصا يف املدن 

الساحلية وبعض والايت الهضاب العليا واجلنوب الغريب، ما 

دامت القمي الاجامتعية مبا فهيا الوازع ادليين تنظم العالقات 

رسات الاجامتعية واملهنية، يذ ك نعتقد من الواجب رضورة واملام

إعادة النظر يف توفري فرص العمل املنتج كرشط ملسامهة املرأة 

 فيه كرشيك اقتصادي. 

 اجمعون ابستناد الاقتصاد اجلزائري عىل الريع البرتويل أكرث -11

من ابيق املوارد األخرى قد هيدد الس يادة الوطنية للجزائريني 

ملدى املتوسط، وأن عزوف الرأسامليني اجلزائريني عىل ا

واألجانب عن الاستامثر يف اجلزائر سببه غياب الوعي املهين 

والس يايس وامجلعوي والثقافة املهنية والس ياس ية وامجلعوية دلى 

كثري من الفئات السوس يو همنية، كام أن الزتايد الساكين، األزمة 

فاع  اس تعامل اآلالت وارتاألمنية احلالية، الزتايد املس متر يف

اإلنتاجية مكحددات سوس يولوجية أفضت مبارشة إىل خفض 

مدة العمل وترسحي العامل بعدة قطاعات اقتصادية، بنس بة 

ابعامتد املؤسسات العمومية الاقتصادية ، يفرسون ا ك، 100%

اجلزائرية عىل تضخمي جحم التوظيف الس نوي مبا يتعدى قدرة 

ا احلكومة فرضهت كإسرتاتيجيةي؛ استيعاب هيلكها التنظهم

المتصاص البطاةل اجلامعية؛ وا ك يف حدود السعي لتحقيق 

الاس تقرار الاقتصادي والاجامتعي لدلوةل، وتقليص هاةل 

العنف اجملمتعي، كام هو احلال اليوم يف بعض ادلول العربية يف 

 إطار ما أسامه الغرب "ابلربيع العريب".
 أ. حسني بن شارف         
أ.د. زين ادلين زمور                    
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 لى تنمية بعض الصفات البدنية لعدائي تأثري التدريب الفرتي مرتفع الشدة ع
 حبث جترييب أجري على أصاغر  ألعاب القوى مسافات نصف طويلة

 النادي الرياضي أللعاب القوى برج بونعامة والية تيسمسيلت.
 

 واحض أمحد األمني د. 
 بن عربية رش يد د.
 بوس يف إسامعيل د.

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية
 اجلامعي تيسمس يلتاملركز 

 

 :شاكلية البحثقدمة وإم

يعترب التدريب الراييض معلية تربوية هادفة ومودهة اا     

ختطيط علمي، إلعداد الالعبني مبختلف مس توايهتم وحسب 

قدراهتم، برامع انش ئني ومتقدمني، إعدادا متعدد اجلوانب، بدنيا 

وهماراي وخططيا ونفس يا للوصول إىل أعىل مس توى ممكن، 

وبذ ك ال يتوقف التدريب الراييض عىل مس توى دون آخر 

وليس قرصا عىل اعداد املس توايت العليا فقط، فللك مس توى 

التدريب الراييض معلية حتسني وتقدم  طرقه وأساليبه، ومعلية

ة وتطوير مس متر ملس توى الالعبني يف اجملاالت الرايضية اخملتلف

. هذا ضة امجلاهريةنالرايضة املدرس ية ورايضة املعاقني والراي

 ابإلضافة اىل تدريب وترقية وحتسني والتقدم ابملس توى الراييض

ولقد خطى التدريب الراييض خطوات واسعة يف طريق  العايل

حيث توسع يف إس تبدام خمتلف العلوم لبناء معلياته  العمل،

وختطيطاته، ولهذا فإن التدريب الراييض معلية ختصصية يف 

خصائص التدريب الراييض ليست حمددة  البناء اخلاص، كام أن

يف اجتاه واحد، فهيي تتبع القواعد اخلاصة اليت جتمع بني الهدف 

واحملتوى والطريقة، وابلتايل فإن تاكمل التدريب الراييض يرفع 

إس تعداد الراييض إلجناز قدراته من حيث الاعداد البدين والفين 

 وايذهين.

رق ئل وأساليب وطان التدريب الراييض يعمتد عىل وسا    

علمية، كام أن طرقه كثرية الاس تبدام ولهذا فلك طريقة 

للتدريب الراييض تعمتد عىل وسائل وأساليب علمية وحتقق 

أهداف معينة، ومن هنا نان الواجب عىل املدرب الراييض 

معرفة اختيار طريقة التدريب اليت حتقق هل الهدف املطلوب 

عمل وع طرق التدريب تكام أن تن بأقل دهد ويف وقت قصري،

عىل زايدة الااثرة دلى الرايضيني ايذين يبحثون عن الوصول 

ألعىل النتا ج وحتقيق أعىل املس توايت يف الرايضة، وهذا ما 

 يظهر يف عرصان املمتزي برسعة اإلجناز وحتطمي األرقام القياس ية.

العايل عامل هام يف املس توى الراييض يظهر يف  يعد الاجناز

يض يف جوانب متعدد وخصوصا اجلانب البدين. من تطور الراي

بني الوسائل لتحقيق التطور اجليد يف هدا األخري اس تعامل 

الطرق التدريبية املناس بة للك صفة أو صفات بدنية، مع مراعاة 

 الاختالف فامي بيهنا. حيث متثل الصفات البدنية القاعدة للوصول

ية ملهارات الرايض إىل األداء املهاري اجليد، ويتوقف مس توى ا

بصفة عامة عىل ما يمتتع به الالعب من تكل الصفات البدنية 

اات العالقة املبارشة بلك همارة عىل حدة. وعىل ا ك تعمل 

طرق التدريب اخملتلفة لالرتقاء مبس توى تكل الصفات البدنية 

 من خالل دينامكية معينة بني مكوانت محل التدريب.

من طرق التدريب الراييض تضمن البحث دراسة طريقة     

ويه طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة املس تبدمة مع عدايئ 

( س نة يف رايضة 13 -12املسافات نصف الطويةل أصاغر )

ألعاب القوى وحماوةل معرفة تأنريها عىل الصفات البدنية التالية: 

الرسعة، القوة املمزية ابلرسعة، حتمل الرسعة، حتمل القوة، 

 ام.التحمل الع

هل للتدريب الفرتي مرتفع الشدة تأنري عىل تمنية الصفات     

البدنية )الرسعة، القوة املمزية ابلرسعة، حتمل الرسعة، حتمل 

 -12القوة، التحمل العام( لعدايئ املسافات النصف الطويةل )

 ؟  ( س نة13

 فرضية البحث:

فات للتدريب الفرتي مرتفع الشدة تأنري ااجايب عىل تمنية الص    

البدنية )الرسعة، القوة املمزية ابلرسعة، حتمل الرسعة، حتمل 
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 -12القوة، التحمل العام( لعدايئ املسافات النصف الطويةل )

 ( س نة.13

 هدف البحث:

 معرفة تأنري التدريب الفرتي مرتفع الشدة تأنري ااجايب عىل    

تمنية الصفات البدنية )الرسعة، القوة املمزية ابلرسعة، حتمل 

الرسعة، حتمل القوة، التحمل العام( لعدايئ املسافات النصف 

 ( س نة.13 -12الطويةل )

 التعريف مصطلحات البحث:

" انه "معلية 1996: حسب عالوي عن هار"التدريب الراييض

د خاصة مقننة للرتبية البدنية الشامةل املزتنة هتدف للوصول ابلفر 

يت تسهم تار والاىل اعىل مس توى ممكن من النشاط الراييض اخمل 

بنصيب وافر يف اعداد الفرد الراييض للعمل والانتاج وادلفاع 

 (.24. ص 1999عن الوطن" )بسطوييس امحد بسطوييس: 

طرق التدريب يه وسائل ونظم اساس ية لتطوير الصفات     

البدنية، وتعترب طرق التدريب )التدريب ابمحلل املس متر، 

( القاعدة التدريب ادلائريالتدريب الفرتي، التدريب التكراري، 

 العريضة للوصول اىل حتقيق أفضل النتا ج.

 التدريب الفرتي: -

تبدام الطريقة الفرتية ابس   -هذا التدريب هل أسلوبني هام: أ    

 الطريقة الفرتية بإس تبدام شدة مرتفعة. -شدة منخفضة.  ب

 عويف هذين الاسلوبني الرئيس يني للتدريب الفرتي توجد أرب    

ريات تشمل املسافة والراحة البينية وعدد مرات التكرار متغ

للراحة، الرسعة ومدة الراحة البينية، ويس تعمل خاصة عند 

 العيب اجلري والس باحة.

 الصفات البدنية: -

أخذا مفهم ومعىن القدرات البدنية يف جمال التدريب الراييض     

صفات ال عدة مرادفات نالقدرة احلركية القدرة الفزييولوجية،

العنارص البدنية  ،الصفات الفزييولوجية ،الصفات احلركية ،البدنية

"تعترب اللياقة البدنية أحد مكوانت الياقة الشامةل اليت تتضمن 

 اللياقة  اللياقة العقلية، اللياقة النفس ية،

الاجامتعية، ويه تعين سالمة البدن وكفاءته يف موادهة 

كامل امهل يف احلياة" )التحدايت اليت تواجه الانسان خالل تع

  (.26. ص 1978عبد امحليد، محمد صبحي حسانني: 

 يطلق علامء الرتبية البدنية والرايضية يف الاحتاد السوفيايت    

 والكتةل الرشقية مصطلح الصفات البدنية او احلركية للتعبري عن

القدرات احلركية او البدنية  لالنسان وتشمل لك من )القوة، 

، الرشاقة، املرونة( ويربطون هذه الصفات مبا الرسعة التحمل

نسميه الفورمة الرايضية اليت تتشلك من عنارص بدنية فنية 

 خططية ونفس ية.بيامن يطلق علامء الرتبية البدنية والرايضية يف

الوالايت املتحدة الامريكية علهيا امس مكوانت اللياقة البدنية 

ش متل نسان واليت ت ابعتبارها إحدى مكوانت الياقة الشامةل لإل

عىل مكوانت اجامتعية نفس ية عاطفية" )بسطوييس امحد 

 (. 107. ص 1999. بسطوييس: 

"وعنارص اللياقة البدنية تمتثل يف العنارص السابقة عىل حسب 

رأي الكتةل الرشقية ابإلضافة إىل )مقاومة املرض، القوة البدنية، 

ضلية، لع واجلدل العضيل، التحمل ادلوري التنفيس، القدرة ا

التوافق، التوازن وادلقة( وابلرمغ من هذا اإلختالف إال أن   

املدرس تني إتفقتا عىل أنه مكوانت وإن اختلفوا حول بعض 

. ص 1978العنارص" )كامل عبد امحليد، محمد صبحي حسانني: 

26.) 

 مهنج البحث:

المئة مع املناجه م أكرثاس تبدم املهنج التجرييب ابعتباره     

 إشاكلية البحث.دلراسة 

 جممتع وعينة البحث: 

س نة يف املسافات  (13 -12ميثل عدايئ صنف أصاغر )    

نصف الطويةل اجملمتع األصيل للبحث، بيامن مشلت عينة البحث 

عدائني اكور من النادي الراييض أللعاب القوى برج بونعامة،  07

 والية تيسمس يلت وقد مت اختيارمه بطريقة مقصودة.

 حث:جماالت الب

 اجملال البرشي:

س نة من  (13 -12عدائني اكور صنف أصاغر ) 07ميهل     

 النادي الراييض أللعاب القوى برج بونعامة، والية تيسمس يلت.
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 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغريات

 0.49 12.42 السن

 4.29 28.14 الوزن

 4.68 116.42 الطول

 واصفات العينة.( ميثل م01اجلدول رمق )

اجملال املاكين: امللعب البدلي دلائرة برج بونعامة، والية 

 تيسمس يلت.  

إىل غاية هناية  2015اجملال الزمين: امتد البحث من شهر نومفرب 

 .2016شهر ماي 

 .09/02/2016و 02مت إجراء التجربة الاس تطالعية يف يويم 

ة والبعدية من ياس تغرقت الفرتة الزمنية إلجراء الاختبارات القبل 

 عىل مراحل:  30/04/2016إىل غاية  12/02/2016

 .13/02/2016ويوم  12/02/2016* الاختبارات القبلية: يوم 

اىل غاية يوم  16/02/2016* تطبيق الربانمج من: يوم 

26/04/2016. 

 .30/04/2016و 29* الاختبارات البعدية: يوم 

من  ايئ للبحث* املعاجلة اإلحصائية للنتا ج واإلخراج الهن

 .15/05/2016إىل غاية  01/05/2016

 ادوات البحث:

اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل دراسة املصادر  -

 واملراجع من كتب وحبوث يف هذا اجملال.

 اختبارات للصفات البدنية موضع البحث.  -

أدوات بيداغوجية: مقاتية، طباشري، شواخص، صفارة،  -

 بيوتر، الانرتنت.رشيط قياس، دهاز مك 

 الاختبارات البدنية املس تبدمة:

اختبار الونب  - .م60اختبار جري   - .م30اختبار جري  -

اختبار احلجل عىل قدم ) ميىن، يرسى(  - العريض من الثبات.

 (.2دقائق )اختبار كوبر/ 6اختبار جري  - .م30ملسافة 

 الاسس العلمية لالختبارات:

 مشلكة البحث وأهدافه وفروضه مت بعد الانهتاء من حتديد    

حتديد الاختبارات املناس بة، وبعد ا ك مقنا بإجراء التجربة 

الاس تطالعية هبدف الوصل اىل أفضل طريقة إلجراء 

الاختبارات، اليت تؤدي بدورها اىل نتا ج مضبوطة وختدم 

عدائني من اندي  03أهداف حبثنا،كام متت هذه ادلراسة عىل 

برج بونعامة تيسمس يلت وقد متت  العاب القوى لبدلية

، الونب م30الاختبارات بتقس همها عىل يومني اليوم األول )جري 

( واليوم الثاين )احلجل عىل الرجل د6العريض من الثبات، جري 

( مث م60، جري م30، احلجل عىل الرجل اليرسى م30الهمىن 

 إعادة الاختبارات بعد يومني يف نفس الظروف.

 

 ( يبني درجات الصدق والثبات لالختبارات.02اجلدول رمق)

 التجربة األساس ية: 

لتمنية لك من الصفات البدنية التالية )الرسعة، حتمل الرسعة، 

القوة املمزية ابلرسعة، حتمل القوى، التحمل العام( دلى عدايئ 

س نة اكور، ابس تبدام  (13 -12ألعاب القوى صنف أصاغر )

حيتوي  فرتي مرتفع الشدة اقرتح برانمج تدرييبطريقة التدريب ال

عىل عدة مترينات هتدف اىل تمنية تكل الصفات البدنية حسب 

 قدراهتم البدنية.

 * كيفية اجراء الاختبارات القبلية والبعدية:

 مت توزيع اجراء الاختبارات عىل يومني ناآليت:

 .د6، الونب العريض من الثبات، جري م30يوم األول: جري 

، احلجل عىل الرجل م30م الثاين: احلجل عىل الرجل الهمىن ويو 

 .م60، جري م30اليرسى 

 

ر  الصدق

 احملسوبة

مس توى 

 ادلالةل

درجة 

 احلرية

 الاختبارات العينة

0.98 0.96 

0.05 2 3 

 م )اث(30جري 

 م )اث(60جري  0.97 0.98

عىل الهمىن  احلجل 0.98 0.99

 م )اث(30

 احلجل عىل 0.99 0.99

 م )اث(30اليرسى 

الونب العريض من  0.99 0.99

 )م( الثبات

 ()اث دقائق 6جري  0.99 0.99
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 التوزيع الزمين للربانمج:
 الاسابيع امجلعة السبت الثالاثء

 1الاس بوع  12/02/2016الاختبارات القبلية  13/02/2016الاختبارات القبلية  23/02/2016التحمل العام 

 2الاس بوع  26/02/2016تمنية الرسعة  27/02/2016ية القوة تمن  01/03/2016التحمل العام 

 3الاس بوع  18/03/2016حتمل الرسعة  19/03/2016القوة املمزية ابلرسعة  22/03/2016حتمل القوة 

 4الاس بوع  25/03/2016التحمل العام  26/03/2016حتمل القوة  29/03/2016حتمل الرسعة 

 5الاس بوع  01/04/2016التحمل العام  02/04/2016ملمزية ابلرسعة القوة ا 05/04/2016تمنية الرسعة 

 6الاس بوع  08/04/2016القوة املمزية ابلرسعة  09/04/2016التحمل العام  12/04/2016القوة املمزية ابلرسعة 

 7الاس بوع  22/4/2016حتمل الرسعة  23/4/2016القوة املمزية ابلرسعة  26/4/2016حتمل القوة 

 8الاس بوع  29/4/2016الاختبارات البعدية  30/4/2016رات البعدية الاختبا 

 

 ( يبني التوزيع الزمين حلصص الربانمج التدرييب.03اجلدول رمق)

 رشح حصص تدريبية منواجية: 

 هدف احلصة: تمنية التحمل العام.

 % 90، بشدة اث100يفم 400 -اث 120مرة الراحة  2التكرار  

 % 85، بشدة اث200يف م800 -. اث240مرة الراحة  2التكرار  

 % 80، بشدة اث350يف  م1500 -اث240مرة الراحة  2التكرار  

/د، عند أداء ن150ن/د وبعد اإلحامء  90النبض يف قبل المترين 

ن/د ويف فرتات  190 -/دن185الامترين األساس ية فبلغ النبض 

 –/د ن110الراحة الااجابية بني الامترين يرجع النبض إىل 

 /د.ن120

 هدف احلصة: تمنية الرسعة:

مرات، الراحة بينية  8إىل  6، تكرار اث 19 -اث16م 100جري  -

 اث.120 -اث90

مرات، الراحة بينية  8اىل  6، تكرار اث 40 -اث38م 200جري  -

 .اث180 -اث120

مرات، الراحة بينية  6اىل  4، تكرار اث 54 -اث52م 300جري  -

 .اث180 -اث120

 

 
 

مرات، الراحة بينية  5إىل  4اث، تكرار 95 -اث75م 400جري  -

 .اث300 -اث180

الراحة تكون ااجابية عىل شلك ميش، ال يقل النبض فهيا عن 

 /د.ن120 -/د ن110

 هدف احلصة: حتمل الرسعة.

مرة راحة ح ى  2إىل  1بشدة قصوى بتكرار م 100جري  - 

 .اث120

ة ح ى مرة راح 2اىل  1بشدة قصوى بتكرار م 200جري  -

 .اث130

مرة راحة ح ى  2اىل  1بشدة قصوى بتكرار م 300جري  -

 .اث145

مرة راحة ح ى  2اىل  1بشدة قصوى بتكرار م 400جري  -

 .اث160

الراحة تكون ااجابية عىل شلك ميش، ال يقل النبض فهيا عن 

 /د.ن120 -/د ن110

 املعاجلة الاحصائية:

سايب، ملتوسط احل قد مت اس تبدام الطرق اإلحصائية التالية: ا

 الاحنراف املعياري، ت س تودنت، معامل الارتباط بريسون.  

 عرض ومناقشة نتا ج الاختبارات:

 :م30جري  اختبار

 نوع الاختبار
املتوسط 

 )اث(احلسايب 

الاحنراف 

 )اث(املعياري 

مس توى  ت اجلدولية ت احملسوبة

 ادلالةل

 درجة

 احلرية

نس بة 

 التحصيل

ادلالةل 

 الاحصائية

 ٪32 6 0.05 2.44 0.681 0.78 6.83 ختبار القبيلالا
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دال  0.52 4.63 الاختبار البعدي

 إحصائيا

 )اث(م 30جري  (: اختبار04اجلدول رمق )

 :م60جري  اختبار

 نوع الاختبار
املتوسط 

 )اث(احلسايب 

الاحنراف 

 )اث(املعياري 

مس توى  ت اجلدولية ت احملسوبة

 ادلالةل

 درجة

 احلرية

نس بة 

 لتحصيلا

ادلالةل 

 الاحصائية

 0.56 13.72 الاختبار القبيل
8.40 2.44 0.05 6 16٪ 

 دال إحصائيا

 0.63 11.44 الاختبار البعدي

 .م60جري  (: اختبار05اجلدول رمق)

 :م30احلجل عىل الرجل الهمىن  اختبار

 نوع الاختبار
املتوسط 

 )اث(احلسايب 

الاحنراف 

 )اث(املعياري 

مس توى  ت اجلدولية ت احملسوبة

 ادلالةل

 درجة

 احلرية

نس بة 

 التحصيل

ادلالةل 

 الاحصائية

 0.42 10.59 الاختبار القبيل
5.59 2.44 0.05 6 27٪ 

 دال إحصائيا

 1.18 7.65 الاختبار البعدي

 .م30احلجل عىل الرجل الهمىن  (: اختبار06اجلدول رمق )

 :م30احلجل عىل الرجل اليرسى  اختبار

 ختبارنوع الا
املتوسط 

 )اث(احلسايب 

الاحنراف 

 )اث(املعياري 

مس توى  ت اجلدولية ت احملسوبة

 ادلالةل

 درجة

 احلرية

نس بة 

 التحصيل

ادلالةل 

 الاحصائية

 0.58 10.47 الاختبار القبيل
11.36 2.44 0.05 6 33٪ 

 دال إحصائيا

 0.85 7 الاختبار البعدي

 .م30الرجل اليرسى  احلجل عىل (: اختبار07اجلدول رمق )

 :الونب العريض من الثبات اختبار

 نوع الاختبار
املتوسط 

 )م(احلسايب 

الاحنراف 

 )م(املعياري 

مس توى  ت اجلدولية ت احملسوبة

 ادلالةل

 درجة

 احلرية

نس بة 

 التحصيل

ادلالةل 

 الاحصائية

 0.12 1.32 الاختبار القبيل
11.21 2.44 0.05 6 39٪ 

 دال إحصائيا

 0.09 1.85 لبعديالاختبار ا

 الونب العريض من الثبات (: اختبار08اجلدول رمق )

 : دقائق 6جري  اختبار

 نوع الاختبار
املتوسط 

 )اث(احلسايب 

الاحنراف 

 )اث(املعياري 

مس توى  ت اجلدولية ت احملسوبة

 ادلالةل

 درجة

 احلرية

نس بة 

 التحصيل

ادلالةل 

 الاحصائية

 94.5 930 الاختبار القبيل
5.30 2.44 0.05 6 22٪ 

 دال إحصائيا

 120.5 1142 الاختبار البعدي

 دقائق. 6جري  اختبار (.09اجلدول رمق )

 مناقشة النتا ج: -1 -2

( انبتت حصة الفرضية حيث 04من خالل نتا ج اجلدول رمق )

نان هناك فرق يف نتا ج متوسطات الاختبارات القبلية والبعدية 

 ٪32البعدية حيث نانت نس بة حتصيل ويه لصاحل الاختبارات 

ية ويه تبني تأنري إس تبدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة يف تمن 

صفة الرسعة للعدائني ويعز هذا التقدم اىل املهناج التدرييب 

املس تبدم  بأسلوب التدريب الفرتي وتتفق هذه ادلراسة مع لك 

من دراسة الطايئ معزت، يونس انون واليت أمجعت عىل أن 
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اس تبدام اسلوب التدريب الفرتي بصورة منظمة يعمل عىل "

تطوير املتغريات البدنية، حيث يظهر تطور واحض دلى العدائني 

بسبب انتظاهمم واس مترارمه يف التدريب والن املهناج التدرييب 

املبين وفق الاسس العلمية الصحيحة يعد الركزية الاساس ية 

س: الطايئ معزت يون)والوس يةل املثالية يف اعداد العدائني" 

2001.) 

( انبتت حصة الفرضية حيث 05من خالل نتا ج اجلدول رمق )    

نان هناك فرق يف نتا ج متوسطات الاختبارات القبلية والبعدية 

ويه لصاحل الاختبارات البعدية حيث نانت نس بة حتصيل 

ويه تبني تأنري إس تبدام التدريب الفرتي مرتفع  ٪16تقارب 

ة حتمل الرسعة للعدائني. ويعز هذا التقدم اىل الشدة يف تمني

ه املهناج التدرييب املس تبدم بأسلوب التدريب الفرتي وتتفق هذ

ادلراسة مع ما يراه عصام عبد اخلالق أن "ارتباط الرسعة بعنرص 

التحمل ينتج عنه عنرص حتمل الرسعة وايذي ميكن التعرف عليه 

 ة احملافظة عىلمن خالل حدوث اقىص تردد للحركة مع إماكني

هذا الرتدد العايل ألكرب زمن ممكن حيث يعمتد عىل مس توى 

الطاقة الالهوائية يف العضالت حيث تظهر امهية هذا العنرص 

يف هناية س باقات العدو عامة كذ ك س باقات املسافات النصف 

طويةل وهذا يكتسب عن طريق التدريب املنظم واملمزي" )عصام 

 .(322. ص 1969عبد اخلالق: 

( انبتت حصة 07( و)06من خالل نتا ج اجلداول رمق )    

الفرضية حيث نان هناك فرق يف نتا ج متوسطات الاختبارات 

القبلية والبعدية ويه لصاحل الاختبارات البعدية حيث نانت 

للرجل اليرسى  ٪33للرجل الهمىن و ٪27نس بة حتصيل تقارب 

لشدة يف تمنية ايه تبني تأنري اس تبدام التدريب الفرتي مرتفع 

صفة حتمل القوة للعدائني ويعز هذا التقدم اىل املهناج التدرييب 

املس تبدم بأسلوب التدريب الفرتي مرتفع الشدة وتتفق هذه 

ادلراسة مع ما يراه عادل عبد البصري "ان القوة العضلية تعد من 

امه الصفات البدنية ملا لها من فعالية يف احليات العامة، والن 

لعضلية يه الاساس مجليع القدرات احلركية دلى الالعب. القوة ا

وا ك ألهنا اتثر تأنريا كبريا يف رسعة احلركة ويف اي نشاط ويه 

مرتبط ابلرسعة واملطاوةل واملرونة" )عيل عادل عبد البصري: 

 (.215. ص 1999

( أنبتت حصة الفرضية حيث 08من خالل نتا ج اجلدول رمق )    

عدية  ج متوسطات الاختبارات القبلية والبنان هناك فرق يف نتا

 ٪39ويه لصاحل الاختبارات البعدية حيث نانت نس بة حتصيل 

ية ويه تبني تأنري اس تبدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة يف تمن 

صفة القوى املمزية ابلرسعة للعدائني.ويرجع ا ك اىل نوع الربانمج 

علمي حيث يتفق ال التدرييب املقرتح والامترين املبنية ابألسلوب

هذا مع رأي بسطوييس امحد بسطوييس: "هتدف طريقة 

التدريب الفرتي مرتفع الشدة اىل تمنية القدرات البدنية اخلاصة 

نالقوة املمزية ابلرسعة والقدرة الانفجارية، وكذ ك حتمل الرسعة 

القصوى، وحتمل القوة القصوى كام هيدف اىل تمنية التحمل 

 أمحد بسطويسة القصرية واملتوسطة" )اخلاص وابألخص الازمن

 (.303. ص 1997بسطويس: 

( أنبتت حصة الفرضية حيث 09من خالل نتا ج اجلدول رمق )    

نان هناك فرق يف نتا ج متوسطات الاختبارات القبلية والبعدية 

ويه لصاحل الاختبارات البعدية حيث نانت نس بة حتصيل 

مرتفع  ريب الفرتيويه تبني تأنري اس تبدام التد ٪22تقارب 

الشدة يف تمنية صفة التحمل العام لعدائني، ويعز هذا التقدم اىل 

دة املهناج التدرييب املس تبدم بأسلوب التدريب الفرتي مرتفع الش

د واىل فعالية الامترين وتنوعها واليت نانت يف مس توى العدائني وق

ي فاعطت نتا ج ااجابية وتتفق هذه ادلراسة مع ما يراه خمتار حن

محمود "ان الامترين اليت تقدم وتصل ابلالعب اىل مرحةل التعب 

املؤثر وليس اىل الادهاد اجعل الادهزة احليوية لالعب تتطور 

. ص 1980خمتار حنفي محمود: وتتكيف عىل اجملهد القوي" )

115.) 

 الاس تنتاجات:

نانت الفروق اات دالةل احصائية بني نتا ج الاختبارين  اوال:

ة بعدي لصاحل هذه الاخرية يف مجيع املتغريات البدنيالقبيل وال 

 املعنية ابدلراسة.

رتي أظهر الربانمج التدرييب املقرتح ابس تبدام التدريب الف اثنيا:

ت مرتفع الشدة نسب ااجابية متفاوتة يف تمنية لك صفة من الصفا

 البدنية قيد ادلراسة.

لشدة عىل اتالؤم اس تبدام طريقة التدريب الفرتي مرتفع  اثلثا:

 س نة اكور. (13 -12عدايئ العاب القوى )

 مقارنة النتا ج ابلفرضيات:

 لقد انبتت النتا ج السابقة حصة الفرضية الن هناك فروق يف    

نتا ج الاختبارات القبلية والبعدية ويه لصاحل الاختبارات 

 البعدية مما يوحض تأنري اس تبدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة يف
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صفات البدنية )الرسعة، حتمل الرسعة، القوة املمزية تمنية ال

ابلرسعة، حتمل القوى، حتمل العام(. ونفرس اس باب تكل 

الفروق جململ الصفات البدنية قيد ادلراسة اىل فعالية الربانمج 

التدرييب املقرتح ابسلوب التدريب الفرتي مرتفع الشدة واملعد 

ه وفرتات ين وكثافتوفق الاسس العلمية مراعيا فهيا شدة المتر 

الراحة البينية بشلك ينسجم مع اس تعدادات وقدرات افراد 

العينة مما يؤكد حصة التخطيط لهذا املهنج يف حتقيق الاهداف 

والواجبات املوضوعة من أجهل يف التطوير الااجايب لك من 

الصفات البدنية )الرسعة، حتمل الرسعة، القوة املمزية ابلرسعة، 

 العام(. حتمل القوى، حتمل

"هيدف التدريب الفرتي مرتفع الشدة اساسا اىل تمنية     

التحمل اخلاص ميل حتمل القوى القصوى وحتمل الرسعة 

القصوى وابالخص حتمل الازمنة القصرية واملتوسطة هذا 

ابالضافة اىل تمنية القوى املمزية ابلرسعة والقدرة الانفجارية، 

لك فرتة  عمل اجلسم بعدوأنناء التدريب الفرتي مرتفع الشدة ي

لرت بيامن يكون  12اىل  10اداء بدين أكسوجيين عايل نسبيا حوايل 

لرت فلكام زاد اجملهود زاد ادلين 20اىل  18اقىص نقص أكسوجيين 

يا األكسوجيين وابلتايل جترب العضالت للعمل بنس بة كبرية ال هوائ 

وبمكية ضئيةل من األكسوجني وعىل ا ك يتحسن ادلين 

 4جيين عن طريق التدريب الفرتي مرتفع الشد خالل الاكسو 

 (.1997بسطويس أمحد بسطويس: دقائق" ) 5اىل

 اخلالصة العامة:

ظهرت طرق التدريب احلديثة منذ مدة، ولقد اجريت     

البحوث وادلراسات يف خمتلف العلوم، لتغذية هذه الطرق ونان 

امئا بذاته، ق لها تأنري كبري فهيا ح ى أصبح التدريب الراييض علام

يبحث يف الارتقاء مبس توى الالعب ومن امه هذه العلوم اليت 

اضافت جانبا تطبيقيا اىل التدريب الراييض، عمل الترشحي، 

الفزييولوجيا، الكهمياء احليوية، عمل احلركة، الطب الراييض، 

 التغذية، وما اىل ا ك من خمتلف العلوم الفرعية.

 يض تطورا وانتشارا كبري يفهذا ما أعطى للتدريب الراي    

الفرتة الاخرية حيث ظهر الارتقاء ملس توى الالعب برسعة فائقة 

 جدا والوصول به اىل اعىل النتا ج.

من هذا املنطلق نانت فكرة حبثنا اليت هتدف اىل معرفة تأنري     

 طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة يف تمنية الصفات البدنية

 (13 -12فات نصف طويةل صنف )لعداء العاب القوى مسا

 س نة اكور

بعد تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح والقيام بإجراء     

الاختبارات القبلية والبعدية وجد أن اس تبدام هذه طريقة يف 

التدريب تعمل عىل تمنية لك من الصفات البدنية )الرسعة، حتمل 

ب االرسعة، القوى، حتمل القوى، التحمل العام( لعدايئ الع

س نة اكور الا اان هذه التمنية  (13 -12القوى صنف أصاغر )

 تكون بدرجات متفاوتة يف نسب تطويرها.

 ـ الاقرتحات: 3

 الاهامتم بإس تبدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة لتمنية الصفات

 البدنية، لعدايئ العاب القوى.

 رضورة إجراء البحوث وادلراسات لطرق التدريب الاخرى.

ات  اس تبدام التدريب الفرتي مرتفع الشدة خالل فرت التأكيد عىل

 الاعداد العام واإلعداد اخلاص.

 

 واحض أمحد األمني د.

 د. بن عربية رش يد

 د. بوس يف إسامعيل
 املصادر واملراحع:

 ابللغة العربية:

بسطوييس امحد بسطوييس: "اسس ونظرايت التدريب الراييض"،  -

 .1997دار الفكر العريب، القاهرة، 

بسطوييس امحد بسطوييس: "اسس ونظرايت التدريب الراييض"،  -

   1999دار الفكر العريب، القاهرة، 

كامل عبد امحليد، محمد صبحي حسانني: "اللياقة البدنية ومكوانهتا"،  -

 .1978دار الفكر العريب، 

محمد حسن عالوي، محمد نرص ادلين رضوان: "القياس يف الرتبية البدنية  -

 .1988عمل النفس الراييض"، دار الفكر العريب، والرايضية و 

محمود جامس: "طرق البحث العلمي ومهناجه يف الرتبية البدنية  -

 .1985والرايضية"، جامعة املوصل، العراق، 

خمتار حنفي محمود: "مدرب الفريق لكرة القدم"، دار الفكر العريب،  -

 .1980القاهرة، 

رات يف الرتبية البدنية ريسان جميد خياط: "موسوعة الاختبا -

 .1989والرايضية"، اجلزء الاول، جامعة البرصة، 

ارين الطايئ معزت يونس: "اثر برانجمني تدرييب بأسلويب الامترين املركبة ومت -

اللعب يف تطوير بعض الصفات البدنية واملهارية"، أطروحة دكتوراه غري 

 .2001 منشورة، جامعة املوصل،
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ظرايت التدريب الراييض" دار الكتب اجلامعية، نعصام عبد اخلالق: " -

 .1969الاسكندرية، 

عيل عادل عبد البصري: "التدريب الراييض والتاكمل بني النظرية  -

 .1999والتطبيق"، مركز الكتب للطباعة والنرش، القاهرة، 

 .ابللغة األجنبية
- Chadeville Mathieu : "Natation : Méthode D’entrainement  

Pour Tous", Ed @mphora, Paris, 2013. 

- Jürgen Weineck : "Manuel D'entraînement". 4éme Ed, Vigot, 

Paris, 1996. 

- Thill.E, Thomas.R, Caja.J : "Manuel de l’éducateur 

sportif",8éme Ed, Vigot, Paris, 1993. 
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 بطــة باملنافسـة الرياضية ودافعيـة اإلنــجـازالضغوط النـفـسيـة املرت

 (  سنة يف بعـض األنشطة الرياضية18 -14لـدى الناشـئني )
 د. بن نعجة محمد 

بن راحب خري  د.  
 املركز اجلامعي تيسمس يلت

 ملخص ادلراسة:

بعض األنشطة  ايضية ودافعية اإلجناز يفهدفت ادلراسة إىل معرفة العالقة املوجودة بني الضغوط النفس ية املرتبطة ابملنافسة الر    

لناشئ الراييض حيث ويتجسد يف ا،وميكن القول أن راييض املس تقبل املمتزي هو نتيجة لعمل مس بق خمطط هل، الرايضية جامعية وفردية

وايذي يؤثر يف اجلوانب البدنية ،يعترب مركز العملية التدريبية التعلهمية نظرا إلماكنياته األولية وقابليته للتطوير من خالل التدريب املقنن

ومت الاعامتد عىل  ،انش ئا 178وبلغ جحم العينة  ،والفزييولوجية والنفس ية والاجامتعية لهذا الناشئ، واعمتد الباحث عىل املهنج الوصفي

وقد  ،عبارة 20موع ومقياس دلافعية اإلجناز مكون من بعدين مبج ،عبارة 40اس تبيان للضغوط النفس ية مكون من مخسة حماور مبجموع 

ني وأمه النتا ج املتوصل إلهيا وجود فروق داةل إحصائيا ب املوضوعية(،الثبات ،مت التأكد من األسس العلمية ألدوات البحث )الصدق

 دافعية يف الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية والناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية لصاحل الانشطة امجلاعية/ووجود فروق داةل إحصائيا

ية ومن انحية العالقة وجود عالقة ارتباطية عكس ية بني الضغوط النفس ية ودافع  ،اإلجناز لصاحل الناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية

ة طوعدم وجود عالقة ارتباطية داةل بني الضغوط النفس ية ودافعية اإلجناز دلى املامرسني لألنش ،اإلجناز دلى املامرسني لألنشطة امجلاعية

امتم ورضورة مساعدة األرسة والاه ،وجحم التدريب ،وأوىص الباحث برضورة مراعاة ظروف الناشئ من حيث وقت التدريب ،الفردية

 والاهامتم ابإلعداد النفيس خالل لك مراحل املومس الراييض التنافيس.،ابلناشئ أنناء املنافسات الرايضية

  الناشئ الراييض. ،دافعية الاجناز، لرايضيةاملنافسة ا ،الضغوط النفس ية اللكامت ادلاةل:

 :مقدمة

إن موضوع الضغوط النفس ية ياكد يكون قضية العرص اليت     

نامية سواءا يف اجملمتعات املتقدمة أو ال ، يعيشها اإلنسان املعارص

ح ى ال ياكد خيلو من آاثرها ونتا ها اإلنسان يف أي مرحةل معرية 

ا "عوامل الضغوط النفس ية بأهنحيث تعرف ،ويف جماالت خمتلفة

توجد  ،خارجية ضاغطة تؤثر عىل الفرد جزئيا أو لكيا بدرجة عالية

دليه إحساس  ابلتوتر، وزايدة هذه الضغوط تفقد الفرد قدرته 

 (7)وقد يؤدي إىل اإلدهاد مث الاحرتاق النفيس". ،عىل التوازن

ولقد اختلفت النظرايت اليت اهمتت بدراسة الضغط طبقا     

الختالف األطر النظرية اليت تبنهتا وانطلقت مهنا عىل أساس 

قد يل س يفنظرية  ،أطر فس يولوجية أو نفس ية أو اجامتعية

لربجر سبياختلفت عن تفسري الضغوط يف لك من نظرية 

من اس تجابة اجلسم الفس يولوجية  س ييلفقد اختذ "وموراي 

 بيامن  ،أساسا عىل أن الشخص يقع حتت تأنري موقف ضاغط

اختذ من قلق احلاةل وهو عامل نفيس للتعرف عىل سبيلربجر 

ويستبعد ا ك عن القلق كسمة حيث يكون من  ،وجود الضغط

 (8)سامت خشصية الفرد أصال "

صول النفس الراييض أن و  علامءويف املقابل يرى العديد من     

افعية يتأسس عىل دالعالية الالعب إىل املس توايت الرايضية 

واليت يقصد هبا اس تعداد الالعب ملوادهة " يضالاجناز الراي

مواقف املنافسة الرايضية وحماوةل التفوق والامتياز يف ضوء 

مس توى معني من مس توايت التفوق والامتياز عن طريق 

إظهار أكرب قدر ممكن من النشاط والفاعلية واملثابرة كتعبري عن 

افسة نة يف الكفاح والنضال من أجل التفوق يف مواقف امل غبالر 

 .(9)الرايضية"

ويذ ك فإن معرفة الضغوط اليت تنشأ عن املنافسة الرايضية     

مكصدر هام واليت يتعرض لها الناشئ الراييض ابإلضافة إىل 

دافعية الاجناز أمر رضوري يف سبيل إعداده معرفة مس توى 

للمس تقبل بشلك سلمي وموجه، ويكون منو سلامي ومتاكمال يف 

 مجيع اجلوانب.
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يتناول البحث موضوع الضغوط  ومن خالل هذا لكه    

النفس ية املرتبطة ابملنافسة الرايضية ودافعية اإلجناز دلى 

 الناش ئني يف بعض األنشطة الرايضية.

 اإلشاكلية: -1

إن ادلراسة والاهامتم بتأنري الضغوط النفس ية عىل الراييض     

القهيا ي يعترب موضوع هام من انحية فهم الراييض للصعوابت اليت

أنناء اشرتاكه يف املنافسات الرايضية حيث "يشري مفهوم 

الضغط النفيس عىل انه اإلحساس الناجت عن فقدان الاتزان بني 

املطالب واإلماكانت ويصاحهبا عادة مواقف فشل حيث يصبح 

 هذا الفشل يف موادهة 

املطالب واإلماكانت مؤثرا قواي يف إحداث الضغوط     

لتايل فالفهم اجليد لهذه الضغوط هيدف واب، (1)النفس ية"

ملساعدته يف إاجاد احللول املناس بة لها لتحسني األداء وحتقيق 

ة أفضل النتا ج أنناء اشرتاكه يف املنافسة، حيث تعترب هذه األخري 

      مصدر هام من مصادر الضغوط النفس ية.

  .McPhersonم ك فرسون وابملقابل أورت نتا ج دراسة"     

ان أمه مصادر الضغوط للنشء يه عدم الشعور ابلتقدم  1980

ة زايدة متطلبات وقت املامرس ،عدم الاس متتاع ،يف املس توى

العالقات الس ببية وضعف الاتصال مع  ،الرايضية

  (10).الرغبة يف ممارسة أنشطة أخرى"،املدرب

كام أن الناشئ الراييض يكون توجهيه ملامرسة نشاط ما عىل      

ته وميوهل ورغباته، ويرتمج ا ك عن طريق اخنراطه أساس قدرا

اوال وابلتايل تتكون دليه دافعية اإلجناز حم ،يف الفرق الرايضية

صقل وإبراز قدراته مما اجعهل يعرب عن ااته وحياول حتقيق نتا ج 

 ممزية  .

ولهذا جاء حبثنا هذا حماوال إثراء اجلانب النفيس من خالل     

لفروق املوجودة يف الضغوط النفس ية دراسة مقارنة ملعرفة ا

وكذا  ،ودافعية اإلجناز بني الناش ئني يف بعض األنشطة الرايضية

 نوع العالقة املوجودة بيهنام.         

  :وحنن حناول يف حبثنا هذا اإلجابة عىل التساؤالت التالية    

 التساؤل العام:

هل تؤثر الضغوط النفس ية عىل دافعية اإلجناز للناش ئني 

 املامرسني تبعا الختالف األنشطة الرايضية؟

 

 

 :التساؤالت الفرعية

ني هل ختتلف الضغوط املرتبطة ابملنافسة بني الناش ئني املامرس -أ

طة واملامرسني لألنش كرة اليد( )كرة القدم،لألنشطة امجلاعية 

 املسافات املتوسطة(؟ ،الفردية )اجلو دو

 لألنشطة ني املامرسنيهل ختتلف دافعية اإلجناز بني الناش ئ -ب

اجلو واملامرسني لألنشطة الفردية ) كرة اليد( )كرة القدم،امجلاعية 

 املسافات املتوسطة(؟ ،دو

ما نوع العالقة الارتباطية بني الضغوط النفس ية ودافعية  -ج

وعند  كرة اليد(،اإلجناز عند العيب األنشطة امجلاعية)كرة القدم

 ملسافات املتوسطة( ؟انشئ األنشطة الفردية)اجلو دو، ا

 الفرضية العامة: -2

 تؤثر الضغوط النفس ية عىل دافعية اإلجناز للناش ئني املامرسني    

 تبعا الختالف األنشطة الرايضية.

  فرضيات البحث الفرعية:

هناك فروق داةل إحصائيا يف الضغوط املرتبطة ابملنافسة  -أ

 ،)كرة القدم ةيالرايضية بني الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاع 

كرة اليد( والناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية )اجلودو، 

 املسافات املتوسطة(.

هناك فروق داةل إحصائيا يف دافعية اإلجناز بني الناش ئني  -ب

 )كرة القدم، كرة اليد( والناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية

 ة(.ط)اجلودو، املسافات املتوس املامرسني لألنشطة الفردية

هناك عالقة ارتباطيه داةل إحصائيا بني الضغوط النفس ية  -ج

كرة ) ودافعية اإلجناز عند الناش ئني املامرسني  لألنشطة امجلاعية

)اجلو دو،  القدم، كرة اليد( وعند انشئ األنشطة الفردية

 املسافات املتوسطة(.

 :أهداف البحث -3

طة ابملنافسة ببناء مقياس للتعرف عىل الضغوط النفس ية املرت  -أ

 الرايضية .

 عيةبني الرايضيني الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلا املقارنة -ب

واألنشطة الفردية )اجلودو، املسافات  )كرة القدم، كرة اليد(

 املتوسطة( يف الضغوط النفس ية املرتبطة ابملنافسة الرايضية .

اعية مجلاملقارنة بني الرايضيني الناش ئني املامرسني لألنشطة ا -ج

)كرة القدم،  كرة اليد( واألنشطة الفردية )اجلو دو، املسافات 

 املتوسطة( يف دافعية اإلجناز. 
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التعرف عىل نوع العالقة الارتباطية بني الضغوط النفس ية  -د

كرة ) ودافعية اإلجناز عند الناش ئني العيب األنشطة امجلاعية

و دو، )اجل ةالقدم، كرة اليد( والالعبني انشئ األنشطة الفردي

 املسافات املتوسطة( .

 :التعاريف الاصطالحية واإلجرائية ملصطلحات البحث -4

هو اإلحساس الناجت عن فقدان الاتزان بني  :"الضغط النفيس -

املطالب والاماكانت ويصاحهبا عادة مواقف فشل حيث يصبح 

هذا الفشل يف موادهة املطالب واإلماكانت مؤثرا قواي يف 

 (1)النفس ية " إحداث الضغوط

"موقف أو حدث راييض حمدد بقوانني  املنافسة الرايضية: -

)أو  العب الراييضوفهيا حياول ال ،ولواحئ وأنظمة معرتف هبا

إظهار وإبراز أقىص ما دليه من قدرات  (الفريق الراييض

حملاوةل  ،وهمارات واس تعدادات كنتيجة لعمليات التدريب املنظمة

ةل )أو منافسني( أو حملاو ىل منافسحتقيق النجاح أو الفوز ع

حتقيق مس توى األداء املوضوعي املتوقع من الالعب )أو من 

 (5)الفريق الراييض ("

بأهنا تشري إىل اس تعداد اثبت نسبيا يف  دافعية اإلجناز:" -

غ الشخصية حيدد مدى سعي الفرد وميابرته يف سبيل حتقيق وبلو 

 تتضمن يف املواقف اليتوا ك  ،جناح يرتتب عليه نوع من اإلرضاء

 (6)تقيمي األداء يف ضوء مس توى حمدد من الامتياز"

 ادلراسات املشاهبة: -5

ن بني مادلراسات املشاهبة اليت تناولت الضغوط النفس ية : -5-1

 ادلراسات:

بعنوان"مصادر  :1999دراسة أسامة الس يد عبد الظاهر -

 فالضغوط النفس ية دلى النشء الراييض" هدفت إىل التعر 

 اس تبدمو عىل مصادر الضغوط النفس ية دلى النشء الراييض، 

 وتصمهمه بإعداده قام ايذي النفس ية الضغوط مقياس الباحث

وايذي حيتوي  األصفر( أسامة - خليفة إبراهمي – راتب) من لك

دها وأجريت عىل عينة عد عىل مخسة حماور للضغوط النفس ية،

ا ج رت  النت( العب من خمتلف األنشطة الرايضية وأو 430)

أن أمه مصادر الضغوط النفس ية دلى النشء الراييض يه: 

 ضغوط نفس ية مرتبطة بواجبات وأعامل التدريب الراييض.

 -أنناء  -ضغوط نفس ية مرتبطة ابلتنافس الراييض )قبل و     

املنافسة و ضغوط نفس ية مرتبطة ابجتاهات األرسة حنو  بعد(

داري از الفين واإلالرايضة وضغوط ط نفس ية مرتبطة ابجله

وامجلهور وأعضاء الفريق وضغوط نفس ية مرتبطة مبتطلبات 

 ..إدارة الوقت( متطلبات احلياة األخرى –الناشئ )ادلراسة 

كام أظهرت النتا ج عن وجود فروق بني الناش ئني املامرسني 

لألنشطة امجلاعية واملامرسني لألنشطة الفردية يف مصادر 

األرسة  لتدريب الراييض واجتاهاتالضغوط النفس ية املتعلقة اب

حنو الرايضة ومصادر الضغوط النفس ية املرتبطة بإدارة الوقت 

 (2)ومتطلبات النشء الراييض وكذ ك عىل ادلرجة اللكية للقامئة"

ن بني مادلراسات املشاهبة اليت تناولت دافعية اإلجناز:  -2 -5

 ادلراسات :

" دافعية  ادلراسة: نبعنوا 2007إبراهمي املتويل أمحد  دراسة -

 م"،بقلق املباراة دلى انش يئ كرة القد عالقتهالاجناز الراييض و 

يض دافعية الاجناز الراي التعرف عىل عالقة راسة إىلوهدفت ادل

 املهنج الباحث اس تبدموبقلق املباراة دلى انشئ كرة القدم 

( 60)ادلراسات عىل عينة حبث  هذه ملثل األنسب ألنه الوصفي

دافعية  قامئة واعمتد عىل ( س نة16كرة القدم حتت )انش ئاً ل

 قامئة حاةل قلق املنافسة الرايضية. –جناز اإل

توجد عالقة ارتباطية عكس ية سالبة وأشارت أمه النتا ج     

وعن  ،وداةل إحصائيا بني دافع إجناز النجاح وبعد القلق املعريف

ز النجاح اوجود عالقة ارتباطية داةل إحصائياً بني بعد دافع إجن

افسة وبني بعد دافع جتنب الفشل وقلق املن ،وبعد القلق البدين

 (3)الرايضية بأبعادها الثالنة "

اب األول: الب مت تقس مي البحث إىل اببني: ادلراسة النظرية:

 ادلراسة النظرية: مض مخسة فصول:

 الضغوط النفس ية للرايضيني. الفصل األول:

 والضغوط النفس ية. املنافسة الرايضية الفصل الثاين:

 دافعية الاجناز للرايضيني. الفصل الثالث:

 ادلراسات السابقة واملشاهبة الفصل الرابع:

 س نة.18-14املراهقة وخصائصها من  الفصل اخلامس:

 ادلراسة امليدانية: الباب الثاين:

 مهنج البحث واإلجراءات امليدانية: -2-1

حث شلكة البنظرا لطبيعة املوضوع وم  مهنج البحث: -2-1-1

 ايذي حنن بصدده فإين اعمتدت املهنج الوصفي.

 مشلت عينة البحث بعض انش يئ عينة وجممتع البحث: -2-1-2

س نة الفرق املشاركة يف البطوةل الوطنية من فرق  (18 -14)
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 ،كرة اليد ،يف كرة القدم "ب"والقسم الوطين  "أ "القسم الوطين

 املسافات املتوسطة، اجلودو. 

 انشئ. 178نة وبلغت العي 

 جماالت البحث: -3 -2-1

 اجملال البرشي: -

أجري البحث عىل بعض العيب الفرق املشاركة يف البطوةل 

كرة  ،الوطنية قسم أ وقسم ب يف األنشطة امجلاعية كرة القدم

 .اليد واألنشطة الفردية املسافات املتوسطة واجلودو

رق ات الفيشمل هذا اجملال عىل مالعب ومقر  اجملال املاكين: -

 ،اسس يدي بلعب، الشلف ،مس تغامن ،)تيارت، وهران التالية

 تلمسان (.

نقصد ابجملال الزماين الوقت اخملصص إلجراء  اجملال الزماين: -

حيث مت إجراء  2014 -2013الاختبارات ومه املومس الراييض 

 الاختبار )تقدمي الاس امترة واسرتجاعها(.

ومت صياغة  ،2014ح ى   2011رشعت يف ادلراسة النظرية من  -

 2014ومت توزيع الاس تبيان يف شهر جانفي 2013 الاس تبيان يف 

 .2014ومت الفرز والتحليل  واملناقشة من مارس إىل غاية سبمترب

 أدوات البحث: -4 -2-1

 اس تبيان الضغوط النفس ية واس تبيان دافعية اإلجناز: -

ضغوط لمت بناء اس تبيان خاص اب اس تبيان الضغوط النفس ية: -

ون النفس ية املرتبطة ابملنافسة الرايضية للناش ئني الرايضيني مك

من مخسة حماور وعن طريق مراجعة ادلراسات املرتبطة 

ة عن طريق مراجعة قوام الضغوط النفس ي ،ابلضغوط النفس ية

والاحرتاق النفيس اليت س بق إعدادها يف جمال عمل النفس بصفة 

 ة.عامة وعمل النفس الراييض بصفة خاص

 ومت وضع مخس حماور يف الاس تبيان ومشلت عىل:  -

 احملور األول: ضغوط قبل وأنناء وبعد املنافسة. 

احملور الثاين: ضغوط الاتصال بني املدرب والناشئ قبل وأنناء 

 وهبد املنافسة. 

احملور الثالث: ضغوط امحلل الزائد وبداية املنافسة الرايضية يف 

 سن مبكر. 

وط الاهامتم ابملكسب واجتاهات األرسة حنو احملور الرابع: ضغ

 مواقف املنافسة. 

احملور اخلامس: ضغوط تنظمي وقت الناشئ للمشاركة يف 

 املنافسة.  

ب وقد قام محمد حسن عالوي بتعري"اس تبيان دافعية اإلجناز:  -

( ومت الاقتصار عىل بعدي دافع 1982)  willisقامئة جو ولس 

عبارة  20فشل وعدد العبارات إجناز النجاح ودافع جتنب ال 

وعند تطبيق القامئة يراعى أن يكون عنواهنا كام ييل: قامئة  ،فقط

 الاجتاهات الرايضية ".

مقنا بدراسة اس تطالعية عىل ادلراسة الاس تطالعية:  -2-1-5

انش ئا وهذا هبدف معرفة مدى  27عينة من الناش ئني عددمه 

وط النفس ية لضغتقبل املبحونني ألس ئةل الاس تبيان اخلاص اب

ومت توزيع عدد من ،ومقياس دافعية اإلجناز وفهمهم لها

 ،الاس امترات ومن خاللها متكنا من معرفة األس ئةل غري الوارة

 ومقنا بإعادة صياغهتا .

ن مت التأكد م حساب املعامالت العلمية لالس تبيان: -6 -2-1

 ،الصدق عن طريق صدق احملمكني وصدق الاتساق ادلاخيل

 ،عن طريق طريقة تطبيق الاختبار وإعادة تطبيقه والثبات

ق والثبات عن طري ،والثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ

مل كام مت التأكد عن طريق الصدق ايذايت ومعا ،التجزئة النصفية

الثبات اخلاص به، وفامي ييل القمي اليت حتصلنا علهيا من خالل 

دافعية  اسومقي،الصدق ايذايت الس تبيان الضغوط النفس ية

 اإلجناز.

معامل الثبات والصدق ايذايت الس تبيان الضغوط  -6-1 -2-1

 النفس ية ودافعية الاجناز :

يبني معامل الثبات والصدق ايذايت الس تبيان  (:01اجلدول رمق )

 الضغوط النفس ية وملقياس دافعية اإلجناز:
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من خالل هذا اجلدول نس تنتج أن اس تبيان الضغوط النفس ية 

 واس تبيان دافعية يمتزي بدرجة عالية من الصدق والثبات.

 ئل اإلحصائية املس تبدمة يف البحث:الطرق والوسا -7 -2-1

املتوسط احلسايب، الاحنراف املعياري، اختبار ت اس تو دنت 

(، معامل 2ن ≠1دلالةل الفروق بني متوسطني غري مرتبطني) ن

 الارتباط لبريسون.

 عرض ومناقشة النتا ج: -2 -2

لف هل ختتعرض نتا ج املتعلقة ابلتساؤل الاول:  -2-2-1

شطة نافسة بني الناش ئني املامرسني لألن الضغوط املرتبطة ابمل 

اجلو واملامرسني لألنشطة الفردية ) )كرة القدم، كرة اليد(امجلاعية 

 املسافات املتوسطة(؟،دو

 

 

 (: يبني قهمة ت س تودنت احملسوبة ابلنس بة لألنشطة امجلاعية واألنشطة الفردية02اجلدول رمق )

معامل  ت

 الالتواء

 املتغري  اجملموعات  العدد  املتوسط احلسايب  ي الاحنراف املعيار  الوس يط

    20.56 +1.2 

+0.1 

19 

 13.5 

1.69 

2.22 

19.68 

13.58 

أنشطة جامعية    70 108

 أنشطة فردية 

 احملور األول 

    9.98 +0.08 

+0.43 

17 

13 

2.76            1.91 17.08 

13.28   

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

  ثايناحملور ال 

    5.63 +0.38 

-0.53 

16 

20 

3.41           3.28 16.44 

19.41  

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

 احملور الثالث 

    6.35 -0.83 

-0.22 

18 

16 

1.72            1.58 17.52  

15.88 

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

 احملور الرابع 

    3.76  +0.41 

-0.2 

17 

15 

5.88           4.40 17.81 

14.7   

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

احملور 

 اخلامس 

معامل الصدق ايذايت 

 لالس تبيان

معامل نبات 

 الاس تبيان

 القامئة جحم العينة درجة احلرية الةلمس توى ادل

الضغوط املرتبطة ابملنافسة  27 25 0.05 0.87 0.93

 الرايضية

 دافعية اإلجناز 27 25 0.05 0.91 0.95
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    6.96 +0.62 

-0.41 

86 

78 

12.30 

8.16 

88.55 

76.87 

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

 ادلرجة اللكية 

 . 0.05عند مس توى دالةل  1.96ت اجلدولية املقدرة ب 

أعاله اتضح للباحث أن هناك فروق اات  من خالل اجلدول -

دالةل إحصائية يف الضغوط النفس ية املرتبطة ابملنافسة بني 

طة الناش ئني املشرتكني يف األنشطة امجلاعية واملشرتكني يف األنش

 الفردية لصاحل األنشطة امجلاعية يف مجيع حماور الاس تبيان.

ملرتبطة ا ابلنس بة ادلرجة اللكية الاس تبيان الضغوط النفس ية -

 6.96وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  ابملنافسة الرايضية:

 1.96ويه أكرب من اجلدولية املقدرة ب ، 176عند درجة حرية 

مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف  .0.05عند مس توى دالةل 

الضغوط النفس ية بني األنشطة امجلاعية واألنشطة الفردية لصاحل 

 األنشطة امجلاعية.

  

 

 عرض وحتليل نتا ج املتعلقة ابلتساؤل الثاين: -2-2-2

املسافات  ،ية )اجلو دوواملامرسني لألنشطة الفرد كرة اليد( )كرة القدم،هل ختتلف دافعية اإلجناز بني الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية 

 املتوسطة(؟

 اعية واألنشطة الفردية يف مقياس دافعية اإلجناز(: يبني قهمة ت س تودنت احملسوبة ابلنس بة لألنشطة امجل03اجلدول رمق )

معامل  ت

 الالتواء

 املتغري  اجملموعات  العدد  املتوسط احلسايب  الاحنراف املعياري الوس يط

   

4.09 

-1.26 

-0.07 

40 

41 

9.55 

3.67 

35.98 

40.91 

أنشطة جامعية     70 108

 أنشطة فردية 

 البعد األول

دافع إجناز 

 النجاح 

    

1.49  

+0.15 

+0.40 

32 

29.5 

7.33           8.16 32.37 

30.6   

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

 البعد الثاين 
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دافع جتنب 

 الفشل 

    

1.74  

-0.58 

+0.55 

71 

70 

13.59            8.10 68.35 

71.51  

108  

70  

أنشطة جامعية  

 أنشطة فردية 

 ادلرجة اللكية 

 

ا س بق اتضح للباحث أن هناك فروق اات من خالل لك م -

دالةل إحصائية يف بعد دافع إجناز النجاح بني الناش ئني املشاركني 

يف األنشطة امجلاعية واملشاركني يف األنشطة الفردية لصاحل 

 الناش ئني املشاركني يف األنشطة الفردية.

عدم وجود فرق دال إحصائيا يف بعد دافع جتنب الفشل     

ية دلافعية اإلجناز بني الناش ئني املشاركني يف وادلرجة اللك 

األنشطة امجلاعية واملشاركني يف األنشطة الفردية.

 

 

لعالقة ما نوع اعرض نتا ج املتعلقة ابلتساؤل الثالث: -2-2-3

الارتباطية بني الضغوط النفس ية ودافعية اإلجناز عند العيب 

طة ئ األنشكرة اليد( وعند انش ،األنشطة امجلاعية)كرة القدم

 )اجلو دو، املسافات املتوسطة(؟ الفردية

ة ودافعية بني الضغوط النفس ينتا ج العالقة الارتباطية -2-2-3-1

 )كرة القدم، كرة اليد( اإلجناز عند العيب األنشطة امجلاعية

 واألنشطة الفردية )اجلودو، املسافات املتوسطة(:

النفس ية  الضغوطيبني العالقة الارتباطية بني  (:04اجلدول رمق )

( )كرة القدم، كرة اليد امجلاعيةودافعية اإلجناز يف األنشطة 

 واألنشطة الفردية )اجلودو، املسافات املتوسطة(.

 

 العالقة الارتباطية

معامل الارتباط مع 

ادلرجة اللكية دلافعية 

 اإلجناز 

نوع العالقة وادلالةل 

 الاحصائية

 "ر"  اجلدولية  درجة احلرية

كرة )للكية الس تبيان الضغوط النفس ية ادلرجة ا

 القدم،كرة اليد(

 0.195 107 سالبة وداةل 0.60-
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 جلودو،)اادلرجةاللكية الس تبيان الضغوط النفس ية 

 املسافات املتوسطة(

 0.232 69 موجبة غري داةل 0.20+

ادلرجة اللكية للضغوط النفس ية مع دافعية الاجناز دلى انشئ *

 األنشطة امجلاعية:

د بلغ معامل الارتباط بني ادلرجة اللكية للضغوط النفس ية لق -

ويه قهمة أكرب من  (0.60-)وادلرجة اللكية دلافعية اإلجناز

 ،0.05عند مس توى ادلالةل  (0.195"ر"اجلدولية املقدرة ب)

 وهذا يعين وجود عالقة ارتباطية عكس ية داةل إحصائيا.

 

انشئ  الاجناز دلىادلرجة اللكية للضغوط النفس ية مع دافعية *

 األنشطة الفردية:

لقد بلغ معامل الارتباط بني ادلرجة اللكية للضغوط النفس ية  -

ويه قهمة أقل من  (0.20وادلرجة اللكية دلافعية اإلجناز)+

 ،0.05عند مس توى ادلالةل  (0.232"ر"اجلدولية املقدرة ب)

 وهذا يعين عدم وجود عالقة ارتباطية داةل إحصائيا 
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ا "هناك فروق داةل إحصائيمناقشة فرضية البحث األوىل: -3-1

يف الضغوط املرتبطة ابملنافسة الرايضية بني العيب األنشطة 

ات املساف )اجلودو، كرة اليد( والفردية )كرة القدم، امجلاعية

 (".املتوسطة

ومن خالل نتا ج البحث اليت توصلنا إلهيا يف دراستنا يف     

ن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور ( حيث نا02اجلداول رمق )

األول ضغوط قبل وأنناء وبعد املنافسة الرايضية ويف احملور 

الثاين ضغوط الاتصال بني املدرب والناشئ قبل أنناء وبعد 

رق دال وأن هناك ف،املنافسة الرايضية لصاحل األنشطة امجلاعية

سة ف إحصائيا يف احملور الثالث ضغوط امحلل الزائد وبداية املنا

الرايضية يف سن مبكرة بني املامرسني لألنشطة امجلاعية 

 ،واألنشطة الفردية لصاحل الناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية

وأن هناك فرق دال إحصائيا يف احملور الرابع ضغوط الاهامتم 

ابملكسب واجتاهات األرسة حنو مواقف املنافسة ويف احملور 

ة مشاركة يف املنافساخلامس ضغوط تنظمي وقت الناشئ لل 

الرايضية بني الناش ئني يف األنشطة امجلاعية والفردية لصاحل 

 األنشطة امجلاعية.

وابلنس بة لدلرجة اللكية لالس تبيان نان هناك فروق داةل     

إحصائيا بني الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية واملامرسني 

اعية. ناش ئني املامرسني لألنشطة امجللألنشطة الفردية لصاحل ال 

ويرى الباحث أنه نظرا لتغري املواقف املتعددة يف األنشطة 

امجلاعية فإن ا ك اجعل الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية 

يعانون من ضغوط نفس ية شديدة مقارنة ابألنشطة الفردية ما 

 ىلاجعلهم يودهون قدراهتم وتفكريمه للتكيف وحماوةل التغلب ع

هذه املواقف اليت تعترب همددة لكياهنم وجمهوداهتم خالل النشاط 

 البدين الراييض.

 1999األصفر  أسامةوعليه تتفق نتا ج دراستنا مع ما توصل إليه 

يف دراس ته "عن وجود فروق بني الناش ئني املامرسني لألنشطة 

امجلاعية واملامرسني لألنشطة الفردية يف مصادر الضغوط 

تعلقة ابلتدريب الراييض واجتاهات األرسة حنو النفس ية امل 

الرايضة ومصادر الضغوط النفس ية املرتبطة بإدارة الوقت 

ومتطلبات النشء الراييض وكذ ك عىل ادلرجة اللكية 

 .(2)للقامئة"

 .ققتقد حت فرضية البحث األوىل إنومن خالل هذا لكه نقول 

إحصائيا  ةلهناك فروق دا "مناقشة فرضية البحث الثانية: -2 -3

كرة ) يف دافعية اإلجناز بني الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية

 اجلودو،) كرة اليد( والناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية القدم،

 (".املسافات املتوسطة

ومن خالل نتا ج البحث اليت توصلنا إلهيا يف دراستنا يف     

 ئيا يف البعد( حيث نان هناك فرق دال إحصا03اجلداول رمق )

األول بعد دافع إجناز النجاح بني الناش ئني املامرسني لألنشطة 

امجلاعية واألنشطة الفردية لصاحل الناش ئني املامرسني لألنشطة 

 الفردية.

بيامن مل جند فروق اات دالةل إحصائية يف البعد الثاين دافع     

 وادلرجة اللكية دلافعية اإلجناز بني الناش ئني ،جتنب الفشل

 املامرسني لألنشطة امجلاعية واألنشطة الفردية.

ويرى الباحث أن التفوق يف األنشطة الفردية يعمتد بشلك     

تنا وجدان أن ويف دراس  ،كبري عىل النوايح ايذاتية للفرد الراييض

نجاح الناش ئني يف األنشطة الفردية يمتزيون بدافع مرتفع يف إجناز ال 

التفوق انجت  مجلاعية اليت يكون فهيامقارنة ابلناش ئني يف األنشطة ا

مشرتك بني النوايح ايذاتية واملساندة اخلارجية اليت تأيت من 

الزمالء أو املدرب أو امجلهور أو الظروف األخرى املساعدة عىل 

 التفوق.

 إبراهمي محدأوتتفق نتا ج دراستنا جزئيا مع ما توصل إليه     

 دافعية ودهاتحول ت "يف دراس ته  2001 خليل أمحد محمد

الرايضية حيث وجد  األنشطة بعض يف الناش ئني دلى اإلجناز

 دافعية تودهات أن هناك فروق اات دالةل إحصائية يف أبعاد

 .امجلاعية"واألنشطة الفردية األنشطة بني اإلجناز

ققت قد حتالثالثة  ومن خالل هذا لكه نقول أن فرضية البحث

الثاين  مل تتحقق يف البعدو ،يف البعد األول دافع إجناز النجاح

 بعد جتنب الفشل وادلرجة اللكية دلافعية اإلجناز.

 مناقشة فرضية البحث الثالثة:  -3 -3

"هناك عالقة ارتباطيه داةل إحصائيا بني الضغوط النفس ية 

كرة ) ودافعية اإلجناز عند الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية

 )اجلو دو، الفرديةكرة اليد( وعند انشئ األنشطة  القدم،

 ("املسافات املتوسطة

وصلنا ومن خالل نتا ج البحث اليت ت- ابلنس بة لألنشطة امجلاعية:

( تبني لنا أن نتا ج 04إلهيا يف دراستنا امليدانية يف اجلداول رمق )

معامل الارتباط بني الضغوط النفس ية ودافعية اإلجناز عند 

 التايل: ت عىل النحوالناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية جاء

وجود عالقة ارتباطية عكس ية داةل إحصائيا بني ادلرجة اللكية  -

للضغوط النفس ية وادلرجة اللكية دلافعية اإلجناز أي لكام ارتفعت 
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درجة الضغوط النفس ية دلى الناش ئني املامرسني لألنشطة 

 امجلاعية اخنفضت دافعية اإلجناز.

كرة  ،امجلاعية )كرة القدمويرى الباحث أن طبيعة األنشطة     

اليد( من خالل الضغوط اليت يتعرض لها الناشئ املامرس لها 

اكه كقدرات الفرد ادلاخلية وإدر  ،واليت تكون من مصادر خمتلفة

هامتم الا ،وممكن ح ى الزميل وعالقته به ،عدم اإلجادة والمتكن

 امجلاهريي هبا تؤثر عىل الناشئ ايذي ال ميتكل خربة كبرية تؤههل

 ،ملوادهة هذه الضغوط وابلتايل يكون هناك تذبذب يف األداء

يد الناشئ وعدم جتن  ،وايذي يفرس ابالخنفاض يف دافعية اإلجناز

مجليع قدراته ومؤهالته من أجل الربوز والتفوق وس يطرة القلق 

 عليه والعصبية واخنفاض يف تركزي الانتباه.

 وابندا جيندال سةدراوتتفق نتا ج دراستنا مع ما توصل إليه     

Panda- Jinda    1982 لإلجناز ادلافع بني "حول العالقة 

 داةل والانبساطية حيث وجد أنه هناك عالقة والعصبية والقلق

 عالقة توجد حني يف ايذكور لعينة والقلق اإلجناز دافع بني سالبة

 .اإلانث" لعينة املتغريين بني داةل

يت توصلنا نتا ج البحث ال ومن خالل ابلنس بة لألنشطة الفردية: -

( تبني لنا أن نتا ج 04إلهيا يف دراستنا امليدانية يف اجلدول رمق )

معامل الارتباط بني الضغوط النفس ية ودافعية اإلجناز عند 

 الناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية جاءت عىل النحو التايل:

 ال توجد عالقة ارتباطية داةل إحصائيا بني ادلرجة اللكية -

للضغوط النفس ية وادلرجة اللكية دلافعية اإلجناز دلى الناش ئني 

 املامرسني لألنشطة الفردية.

ويرى الباحث رمبا أن العيب األنشطة الفردية يمتتعون بسامت     

نفس ية نالهدوء والرتكزي وقوة الشخصية جتعلهم يوادهون الضغوط 

جناز وأن الضغوط النفس ية ال تؤثر عىل دافعية الا،بشلك إاجايب

بل هناك ظروف أخرى ناالس تعداد البدين من خالل مدة 

الح ادلين صحيث يشري  ،واخلربة الرايضية ،وفعالية التحضري

أن اإلعداد البدين يعترب من أمه مقومات  "1993حسني قادوس 

النجاح يف إظهار النشاط احلريك يف صورة متاكمةل ملا هل من 

زمة ألي  البدنية الالتأنري فعال عىل تمنية الصفات والعنارص

عد اإلعداد كام ي ،راييض للقيام بأي نون من أنواع النشاط احلريك

البدين من أمه أرنان التدريب اليت نعمتد علهيا يف تمنية الالعب 

 .(4)"سواءا نان مبتدئا أو متقدما

عالقة الاخلامسة  ومن خالل هذا لكه نقول أن فرضية البحث    

 كرة القدم،) املامرسني لألنشطة امجلاعية الارتباطية عند الناش ئني

كرة اليد( قد حتققت والعالقة الارتباطية بني الضغوط النفس ية 

ملسافات ا )اجلو دو، ودافعية اإلجناز عند انشئ األنشطة الفردية

 مل تتحقق. ("املتوسطة

 ة:توصلنا يف األخري عىل الاس تنتاجات التالي الاس تنتاجات: -4

رجة املرتبطة ابملنافسة الرايضية يه بد إن الضغوط النفس ية -

كرة  ،عالية عند الناش ئني املامرسني لألنشطة امجلاعية )كرة القدم

 ،اجلو دو) مقارنة ابلناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية اليد(

 .املسافات املتوسطة(

هناك فروق دال إحصائيا يف دافع إجناز النجاح بني الناش ئني  -

اش ئني والن كرة اليد( ،مجلاعية )كرة القدماملامرسني لألنشطة ا

ة( املسافات املتوسط ،املامرسني لألنشطة الفردية )اجلو دو

املسافات  ،لصاحل الناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية )اجلو دو

 املتوسطة(.

هناك عالقة ارتباطية عكس ية داةل إحصائيا بني الضغوط  -

شطة ملامرسني لألن النفس ية ودافعية اإلجناز دلى الناش ئني ا

 كرة اليد(. ،امجلاعية )كرة القدم

ال توجد عالقة ارتباطية داةل إحصائيا بني الضغوط النفس ية  -

ودافعية اإلجناز دلى الناش ئني املامرسني لألنشطة الفردية )اجلو 

 املسافات املتوسطة(. ،دو

توصل بعد حتليل ومناقشة النتا ج امل  التوصيات والاقرتاحات: -5

وعىل ضوء هذه النتا ج يقدم ، من خالل هذه ادلراسةعلهيا 

 الباحث مجموعة من التوصيات راجيا العمل هبا يف املس تقبل:

اجب أن يساعد اآلابء أبناهئم عىل هتيئة الظروف املناس بة  -أ

للمامرسة مع عدم إجبارمه عىل ممارسة نشاط راييض معني أو 

شاركة ت مل كام أن خيصصوا بعض الوق املبالغة يف نشاط ما،

 مأبناهئم التدريب ح ى وأن نانوا مشغولني بدرجة كبرية وليس دلهي

الوقت فتكفي املشاركة الوجدانية العاطفية من خالل 

الاس تفسار من أبناهئم عن أداهئم يف التدريب واملنافسات 

 وكذ ك مشاركهتم خربة النجاح والتفوق لألبناء.

بطة املرت رضورة اس تبدام اس تبيان الضغوط النفس ية  -ب

ابملنافسة الرايضية للناش ئني الرايضيني ومقياس دافعية اإلجناز 

الراييض خالل فرتات مومس التدريب الراييض، وقبل 

املنافسات وبعد املنافسات للتعرف عىل مس توى الضغوط 

 النفس ية ودافعية اإلجناز دلى  للناش ئني.

ت اياجب عىل املدرب الاهامتم ابإلعداد النفيس قبل املبار -ج

وبعد املبارايت، والعمل عىل تدعمي الاتصال بينه وبني الناشئ 
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بصورة كبرية وأن يسمح ابشرتاك الناشئ يف وضع األهداف 

 واختاا القرارات.

اجب عىل املدربني ختطيط برامج التدريب بصورة علمية  -د

لرتكزي عىل وعدم ا ،تتناسب مع قدرات الناشئ البدنية والنفس ية

اعاة ظروف الناشئ من حيث أوقات التدريب ومر ، النتا ج فقط

واملنافسات حبيث ال تتعارض مع ظروف حياته ادلراس ية 

 والامتحاانت واحلاةل الاقتصادية والاجامتعية هل.
 

 د. بن نعجة محمد    

 بن راحب خري د.
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Effets du sport sur la santé mentale de l'enfant 

 
 

BRAHMI FAIROUZ,  
Université de Tlemcen, Algérie. 

 CHERIET MOHAMMED EL HACENE EL MAAMOUNE, 

Université de Boumerdes, Algérie 

 
Résumé  

L'effet dusport sur la santé de l'enfant est très important. Les résultats de cet article se base sur des tests réalisés au 

niveau de l’école primaire Rabah Aissaoui à Bordj Menaiel –Boumerdes. En particulier, les travaux ont porté sur 

lecoté psychologique de l'activité physique (essentiellement l'amusement, leplaisir et l'estime de soi) ainsi que sur la 

santé. 

Mots clés: Sport, enfant,effet psychologique.  

   

    Au cours des dernières années un intérêt 

particulier a été accordé au rôle de l'activité physique 

sur l’éducation et dans la promotion de la santé 

public. 

    Un algérien sur deux ne sait pas que pratiquer une 

activité sportive diminue l’apparition deplusieurs 

maladies telles que l’obésité, diabète et l’hypertension.  

Cependant, les conseils de médecins ont motivé les 

gens pour adopter un mode de vie plus sein en 

pratiquant une activité physique. 

    Pour ce qui est des définitions, nous adopterons 

celle proposée par Caspersen, Powell et Christenson 

(1985) qui considèrent l'activité physique comme 

étant tout mouvement musculo-squelettique ayant 

pour conséquence une dépense d'énergie. Cela inclut 

les exercices physiques et le sport, ainsi que les 

mouvements à basse intensité généralement non 

associés à une amélioration de la forme physique. 

L'exercice est défini comme étant une modalité 

structurée d'activité physique en vue du maintien ou 

de l'augmentation de la forme, telle que : courir, 

soulever des poids, ou faire de la bicyclette. 

    Le sport désigne les activités compétitives réglées 

et structurées. Pour promouvoir les comportements 

liés à la santé chez les enfants, il est important de ne 

pas se restreindre au sport de compétition, et 

d'encourager un haut niveau d'activité physique 

habituelle ainsi qu'une participation régulière aux 

exercices structurés. 

    Les recherches relatives aux taux d'activité 

physique chez l'enfant ne sont pas très développées. 

Evaluer un grand nombre d'enfants pose problème 

car les techniques de questionnaires et d'entretien 

sont mal adaptées, surtout avec des sujets très jeunes 

(Biddle, Mitchell et Armstrong, 1992). 

    Certaines études ont tenté de quantifier ce niveau 

d'activité par l'intermédiaire de dispositifs tels que des 

détecteurs de mouvement ou des appareillages 

contrôlant les battements cardiaques. Par exemple. 

Armstrong et ses collègues (Armstrong, Balding, 

Gentle et Kirby, 1990) ont montré que la fréquence 

cardiaque des enfants tout au long de la journée était 

relativement basse par rapport au niveau auquel on 

pouvait s'attendre compte tenu de leur 

développement cardiorespiratoire. Cela n'est pas 

surprenant étant donné qu'ils n'ont guère 

l'opportunité de participer à des périodes prolongées 

d'activité à forte intensité et sont davantage incités à 

des efforts sporadiques. Il est possible par conséquent 

que cette méthode quantitative soit inadéquate et 

qu'il faille évaluer simultanément la quantité et la 

qualité d'activité physique. Quelques auteurs 

américains (Blair, Clark, Cureton et Powell, 1989, par 

exemple) sont d'avis que « le manque critique de 
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forme » chez l'enfant a été exagéré et qu'il représente 

le membre de la société moderne le plus en forme et 

le plus actif. Il est cependant probable que le niveau 

d'activité a baissé au cours des dernières années, en 

relation avec la popularité croissante et la 

disponibilité de la télévision, des ordinateurs et 

d'autres formes d'occupations sédentaires. 

    Récemment, la littérature de recherche relative aux 

effets de l'activité physique sur la santé est devenue 

plus abondante (Biddle et Mutrie, 1991; Morgan et 

Goldston, 1987; Mutrie et Biddle, sous presse). 

Cependant, une grande partie des travaux concernent 

les adultes et l'on dispose d'informations moins 

complètes sur les enfants (Biddle, 1993), ceci en dépit 

de l'opinion émise par l'Institut national américain de 

la santé mentale, selon laquelle l'exercice a des effets 

bénéfiques à tous les âges (Morgan et Goldston, 

1987). 

    Quelquesauteurs américains (Blair, Clark, 

Cureton et Powell, 1989, par exemple) sontd'avis que 

« le manque critique de forme » chez l'enfant a été 

exagéré et qu'ilreprésente le membre de la société 

moderne le plus en forme et le plus actif. Ilest 

cependant probable que le niveau d'activité a baissé 

au cours desdernières années, en relation avec la 

popularité croissante et la disponibilité de 

latélévision, des ordinateurs et d'autres formes 

d'occupations sédentaires. Récemment, la littérature 

de recherche relative aux effets de l'activitéphysique 

sur la santé est devenue plus abondante (Biddle et 

Mutrie, 1991; Morgan et Goldston, 1987 ). Alors que 

la littérature concernant l'exercice et la santé mentale 

chez l'adulte se concentre sur l'anxiété et la 

dépression, il est intéressant d'étudierchez l'enfant, le 

lien entre l'activité physique et l'estime de soi d'une 

part, lesentiment d'amusement et de plaisir lors de la 

pratique d'autre part. 

1. Exercice et estime de soi chez l'enfant 

    Le développement de l'estime de soi chez l'enfant 

est un but essentiel detous les programmes 

d'éducation. C'est le cas, par exemple pour le 

programmebritannique d'éducation physique 

(Département d'éducation et des sciences, 1989). Le 

concept d'estime de soi a été abordé au cours des 

dernières années, à partir d'une approche 

multidimensionnelle et hiérarchique. Cette 

constructionest conçue comme intégrant plusieurs 

dimensions différentes : sociale, académique, 

physique, etc. Par exemple, l'estimation de sa propre 

valeur académique est basée sur des expériences dans 

au moins huit ou neuf domaines scolaires, qui 

peuvent chacun être subdivisés en capacité, aptitudes, 

etc. Dans la mesure où les aspects physiques sont 

impliqués, il a été suggéré que lessentiments à l'égard 

de cette dimension physique étayaient cette estime de 

soi qui, enretour résulte des impressions à propos de 

sa propre personne en termes decompétence sportive, 

condition physique, apparence physique et force 

perçue. 

    En partant de ces postulats, Fox (1990 ; Fox et 

Corbin, 1989) a construitun questionnaire visant à 

évaluer les perceptions multidimensionnelles de 

sapropre valeur physique (Physical Self-Perception 

Profile : pspp). Cet instrumenta été développé avec 

des étudiants américains et s'est révélé adapté à 

desétudiants britanniques (Page, Ashford, Fox et 

Biddle, 1993). La structure ainsiidentifiée a conduit à 

émettre l'hypothèse d'une influence de l'activité 

physique sur l'estime de soi, influence propre à 

chaque individu. Pour certainsl'apparence physique 

peut avoir une grande importance, pour d'autres non 

; de mêmepour l'amélioration des compétences 

sportives et les autres composantes del'estime de soi. 

Notre propre recherche montre que la structure basée 

sur les quatre facteursn'est pas aussi nette avec de 

jeunes adolescents qu'avec des étudiants (tableau 1).  

    Cependant, les scores concernant l'estimation de 

sa propre valeurphysique corrèlent avec ceux des 

échelles élémentaires, et notamment chez desenfants 

de 12 et 14 ans, avec la perception de la compétence 

sportive, de lacondition physique, de l'esthétique 

corporelle, et la force physique. Chez lesgarçons de 
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14 ans, l'analyse des régressions multiples montre que 

44,9 % de lavariance dans l'estimation de sa propre 

valeur physique peut être attribué à lacondition 

physique, alors que chez les filles de 14 ans, ce score 

est davantage liéà l'esthétique corporelle (39,4 % de 

variance expliquée). Par ailleurs les scoresde valeur 

physique estimée sont plus fortement associés avec 

l'estime de soiglobale chez les enfants de 12 ans que 

chez ceux de 14 ans. Ceci pourrait refléter 

unprocessus de différenciation de l'estime de soi au 

fur et à mesure que les enfantsse développent, même 

si la valeur physique perçue n'est pas une 

composanteessentielle à partir de l'adolescence. 

    Le développement de l'estime de soi chez l'enfant 

est un but essentiel detous les programmes 

d'éducation.   

    Tableau1: Structure factorielle du pspp avec 164 

sujets de 14-15 ans avec 4 facteurs demandés  

 
    
Nos propres recherches sur le plaisir des enfants lié à 

la pratique del'éducation physique s'appuient sur 

trois approches. Premièrement, nous avonsutilisé une 

méthodologie qualitative afin d'évaluer l'opinion des 

élèves sur ce qui, selon eux, fait que l'éducation 

physique et sportive est une matièreintéressante ou 

pas (Goudas et Biddle, 1993). Plus de 100 élèves âgés 

de 12 à 14 ansont répondu aux questions ouvertes 

relatives à « ce qu'ils préfèrent en l'éducation 

physique et sportive », « cequ'ils aiment aussi en 

l'éducation physique et sportive» et « ce qu'ils 

n'aiment pas en l'éducation physique et sportive ». 

L'analyse desréponses montre que les facteurs « santé 

», « forme physique » et « changementpar rapport au 

travail scolaire normal » contribuent essentiellement 

à rendrecette matière agréable. Par ailleurs, dans la 

plupart des cas les sujets citent dessports particuliers. 

Ceci nous semble montrer qu'il y a une spécificité de 
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cedomaine (activité/sport) même si des réponses 

superficielles sont obtenues avecdes sujets de cet âge 

répondant à des questions ouvertes. 

2. Plaisir et activité physique et sportive 

    Des expériences agréables au cours de l'activité 

physique peuvent avoirun double effet chez l'enfant : 

le plaisir peut agir comme stimulant uneparticipation 

continue, et constituer en soi un résultat 

psychologique positif. 

    Cependant, bien que ce soit devenu un point sur 

lequel se sont concentréesles recherches ces dernières 

années, on sait encore peu de choses à ce 

propos.Csikszenmihalyi (1975), par exemple, a 

avancé l'idée selon laquelle le plaisirserait plus intense 

lorsque les capacités personnelles sont mises à 

l'épreuve defaçon optimale, ceci en relation étroite 

avec les sentiments de motivationintrinsèque et de 

contrôle personnel. 

    Nos propres recherches sur le plaisir des enfants 

lié à la pratique del'éducation physique s'appuient sur 

trois approches. Premièrement, nous avonsutilisé une 

méthodologie qualitative afin d'évaluer l'opinion des 

élèves sur ce qui, selon eux, fait que l'éducation 

physique et sportive (eps) est une matièreintéressante 

ou pas (Goudas et Biddle, 1993). Plus de 100 élèves 

âgés de 12 à 14 ansont répondu aux questions 

ouvertes relatives à «ce qu'ils préfèrent en eps», 

«cequ'ils aiment aussi en eps» et « ce qu'ils n'aiment 

pas en eps ». L'analyse des réponses montre que les 

facteurs « santé », « forme physique » et « 

changementpar rapport au travail scolaire normal » 

contribuent essentiellement à rendrecette matière 

agréable. Par ailleurs, dans la plupart des cas les sujets 

citent dessports particuliers. Ceci nous semble 

montrer qu'il y a une spécificité de cedomaine 

(activité/sport) même si des réponses superficielles 

sont obtenues avecdes sujets de cet âge répondant à 

des questions ouvertes. 

    La deuxième approche a consisté à examiner la 

relation entre le typed'orientation d'accomplissement 

et le plaisir ressenti. Duda, Fox, Biddle etArmstrong 

(1992) ont observé que les enfants rapportent un plus 

haut niveaude plaisir général à pratiquer le sport s'ils 

ont un but d'accomplissementvisant à l'amélioration 

personnelle et au contrôle de la tâche (task 

orientation), et s'ils considèrent le succès sportif 

comme principalement lié à l'effortet à la coopération 

(tableau 2). Inversement, le plaisir n'est pas lié à 

uneconception du succès en termes de démonstration 

de supériorité sur autrui oude victoire (ego 

orientation). 

    Tableau 2: Corrélation entre les dimensions « 

orientation vers la tâche» ou «orientation vers l'ego», 

et le plaisir et l'ennuiperçus en sport chez 142 enfants 

anglais (d'après Duda et al., 1992). 

 
3. L'incitation des enfants à avoir une activité 

physique 

    II ne suffît pas d'analyser les pratiques de santé, 

encore faut-il savoir comment promouvoir la 

participation des enfants aux activités physiques. En 

effet, on sait qu'il existe une relation entre un mode 

de vie sédentaire chez l'adulte et le risque d'infarctus 

et il est possible que l'origine de ce risque soit à 
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rechercher dans l'enfance : les enfants inactifs 

accumuleraient les problèmes pour le futur. La 

question à résoudre n'est plus alors de maintenir les 

enfants en bonne forme physique à court terme, mais 

de les aider à devenir des adultes actifs. Les 

interventions en direction du premier objectif 

pourraient avoir un effet négatif en regard du second. 

    Il a été montré que chez des adultes (Dishman, 

Sallis et Orenstein, 1985), les préoccupations de santé 

peuvent motiver la participation à un programme 

d'activité physique au départ, mais qu'à terme le 

sentiment de bien-être et de plaisir sont nécessaires 

pour que la participation soit maintenue. Il est 

probable que le souci de santé est absent chez l'enfant 

qui s'engage par simple plaisir, renforcement social et 

autre gratification plus immédiatement tangible. Pour 

cette raison, les résultats des recherches relatives à la 

motivation des enfants pour le sport sont en partie 

transposables pour comprendre les mécanismes de 

participation en tant que tels. 

    La recherche dans le domaine du sport chez les 

jeunes en Amérique du Nord a montré que les 

facteurs « amusement », « excitation » et 

«développement des habiletés » sont plus importants 

que les facteurs sociaux et extrinsèques, tels que « 

faire plaisir à l'entraîneur » et « gagner » (Wankel et 

Kreisel, 1985). La motivation intrinsèque semble être 

un facteur central dans la promotion de l'activité 

physique chez les enfants, motivation intrinsèque qui, 

nous l'avons dit, est étroitement associée à une 

orientation individuelle vers la maîtrise de la tâche 

(seule ou combinée avec une recherche de supériorité 

sur autrui) et une pratique dans un climat de maîtrise. 

    Ryan et Connell (1989) ont récemment proposé de 

tenir compte, dans l'approche de la motivation 

intrinsèque du degré d'internationalisation du 

contrôle. Ces auteurs opèrent une distinction entre le 

contrôle externe, l'introjection, l'identification et le 

contrôle intrinsèque. Le contrôle externe caractérise 

un comportement initié et entretenu par une 

récompense externe: c'est le cas d'un élève qui 

s'applique, en éducation physique, dans le but 

d'obtenir une récompense tangible. Dans le cas de 

l'introjection, l'action est contrôlée par des règles que 

l'individu a lui-même instaurée: c'est l'exemple d'un 

élève qui fait ses devoirs afin de n'avoir rien à se 

reprocher. L'identification caractérise les actions qui 

répondent à un double investissement, sur les actions 

elles-mêmes et sur les bénéfices qui leur sont associés: 

c'est le cas de l'activité physique dans une perspective 

de santé. Enfin les actions intrinsèquement motivées 

sont mises en oeuvre pour l'amusement et le plaisir 

qu'elles procurent. Ces quatre types de motivation 

forment un continuum «d'autonomie perçue» et ces 

perceptions, lorsqu'elles sont reportées sur une 

échelle de valeurs, peuvent aboutir à un «index 

d'autonomie relative». 

    Tableau 3: Matrice des corrélations entre les 

orientations motivationnelles d'adolescents de 13-14 

ans au cours de séances de football (garçons) et de 

handball (filles) en éducation physique.Les liens 2 à 5 

sont utilisés dans le calcul de l'Indice d'autonomie 

relative(d'après Goudas et al., 1994) 
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Nous avons examiné 40 élèves de 13-14 ans par rapport à leur 

autonomie, compétence et plaisir perçus pendant deux 

activités sportives : le football (garçons)ou le handball (filles  

et gymnastique (garçons et filles). Les résultats montrent que 

les élèvesmanifestent un plaisir nettement plus élevé en 

football et au handball qu'engymnastique et que l'autonomie 

plutôt que la compétence perçue est la principaleraison de cette 

différence.  

Conclusion 

Chez l'enfant, les effetsimmédiatement associés à l'activité 

physique tels que le plaisir et l'augmentation del'estime de soi 

apparaissent beaucoup plus importants que des 

préoccupationsplus abstraites concernant la santé, au moins 

du point de vue de la motivation. 

Par conséquent, dans une perspective d'encouragement à la 

pratique, à court etlong terme, les éducateurs physiques, 

entraîneurs et parents ont intérêt àpromouvoir simultanément 

la motivation intrinsèque, les sensations de bien-

êtrepsychologique et le sentiment d'autonomie chez l'enfant. 

 

BRAHMI FAIROUZ,  

CHERIET MOHAMMED EL HACENE EL MAAMOUNE, 
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 لدىواقع التغريات اإلجتماعية وأثرها على ممارسة الرياضة 

 {رياضة كرة الطائرة منوذج}املرأة اجلزائرية 
 

 بدرادلين داسة، جامعة بومرداس أ.
 نورادلين بن حامد، جامعة بومرداس أ.

 فيصل إزدارن، جامعة الشلف أ.
 

Resume: 

women's sports is a  physical activities competition when the athletes  hope achieve the results, this sports are played 

in  the context socio-psychological and self-esteem, and among one of the different women activity sports we have 

the volley ball ،the women’s went to practice sport but in a society like our society there was lot off  defies for that 

we have effectuate  this study in order to know in the end the real place of the women’s sports  in our society and 

that is consistent with the tradition and religion. 

 

 املقدمة

يف ظل التطور اإلجامتعي ايذي تعيشه اجملمتعات قاطبة حيث     

ري ان غ ،طرف فاعل يف اجملموعةتعززت فهيا ماكنة الفرد ك

يد الفروق بني اجملمتعات ونشأهتا اليت تتحمك فهيا العادات والتقال 

أعطت مالمح خاصة  أخرىمن دهة وادلين واملعتقدات من دهة 

وبيئته  ويف ظل هذا تتأثر اجملاالت املرتبطة هبذا اجملمتع، للك جممتع

ن يف س ياق إ ةالاجامتعيفالرايضة من حيث املامرسة ، وتؤثر فيه

، صيغهااملتنوعة أو الرايضة التنافس ية ب  بأهدافهااألنشطة البدنية 

راد اجملمتع والتنظهمي فاعلوها مه أف الاجامتعيفالرايضة يف نسقها 

اإلهامتمات "ـف، حصية وإجامتعية أمهيةجبنس يه ملا للرايضة من 

 جامتعيةااملزتايدة ابلرايضة تشلك قضااي ومشالكت اات طبيعة 

 جوهرها،"وألن املتطلبات احلقيقية للناس إمنا تش تق من بني يف

دثهتا خاصة يف أعقاب التغريات اليت أح الاجامتعيةننااي الظروف 

 التغيري يف العامل اإلساليم وعوامل النقل الثقايف والتقدم التقين

 (1)الهائل وتطور أساليب نقل املعلومات"

واألنشطة  ية احلركيةفالرايضة اليت تعترب اجلسد حمور العمل    

البدنية فالرايضة كنشاط ميارسه األفراد يف العامل أمجع جعلت 

 خصائص لونت به يف املعتقدات وادلايانت اخملتلفة فالرايضة دلى

املسلمني ميال خيتلف عن غريه من ادلايانت وخباصة فامي ارتبط 

الق واألخ الاجامتعيمبامرسة املرأة للرايضة وسط التحف  

اهـا يف معنـ الاجامتعيةيف هذا الس ياق فإن احلياة وادلين و

الواسع ميكن أن تعرف بأهنا ا ك العـامل ايذي اجعل األخشـاص 

يشـاركون يف جممتعهم ويؤثرون فيه ويتأثرون به، فاحلياة 

الاجامتعية يشء مفروض ال ميكن إناكره  والتغـايض عنه، 

هتا ودور هـا ماكن"املرأة كقريهنـا الرجل، فهيي جزء من اجملمتع ل ـف

هام تلعبه ولكن ما نراه يشء غري هذا، ولهذا هنمت بدراسة ممارسة 

 .(2)الرايضة و ماكنة املرأة فهيا"

راء و  أرتواحلقيقة أن الرايضة النسوية بصفة عامة     

القضبان نتيجة حلمك سابق ووضعية اس هتزاء هؤالء ايذين قالوا 

ن أن ن الفتيات يعترب "أن الرايضة النسوية ابطةل" فالعديد م

الرايضة ليست من حقهن وهبذا مفشلك الرايضة النسوية يف 

اجملمتع اجلزائري ما هو إال نتيجة لتنقالت واختالف نظرة اجملمتع 

إال أهنا قطعت أشواطا هممة وتغريات إاجابية وأخرى سلبية  

بسبب تذبذبـات يف املشـاركة هذا ما اجعلهـا يف  بعض األحيـان 

يـات ابلصفحات اجمليدة اليت كتبت بأيدي فتيـات جزائر كتذكيـر 

 يف احملـافل الـمغاربية والـعربية، اإلفريقيـة والعـاملية يف الس نوات

املـاضية ونفس النتـا ج واألجمـاد أصبحت تصنعهـا البطالت 

 اجلزائرايت يف وقتنا احلايل.

ومن بني هذه الرايضات واليت حتقق املنافسة واملامرسة     

 الرتوحي جند كرة الطائرة اليت جتذب إلهيا األطفال والش باب وكبارو 
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السن ومن   اجلنسني مما دفع هبا إىل مصاف أكرث األلعاب 

الطائرة  ليمت إدراج رايضة كرةالشعبية يف العامل والوطن العريب 

مضن املناجه الرتبوية من دهة واملنافستية التدريبية من دهة أخرى 

  ة اللعبة إن تعلهميا أو تنافس يا أو حتكامي.لبلوغ أهداف قياد

فكرة الطائرة من حيث املامرسة واليت تس تقطب إلهيا لكى     

 فإهنا تعترب بأرناهنا وخصائصها مالمئة من حيث األداء، اجلنسني

ة واملامرسة مما يعطهيا طابعا ممزيا ابملقارنة مع ابيق الرايضات امجلاعي

ثري من متع فقد حضيت بإهامتم ك ملرأة اليت تعترب جزء من اجمل فا

الباحيني وا ك نظرا ألمهية ادلور ايذي تلعبه املرأة يف سبيل 

اإلرتقاء ابجملمتع من نوايح عديدة إا تعترب مشاركة املرأة يف 

الرايضة ال وجود لها ألهنا ظلت تواجه قدرا كبريا من املعوقات 

يد اليت تتحمك ل خاصة يف الوطن العريب ووفقا للقمي احملمتعية والتقا

بعد  ظهرت الرايضة النسوية يف اجلزائريف حياة اجملمتعات فقد 

اإلس تقالل وا ك من خالل الفرق النسوية اليت ظهرت يف 

الرايضات الفردية كألعاب القوى ،الس باحة و غريها ابإلضافة 

رة، كرة اليد وكرة الطائ إىل بروز رايضات جامعية ككرة السةل،

ة حديثة الظهور ابلنس بة لغريها من حيث تعترب هذه األخري 

األلعاب األخرى وابلرمغ من ا ك فلقد كونت لنفسها أساليب 

متقدمة إا ما قورنت بعمرها ولكهنا مل تصل إىل املس توى املنشود 

يف ادلول العربية عامة و اجلزائر خاصة، هذا إن دل عىل يشء 

كرة الطائرة  اإمنا يدل عىل الواقع املر والوضعية الصعبة اليت متر هب

اجلزائرية مما أدى إىل ضعف املس توى، هذا لكه جعلنا هنمت بلك 

التغريات اليت طرأت عىل الساحة الرايضية وحفزان لكشف 

العراقيل اليت تواجه كرة الطائرة ابجلزائر، وابلتايل إاجاد احللول 

وبعض اإلقرتاحات للحد من هذه املشالك واخلروج من هذه 

نافس طرية والهنوض بكرة الطائرة وجعلها تت الوضعية الصعبة واخل

 وعليه نطرح اإلشاكل التايل: من جديد عىل األدوار األوىل،

ما هو واقع ممارسة كرة الطائرة يف الوسط النسوي }الرايضة 

 النسوية اجلزائرية{؟

 وعليه نطرح التساؤالت التالية:

 هل إلجتاه األرسة حنو ممارسة املرأة للرايضة أثر سليب عىل 

 ممارسة كرة الطائرة النسوية يف اجلزائر؟

 هل للوازع ادليين اتنري سليب عىل املامرسة النسوية لكرة الطائرة؟

هل للتقاليد اإلجامتعية والعادات اتنري عىل ممارسة كرة الطائرة 

 النسوية يف اجلزائر؟

هل للعالقات يف اجملمتع دور سليب عىل الرايضة النسوية ممارسة 

 كرة الطائرة؟

 ومن خالل اإلشاكلية والتساؤالت اجلزئية نقرتح الفروض التالية:

 الفرضيات اجلزئية:

تسامه إجتاهات األرسة حنو ممارسة املرأة للرايضة يف التانري     

 سلبا عىل كرة الطائرة النسوية يف اجلزائر.

يعترب الوازع ادليين عامل من عوامل تراجع كرة الطائرة النسوية 

 يف اجلزائر.

ثر التقاليد اإلجامتعية والعادات سلبا عىل ممارسة رايضة كرة تؤ 

 الطائرة النسوية يف اجلزائر.

 تعتربالعالقات يف اجملمتع من أمه العوامل املؤثرة سلبا عىل ممارسة

 كرة الطائرة النسوية يف اجلزائر. 

غرياهتا متد معامل حبثنا من حيث اإلشاكلية ومن خالل حتدي    

 البد أن نوحض مجةل من املصطلحات واملفاهمي املس تقل والتابع

 املدرجة يف س ياق العمل البحيث ويه:

املامرسة: يعرف التعمل بأنه لك تغري يف األداء حتت رشوط 

 ،أمهية املامرسة يف اكتساب السلوكاملامرسة، وهذا يوحض مدى 

فهيي الرشط الرضوري، والتعمل اليمت بال ممارسة واملامرسة ال 

إن مل يكن الاكئن احلي مس تعدا يذ ك، فهيي متهد حتقق التعمل 

غري  رشط رضوري ولكنه إهناوتيرس حدوث التعمل ويذ ك يقال 

كرار فهيي هن ابلتناف حلدوث التعمل، واملامرسة ختتلط يف ايذ

لكهنا ختتلف عن التكرار من حيث أن املامرسة نوع من التكرار 

 (3)لية التعملمع تكرار معزز وليس آيل ومن هنا نانت فاعليهتا يف 

يعرفها "لوشن وساج" بأهنا نشاط مفعم ابللعب،  الرايضة:

تنافيس داخيل وخاريج املردود يتضمن أفرادا أو فرقا تشرتك 

 لبدنيةضوء التفوق يف املهارة ا يف مسابقة وتقرر النتا ج يف

 .(4)اخلطط

هنام يه رايضةجامعية يتقابل فهيا فريقان يتكون لك م كرة الطائرة:

العبني يتبارون ويتنافسون داخل ملعب صغري ابلنس بة  06عىل 

للمالعب األخرى، وهذا األخري مفصول بش بكة لتقسم امللعب 

إىل نصفني، وهدف هذه اللعبة هو إحراز أكرب عدد من النقاط 

 بإسقاط الكرة عىل األرض يف ملعب اخلصم وبطريقة قانونية.

فصول حول  صوهبدف التفصيل أكرث نان البد لنا من ختصي    

هذه املصطلحات واملقاربة اليت نأسس علهيا العمل النظري 

األسايس لهتيئة العمل التطبيقي من حيث املفاهمي واملصطلحات 

 وخصائصها واهدافها وفقا ملهنجية حبث تتوافق واملتغريات.
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 املهنج املتبع:

يرتكز اس تبدام الباحث ملهنج دون غريه عىل طبيعة     

فاختالف املواضيع من حيث الوضوح ، سهاملوضوع ايذي يدر 

ادلراسة  ويف، والتحديد يس توجب اختالف املناجه املس تعمةل

احلالية وتبعا للمشلكة املطروحة واملمتثةل يف "واقع ممارسة كرة 

الطائرة يف الرايضة النسوية اجلزائرية " فان املهنج الوصفي هو 

فها وحماوةل صني إا يقوم جبمع البياانت وت  ،املالم لهذه ادلراسة

تفسريها وحتليلها من أجل معرفة أثر وتأنري العوامل عىل هذه 

وهذا هبدف اس تبالص النتا ج  الظاهرة اليت يه حمل دراسة،

 ومعرفة كيفية الضبط والتحمك يف هذه العوامل.

ومن التعاريف الشائعة للمهنج الوصفي تعريف راحب تريك     

ر كام ظاهرة من الظواه ايذي يرى بأنه لك اس تقصاء ينسب إىل

حتديد وكشف جوانهبا و  يه قامئة يف احلارض قصد تشخيصها،

 .(5)العالقات بني عنارصها أو بيهنا وبني ظواهر أخرى

 جممتع ادلراسة والبحث:

يتكون جممتع ادلراسة اللكي يف هذا البحث من فرق كرة       

فريق  –(16الطائرة النسوية لوالية الشلف و يه: فريق الغالية )

( 15فريق اجليل املس تقبل) –(14فريق النجمة ) -( 14الوفاق)

العبة(  59حيث بلغ عدد العبات كرة الطائرة لوالية الشلف )

وقد مت إختيار فريق النجمة الناشط يف ادلوري الوطين والعريب، 

ونان سبب إختيار هذا الفريق ألنه يتكون من مجموعة خمتلطة 

 ت األخرى وح ى أجنبيات.من الالعبات بعضهن من الوالاي

 عينة البحث وكيفية اختيارها: 

العينة يه فئة متثل جممتع البحث أو مجهور البحث أي مجيع     

مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث أو مجيع األفراد أو 

يف و األشباص أو األش ياء اليت يكونون موضوع مشلكة البحث.

ات ادلراسة المئهتا ومتغري موضعنا هذا مت اختيار العينة القصدية مل

العبة من فريق النجمة   12حيث اش متلت عينة البحث عىل

 .(6)ينشطون ادلوري الوطين"

أدوات البحث: متثلت يف اس امترة الاس تبيان واليت أحتوت عىل 

 نالنة حماور:

نظرة وإجتاه األرسة حنو الرايضة النسوية }كرة الطائرة{ عرشة  -

 أس ئةل.

 التقاليد اإلجامتعية والعادات سة أس ئةل{،الوازع ادليين }مخ  -

 .}مخسة أس ئةل{

رشة ع  العالقات يف اجملمتع ونظرته للرايضة النسوية }كرة الطائرة{ -

 أئةل.

للك دراسة أو حبث علمي مجموعة من األدوات  :أدوات البحث

 : والوسائل يس تبدهما الباحث فاعمتدان يف حبثنا هذا عىل

خالل اإلطالع عىل النظري وحتليل املصادر واملراجع: نان ا ك 

مس توى املراجع العلمية كام متت الاس تعانة ابدلراسات السابقة 

 .واليت تناولت هذه اجلانب

اس امترة الاس تبيان: اعمتدان يف دراستنا عىل اس امترة اس تبيان 

ة مؤلفة من مجموعة بأهنا الحئ :لبياانت امليدانية وميكن تعريفهامجليع ا

يح مبوضوع ادلراسة وبعد تصمهمها بشلك حص  من األس ئةل ترتبط

ودقيق من املراحل املهنجية اليت يتعني عىل الباحث أن يولهيا 

اهامتمه وجناحه، إن الافرتاضات اليت ستتحول إىل أس ئةل مضن 

الاس امترة تشلك اللبنات األوىل يف بناء منطلقات النظرية 

 (7)املعرفية للبحث املدروس

 : راسةاألسس العلمية ألدوات ادل

صدق ونبات الاختبار: إن من أبرز الرشوط اليت البد وان     

لنتا ج تكون انجعة من حيث ا أنتتوفر يف أي أداء ح ى يتس ىن 

وعليه يعترب الصدق أمه رشوط الاختبار اجليد، فاالختبار ايذي 

حيقق وبدرجة عالية قياس ما وضع من أجهل فعال وليس شيئا 

أمحد: إن الصدق النس يب يعين  آخر، يقول محمد عبد السالم

بار فصدق الاخت  أنه يقيس فعال اجلانب ايذي وضع من أجهل،

ميدان بدليل مبارش عىل مدى صالحيته لقياس أحد املتغريات 

ون هو قدرته عىل التنبؤ ليك يك كام قد يعين صدق الاختبار:

مؤرشا للتوقعات املس تقبلية خاصة يف حاةل اختبار األفراد 

 .(8)رسة نشاط معنيالصاحلني ملام

أما الثبات فهو العامل الثاين بعد الصدق يف معلية تقيمي    

الاختبارات ويقصد بثبات الاختبار: أن يعطي نفس النتا ج إمنا 

اس تبدم أكرث من مرة حتت نفس الظروف وعىل نفس 

 . (9)األفراد

تبار الثبات هو حمافظة الاخ  :ويقول مروان عبد اجمليد إبراهمي   

 .(10)تا ه إاا أعيد عىل نفس العينةعىل ن 

وللحصول عىل مصداقية يف الوس يةل املس تبدمة فقد مت     

إختبارها وتصديقها من حيث احملتوى والشلك من خالل طريقة 

الاختبار القبيل والبعدي عىل نفس األشباص ويف نفس 

الظروف حيث مت حساب معامل الارتباط واجلدول التايل 

 ل علهيا:يوحض النتا ج احملص
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 معامل الصدق                                    معامل الثبات مس توى ادلالةل درجة احلرية   جحم العينة العمليات

  0.05     5       6      1تطبيق 

    0.76 

 

   0.87 
 0.05     5       6      2تطبيق 

 جدول ميثل نبات وصدق الاس تبيان

ويه قهمة داةل إحصائيا عند مس توى  R:0.76 إن معامل الارتباط

مما يؤكد أن الاس امترة تمتتع بدرجة عالية من الثبات   0.05ادلالةل 

وهبذا نس تطيع أن حنمك  0.87أما ابلنس بة للصدق ايذايت يكون 

عىل الاس امترة ابلثبات والصدق وميكن اس تبداهما يف دراستنا 

 احلالية.

زائرية إن الرايضة النسوية اجل :نشأة الرايضة النسوية يف اجلزائر

ظاهرة حديثة بدا الاهامتم هبا بعد الاس تقالل إا يف عهد 

الاس تعامر اقترصت الرايضة عىل الرجال وا ك لغرض ادلفاع 

عن الوطن وميال ا ك فريق جبة التحرير الوطين لكرة القدم 

ليكون مبثابة سفارة القضية م 18/04/1958ايذي تأسس يف 

 .(11) حملافل ادلوليةاجلزائرية يف ا

أما ما يسمى الرايضة النسوية فمل يكن لها وجود يف تكل     

الفرتة إا اقترصت دور املرأة يف حراسة البيت وتربية األوالد 

وبعد الاس تقالل أصبحت املرأة اجلزائرية متحررة و مناضةل 

لتثبت مدى جدارهتا يف امليدان الراييض وادلليل عىل ا ك بروز 

ويف  1978إىل  1962س به من الرايضيات من عدد ال اب

الامثنينات ازدادت مشاركة الرايضيات اجلزائرايت يف عدة 

 بطوالت وطنية عربية افريقية و عاملية ناأللعاب الاوملبية مبوسكو

كام شهدت هذه الفرتة ارتفاع نس بة الرايضيات م 1980س نة 

م 1986إىل  1980املشارنات يف خمتلف الرايضات امجلاعية بني 

عرفت الرايضة تدهورا  1986لكن بعد  ٪52واليت وصلت إىل 

وا ك  ٪37كبريا إا بلغ عدد الفتيات املامرسات للرايضة امجلاعية 

ع نظرا لتأثرها ابلتغريات الاجامتعية والاقتصادية اليت عرفها اجملمت

 اجلزائري.

إا تعرضت بعض الرايضيات للهتديد و املضايقات كام     

ضة النسوية عدة عقبات ومشالك خاصة فامي يتعلق وادهت الراي

ابيذهنيات والعادات و التقاليد احملافظة و اليت أثرت كثريا عىل 

املامرسة النسوية للرايضة كام أثرت ابلفوارق املوجودة بني 

اجلنسني عىل مس توى بعض الرايضات كرايضة النخبة إا منع 

أما ، ةافسة ادلولياندي التجارة لكرة القدم من املشاركة يف املن

يف الس نوات األخرية بدا اجملمتع اجلزائري يتقبل نوعا ما صورة 

املرأة الرايضية خاصة بعد الانتصارات اليت حققهتا بعض 

الرايضات يف املنافسات ادلولية ناأللعاب الاوملبية والبطوالت 

  .(12)العاملية 

ىل عإن التطور ايذي عرفته الرايضية النسوية اجلزائرية     

املس توى العاملي واجلهوي وخصوصا عىل الساحة ادلولية كام 

فرضت وجودها يف امليدان املهين حيث هناك عدة إطارات 

رايضية اليت أصبحت متارسها املرأة بصفة عامة وابلتايل توس يع 

جمال أنشطهتا الرايضية الرتفهيية والتنافس ية ونذكر من بني 

اجات : كرة القدم س باق ادلر الرايضات اليت متارسها املرأة ماييل

املالمكة رفع اإلنقال املصارعة الاكراتيه اجليدو وأنواع أخرى من 

 الرايضات الش توية وكذ ك اإليروبيك املبارزة. 

ائرة يف : نانت نشأة كرة الطاترخي وتطور كرة الطائرة يف اجلزائر

رق حيث نانت بعض الف اجلزائر قبل احلرب العاملية األوىل،

قي اإلحتاد الفيدرايل للمؤسسات امجلبازية لشامل اإلفري مندجمة يف

 وا ك لعدم وجود اإلحتاد الفدرايل لكرة الطائرة يف ا ك الوقت.

ولقد ظهرت كرة الطائرة عىل يد الاس تعامر الفرنيس ايذي     

نان ميارس هذه اللعبة من أجل قضاء وقت الفراغ ومل مير عهنا 

ني صفوف اجلزائري وقت طويل ح ى ظهرت هذه اللعبة يف

وظهرت عدة فرق يف تكل الفرتة مهنا أوملبيك بلكور وفريق 

ة ومل تكن هذه اللعبة متارس رمسيا إال بعد إنشاء فيدرالي العامصة،

حيث نشأة هذه اللعبة  ،م1992شامل إفريقيا لكرة الطائرة عام 

أوال يف اجلزائر العامصة بعد ا ك توسعت يف املغرب مث يف وهران 

  قس نطينة وتونس.  يفانترشت  وبعدها

ويف األربعينيات نانت لكرة الطائرة اجلزائرية عددا من    

يب اإلخوة بورنا الالعبني املمتازين مهنم: ودل موىس سعيد،

 وغريمه.

بعد الاس تقالل عرفت اجلزائر إنشاء الاحتادية اجلزائرية لكرة   

ويف م 1962سبمترب  8الطائرة وظهور فريق وطين لذلكور بتارخي 

ية ومت إدخال الاحتاد أسس الفريق الوطين لإلانث،م 1964س نة 
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وهذا مبساعدة ادلكتور بورنايب وعدد من  FIVBاجلزائرية مضن 

 120وبلغ عدد املتطوعني يف ا ك الوقت حوايل  املتطوعني،

 منخرط مما يدل عىل أن ممارس هتا تقترص عىل فئة معينة من اجملمتع،

كرة اجلزائرية إىل األعىل ابلرمغ من ومع مرور الوقت صعدت ال

نقص اإلماكنيات والس ياسة اليت انهتجهتا األطراف الوصية اليت 

حيث نان أجر أحسن العب كرة  اس تصغرت هذا النشاط.

شاركت م 1963ويف  الطائرة أقل من أجر العب كرة القدم،

 اجلزائر ألول مرة بفريق ايذكور يف األلعاب الصداقة الثالثة بدنار.

مت الترصحي ابإلصالح الراييض يف م 1976نومفرب  23ويف     

إطار ادلس تور الوطين، جفهزت امجلعيات الرايضية بلك الوسائل 

البرشية واملادية حتت قانون الرتبية البدنية والرايضية من أجل 

ويف  ،نرش وتطوير الرايضية اجلزائرية وللكرة الطائرة ابخلصوص

 .FIVBوانني العامة الوطنية مت تأسيس مجعية القم 1936س نة 

ولندا ب م اجمتع ممثلون من تش يكوسلوفاكيا،1946ويف س نة     

تقر م 1947وفرنسا يف براغ واتفقوا عىل عقد مؤمتر بباريس يف 

فيه توحيد اللعبة وقوانيهنا وتعمهمها عىل لك أحناء العامل، فأدت 

ا الفكرة إىل وجود اإلحتاد ادلويل لكرة الطائرة فانظمت إلهي

 احتادات وطنية من مجيع بدلان العامل من بيهنا بلجياك، فرنسا،

اجملر، هولندا، إيطاليا، ايرلندا، الربتغال، رومانيا، يوغسالفيا، 

 الوالايت املتحدة األمريكية، الربازيل ومرص.

وقد أقهمت أول بطوةل نظمها وأرشف علهيا اإلحتاد ادلويل يف     

أول بطوةل عاملية للرجال يف  م1949ويف س نة م 1948روما س نة 

 براغ وأول بطوةل أوربية للنساء يف نفس الس نة.

نظمت موسكو بطوةل دولية رائعة متزيت م 1952ويف س نة     

نظمت أخضم بطوةل م 1956ابشرتاك عدد كبري من ادلول ويف عام 

دوةل  17دوةل من بيهنا  41عاملية يف ابريس حيث شارك فهيا 

 واس متر تنظمي هذه البطوالت ح ى شاركت بفرق للس يدات،

 .م1958عام 

أما ابلنس بة لدلول العربية فقد دخلت إىل أقطار املغرب    

العريب عن طريق اجليش الفرنيس ايذي نان حيتل هذه ادلول 

وعن طريق املدرسني العرب والفرنس يني ايذين أمتوا دراس هتم يف 

ورية نان أول لقاء بني امجلهم 1954ويف س نة ، معاهد فرنسا

العربية املتحدة ولبنان، حيث أقهمت عدة مبارايت يف القاهرة 

 وبريوت.

إلنسان عنرصا مبا أن ا تأنري األرسة واجملمتع عىل الرايضة النسوية:

ألرسة اجامتعيا فانه ابلرضورة يتأثر ابجملمتع ويؤثر فيه ابعتبار إن ا

 تخلية يف اجملمتع فإهنا ختضع يه األخرى لعدة تأنريا أصغريه 

 خارجية تس تغلها األرسة لتأنري هبا عىل أبناهئا.

هر إىل البنت أول ما تظ  إنإن للك أرسة نقافهتا ويذ ك نقول     

الوجود جتد نفسها وسط عائةل فذ ك املاكن األول ايذي تتعمل 

سول فيه وتتأثر بثقافته فالبنت طبق األصل ألبوهيا حيث يقول ر 

 فطرة أبويه ". هللا صىل هللا عليه وسمل "الودل عىل

ي فالوادلين أساس تكوين نفس ية األوالد وتطبيع خشصيهتم فف    

أفرادها  دأحاجملال الراييض العائةل اليت لها نقافة رايضية أو 

ميارس الرايضة جند أن ابيق األفراد هلم قابلية للمامرسة من حيث 

تباين أمهيهتا يف احلياة وهبذا اجد املريب سهوةل يف التعامل مع 

 لبنت واليت تنشا وسط عائةل ال تعرف املعىن األسايس واحلقيقيا

 للرايضة جتد صعوبة يف التكيف معها وال تعطهيا األمهية الاكفية.

إاا نانت املوانع النفس ية والاجامتعية متعددة اجلوانب فان    

السؤال ايذي يطرح ااته هو كيف تمتكن الفتاة من ممارسة 

 ضة النسوية بصفة عامة قد وضعتالرايضة " احلقيقة أن الراي

وراء القضبان نتيجة حلمك سابق ووضعية اس هتزاء هؤالء ايذين 

قالوا "إن الرايضة النسوية ابطةل" فالعديد من الفتيات يعتربن 

أن الرايضة ليست من حقهن ومتنعهن من ادلراسة أو يه مضيعة 

 ألشغالهن واليت يه يف الغالب من األعامل املزنلية.

أقهمت عدة دراسات حول املصادر الرئيس ية املؤثرة عىل  ولقد    

" أن املامرسة األوىل malumphyوقد أوحض "، الرايضة النسوية

 وأن الفتيات الرايضيات حيصلن، تكون حسب أنواع الرايضة

دراسة  ويف، عىل املوافقة اللكية من طرف األشباص املؤثرين

يت تشجع العوامل الاثنية جند أن التأنري العائيل يعترب من أمه 

الفتاة عىل املامرسة الرايضية و ادلخول يف املنافسة و قد بلغ عدد 

أما  ٪50األشباص املؤثرين املشجعني للرايضة النسوية 

"Grendorfer جاء مبعلومات وصفية حول كيفية تأنري "

إا أن بداية ممارسة اإلانث للرايضة يف السن الثامنة ، األشباص

 ٪39,5فنس بة  ٪70ة الرايضية نسبهتن حوايل مجليع أنواع األنشط

عرفن تشجيع من  ٪31,5نان دمعهن من طرف أرسهتن بيامن 

 دخلن نوادي خصوصية. ٪17طرف احمليط وحوايل 

ن إ التنش ئة الاجامتعية وأثرها عىل ممارسة املرأة للرايضة:

اجا اجملمتعات العربية يه إحدى اجملمتعات اليت تكون فهيا األنىث نت

ئة الاجامتعية فهب ال تتعود منذ الصغر عىل القيادة وال للتنش  

عىل املسؤولية وال عىل اختاا القرارات بيامن تشجع الفتاة عىل أن 

وأكرث من  ،تكون هادئة ورقيقة يف الالكم ويف السري والسلوك
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هذا تهنيى ترىب وتكيف عقليا خالل الطفوةل والبلوغ عىل أن 

قليدي لتعريف دور األنىث الت تظهر دامئا اخلضوع والطاعة وفقا 

وهذا النوع من التنش ئة الاجامتعية القام عىل التبعية عند املرأة 

 يعوقها من حتقيق ااهتا.

ومبا أن اجملمتع اجلزائري جزء من اجملمتع العريب فهو بدوره     

يرتكز ويقوم عىل هذا النوع من التنش ئة فاألرسة التقليدية اليت 

التفرقة  زائري يف غالبيته مبين عىل أساسيتكون مهنا اجملمتع اجل

والمتيزي بني اجلنسني سواء يف املعامةل لو فامي خيص األعامل 

اخلاصة بلك مهنام وهذا المتيزي تعلمه األرسة ألفرادها منذ الصغر 

 .(13)عن طريق التنش ئة الاجامتعية اليت تتنقل من جيل إىل آخر

ىل اإلانث والد ايذكور عفاألرسة اجلزائرية التقليدية تفضل األ    

فيس تقبل ميالد الطفل ايذكر بفرحة عارمة وتقام الاحتفاالت 

ح ى ولو نانت األرسة فقرية أما ميالد الفتاة فيكون يف الغالب 

سببا للغضب ونشوب بعض املشالك وسوء التفامه يف الوسط 

األرسي وتلقن الفتاة منذ صغرها مبجموعة من املفاهمي والقمي 

ا األخالقية ناحلياء الطاعة واخلضوع ألفراد أرسهتا كأبهيواملعايري 

وأخهيا مث زودها وعدم الاختالط والاعتدال يف امليش وعدم 

 رفع صوت وغض البرص وارتداء احلجاب.

إن اجملمتع اجلزائري ينظر إىل جسم املرأة عىل انه جذاب فاتن     

 لمغري اجب أن خيفى عن األنظار الن من شانه أن يلهيي الرج

غنب ويبعده عن القيان بواجباته ادلينية يذ ك فان الفتيات الاليت ير 

يف ممارسة النشاط البدين أو التوجه إىل املالعب ملامرسة الرايضة 

اجدن صعوبة الن اجملمتع اجلزائري بصفة عامة واألرسة اجلزائرية 

بصفة خاصة ما يزال ينظر إىل الفتاة كفرد غري راشد خياف عليه 

 اخلاريج.من العامل 

لك ل العادات والتقاليد وأثرهام عىل املامرسة الرايضية النسوية:

 كوهنا ورهثا عن أجداده األولني، جممتع عاداته وتقاليده اخلاصة به

 ،مزروعة بداخهل ال ميكنه الاس تغناء عهنا ألهنا جزء من حضارته

 فاجملمتع يقوم بتوزيع األدوار الاجامتعية بني الرجل واملرأة. 

 فعملية الفصل يف األدوار جندها شائعة يف اجملمتع اجلزائري يف    

نت فهيي تبدأ منذ الطفوةل مفثال الب ، البيت واملدرسة والشارع

الصغرية اليت حتاول تسلق الشجرة تش به ابلودل والطفل ايذي 

ذهب إىل فيبدأ هذا الفصل يف التكوين وي، يبيك يش به ابلبنت

 وأي خروج عن، واللباسأدق األمور ح ى يف طريقة امليش 

 هذا اإلطار يعترب شذوا اجامتعي وسلوك مرفوض.

تعمل  ،إن العائةل اجلزائرية معروفة ابحملافظة عىل القمي والتقاليد   

عىل زرع نوع من السلوك دلى بناهتن خوفا من نظرة الناس 

لقد تعددت األدوار النسائية وهذا ما ، وحفاظا عىل السمعة

جملمتع فعندما جند املرأة يف ا، ضية النسويةيسهل املامرسة الراي

تشغل مجيع القطاعات يسهل علهيا ممارسة الرايضة ويسهل علينا 

 .(14)تصورها يف امللعب واألماكن الرايضية

والعالقة اليت ندرسها يف هذا اجلانب تمكن يف اختالف     

العادات وطريقة التفكري بني الوسط املعييش وأثرها عىل املامرسة 

للمس توى  ففي األرايف ميال ونظرا، رايضية النسوية يف اجملمتعال

الثقايف احملدود عادة ما متنع البنت من ممارسة الرايضة اعتقادا 

وهذا من خالل دراسة أقهمت عىل العائةل  ،مهنم أهنا جملبة للعار

الريفية وقد اس تنتج أهنا تضع حد يذهاب بناهتن للمدرسة من 

ل غرض وحيد هو أن الفتاة ليس لها السن الثانية عرش من اج

أي داع للتعمل ألنه ليس من الالئق ترك الفتاة تذهب وتأيت هذا 

ما يقلل من حرمة العائةل أما ابلنس بة لعائةل املدينة فإننا جند أهنا 

تبيح وتسمح للفتاة ممارسة الرايضة بل وتشجعها و تعطهيا ادلمع 

يف ايذي لتطور الثقاويرجع أساسا إىل التحرر الفكري وا، الاكمل

 . (15)تعيشه

 عرض وحتليل ومناقشة النتا ج:        

إجتاهات األرسة حنو ممارسة املرأة للرايضة كرة  -احملور األول: 

 الطائرة النسوية يف اجلزائر.

 هل تشجعك أرستك عىل ممارسة الرايضة؟ السؤال:

ادلالةل  اجلدولية 2ك احملسوبة2ك ة احلرية درج مس توى ادلالةل     النس بة املئوية     التكرار اإلجابة

 اإلحصائية

 نعم

 

   11 84%  

 

0.05 

 

 

  01 

 

 

5.33 

 

 

   3.48 

 

 

 داةل

 احصائيا

 ال

 

03 16% 

 %100 14   اجملموع
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من خالل النتا ج املبينة يف اجلدول نالح  أن  قراءة اجلدول:

ودرجة حرية  0.05هناك فروق داةل إحصائيا عند مس توى دالةل 

اجلدولية  2( أكرب من نا5.33احملسوبة) 2حيث نانت نس بة نا 01

من  %84النس بة العالية من أفراد العينة املقدرة ب  (، أما3.48)

نصيب األجوبة اليت تؤكذ وجود تشجيع من طرف األرسة اجتاه 

يرون أهنن اليتلقون  %16الرايضة، بيامن جند أن نس بة 

رسة مه فبالتايل إجتاه الفتياة للامتشجيعات ومساعدات من أرس

 تدمعه التشجيعات األرسية للفتاة املامرسة.

 هل يوجد يف أرستك من مارس كرة الطائرة من قبل؟ السؤال:

معرفة ما إاا نانت األرسة عندها  الغرض من طرح السؤال:

  اترخي راييض يف لعبة كرة الطائرة.

مس توى  النس بة املئوية     التكرار اإلجابة

 ادلالةل    

 ادلالةل اإلحصائية اجلدولية  2ك احملسوبة 2ك درجة احلرية

 نعم

 

  06 41%  

 

0.05 

 

 

  01 

 

 

   0.33 

 

 

   3.48 

 

 

 ال غري داةل إحصائيا

 

  08 59% 

 %100 14   اجملموع

من خالل معطيات اجلدول نالح  أن ليس   قراءة اجلدول:

ودرجة حرية  0.05مس توى دالةل  هناك فروق داةل إحصائيا عند

 2( أصغر من نا0.33احملسوبة ) 2حيث نانت نس بة نا 01

يه  %59أما النس بة املئوية العالية املقدرة ب  (،3.48اجلدولية )

من نصيب األجوبة اليت ترى أن ليس هناك من مارس الرايضة 

من قبل يف أرس الالعبات وكن هن من بدأن يف مزاوةل كرة 

من مجموع أفراد العينة يرون أن هناك  %41 جند أن الطائرة، بيامن

 اترخي راييض لعائالهتم مما دفعهم ملامرسة الرايضة فبالتايل ليس

رة الطائرة كلتارخي املامرسة العائيل شديد األثر عىل ممارسة الفتاة ل

 النسوية.

والعادات  امتعيةالاجللوازع ادليين والتقاليد  احملور الثاين والثالث:

 ها عىل ممارسة رايضة كرة الطائرة النسوية يف اجلزائروأثر 

 هل يقف احلجاب عقبة أمام ممارس تك لكرة الطائرة؟ السؤال:

معرفة إاا نان احلجاب يبعد الفتاة  الغرض من طرح السؤال:

 عن ممارسة كرة الطائرة.

النس بة  التكرار اإلجابة

 املئوية    

مس توى 

 ادلالةل

ادلالةل  اجلدولية  2ك احملسوبة 2ك درجة احلرية

 اإلحصائية

 نعم

 

  12  92%  

 

0.05 

 

 

   01 

 

 

    8.33      

 

 

   3.48 

 

 

داةل 

 احصائيا

 ال

 

   02   08% 

 %100 14   اجملموع

من خالل اجلدول أعاله نالح  أن هنا فروق  قراءة اجلدول:

ث حي 01ودرجة احلرية  0.05عند مس توى دالةل  إحصائياداةل 

(، 3.48اجلدولية ) 2( أكرب من نا8.33احملسوبة ) 2وجدان أن قهمة نا

لصاحل األجوبة اليت  %92 ـأما النس بة املئوية العالية واملقدرة ب

ترى أن احلجاب يعترب عائق أمام ممارس هتن للرايضة بيامن هناك 

من العينة يقرن أن احلجاب ال مينعهن من ممارسة رايضهتن  08%

ت عىل فان امللمح ادليين يف اللباس تقرأه املامرسا املفضةل و عليه

أنه مؤثر سلبا علهيم مما يبعث بذات التفكري دلى الفئات 

 الهندام اإلساليم اجتاهاألخرى لرتى اات الرؤية  الاجامتعية

 واملامرسة الرايضية دلى النساء.

يف رأيك، هل يشجع اإلسالم املرأة عىل ممارسة  السؤال:

 للرايضة؟
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معرقة إاا نانت املرأة تتلقى تشجيع  من طرح السؤال:الغرض 

 من طرف اإلسالم يف مسأةل ممارس هتا للرايضة.
النس بة  التكرار اإلجابة

 املئوية    

مس توى 

 ادلالةل 

 ادلالةل اإلحصائية اجلدولية  2ك احملسوبة 2ك درجة احلرية

 نعم

 

   03  16%  

 

0.03 

 

 

  01 

 

 

   5.33 

 

 

   3.48 

 

 

 ال حصائياداةل ا

 

   11  84% 

 %100 14    اجملموع

من خالل اجلدول تبني لنا أن هناك فروق داةل  قراءة اجلدول:

حيث بلغت  01و درجة احلرية  0.05احصائيا عند مس توى دالةل 

اجلدولية اليت قدرت ب  2ويه أكرب من نا 5.33احملسوبة 2قهمة نا

نانت  %84ة العالية واليت بلغت ، أما ابلنس بة للنس بة املئوي3.48

من نصيب األجوبة اليت ترى أن اإلسالم ال يشجع املرأة عىل 

من أفراد العينة يرون أن  %16ممارسة الرايضة ومينعها عهنا بيامن 

اإلسالم يشجع املرأة عىل ممارسة الرايضة بدليل أن لها فوائد 

ت أومنه فإن التنش ئة اليت أنش، جلسم الرجل و كذ ك املرأة

جل ابلسلطة ايذي يمتتع فيه الر  الاجامتعيعلهيا املامرسات واحمليط 

أوىح إلهين هبذا مما يؤكد عدم إطالعهن ابدلين ونظرته للنشاط 

 البدين ابلنس بة للمرأة وأقوال العلامء خبصوص الرايضة النسوية.

هل تعترب العادات والتقاليد عائق أمام ممارس تك  السؤال:

 للرايضة؟

معرفة إاا نان هناك دور للعادات  رح السؤال:الغرض من ط

 والتقاليد يف إعاقة الفتاة عىل ممارسة الرايضة.

مس توى   النس بة املئوية     التكرار اإلجابة

 ادلالةل   

 ادلالةل اإلحصائية اجلدولية  2ك احملسوبة 2ك درجة احلرية

 نعم

 

   11  84%  

 

0.05 

 

 

  01 

 

 

   5.33 

   

 

   3.48 

 

 

 ال إحصائيا داةل

 

   03  16% 

 %100 14    اجملموع

من خالل النتا ج املتوصل إلهيا يف اجلدول نالح   قراءة اجلدول:

ودرجة  0.05أن هناك فروق داة إحصائيا عند مس توى دالةل 

 2ويه أكرب من نا 5.33احملسوبة ب  2حيث قدرت نا 01احلرية 

ويه  %84وية العالية وصلت إىل اجلدولية ، بيامن جند النس بة املئ

من نصيب األجوبة اليت ترى أن للعادات والتقاليد دور يف إعاقة 

من مجموع العينة  %16الفتاة عىل ممارس هتا للرايضة أما نس بة 

يرون أن للعادات والتقاليد أي تأنري عىل ممارس هتن للرايضة مفن 

رتبط ا خالل التنش ئة الاجامتعية للك مهنن تتجىل أحاكهمن فامي

 للامرسات.  الاجامتعيةابلتقاليد وفقا للبيئة 

احملور الثالث: عالقات اجملمتع والنظرة حنو ممارسة الرايضة 

 النسوية كرة الطائرة

 ة؟عىل ممارسة الرايض الاجامتعيهل يشجعك احمليط  السؤال:

 معرفة إاا نان اجملمتع يشجع الفتاة عىل الغرض من طرح السؤال:

 ممارسة الرايضة؟

مس توى   النس بة املئوية     التكرار اإلجابة

 ادلالةل   

 ادلالةل اإلحصائية اجلدولية  2ك احملسوبة 2ك درجة احلرية

 نعم

 

   06  41%  
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 ال

 

 غري داةل احصائيا 3.48    0.33    01   0.05 59%  08   

 %100 14    اجملموع

  ا ج املتوصل إلهيا يف اجلدول نالحمن خالل النت قراءة اجلدول:

 0.05أنه ليس هناك فروق داةل إحصائيا عند مس توى دالةل 

أصغر  (0.33احملسوبة ) 2حيث وجدان قهمة نا 01ودرجة احلرية 

 ـ(، أما النس بة املئوية العالية واملقدرة ب3.48اجلدولية ) 2من نا

تشجيع ب يه من نصيب األجوبة اليت ترى أن اجملمتع ال يقوم  59%

 الفتاة ملامرسة لرايضة وهذا نظرا لطبيعة اجملمتع املعاش فيه، بيامن

يقرن أن اجملمتع ال يقوم بتشجيع الفتاة ملامرسة  %41جند نس بة 

 الرايضة.

هل تعتربين أن ممارس تك لكرة الطائرة يفسح  ك اجملال  السؤال:

 لتوس يع العالقات اإلجامتعية؟

نانت ممارسة كرة الطائرة  معرفة إاا الغرض من طرح السؤال:

 .الاجامتعيةيساعد الفتاة عىل توس يع عالقاهتا 
مس توى   النس بة املئوية     التكرار اإلجابة

 ادلالةل   

 ادلالةل اإلحصائية اجلدولية  2ك احملسوبة 2ك درجة احلرية

 نعم

 

   11  84%  

 

0.05 

 

 

  01 

 

 

   5.33 

   

 

   3.48 

 

 

 ال داةل احصائيا

 

03  16% 

 %100 14    اجملموع

من خالل معطيات اجلدول نالح  أن هناك  قراءة اجلدول:

 01ودرجة احلرية  0.05فروق داةل إحصائيا عند مس توى دالةل 

اجلدولية  2( أكرب من قهمة نا5.33احملسوبة ) 2حيث وجدان قهمة نا

 %84 ساوييت ت ل(، أما ابلنس بة للنس بة املئوية العالية و ا3.48)

يه من نصيب األجوبة اليت ترى أن ممارسة الفتاة لكرة الطائرة 

 %16امن جند نس بة بي الاجامتعيةيفتح لها اجملال يف تنويع العالقات 

يقرن أن ممارسة كرة الطائرة ال تساعدهن عىل توس يع العالقات 

  .الاجامتعية

 العام: الاس تنتاج

أننا متكنا من ب بعد حتليل نتا ج الاس تبيان نس تطيع القول    

إنبات فرضيات دراستنا، وا ك من خالل معرفة واقع ممارسة كرة 

زالت تؤثر لعوامل اليت ماايف الرايضة النسوية اجلزائرية و  الطائرة

اليت أدت هبا إىل تدين مس تواها، ومن خالل النتا ج علهيا و 

 يل:ي املتوصل إلهيا أنناء التحليل واملناقشة تبني ما

ئةل من خالل حتليل و مناقشة نتا ج أس   يئ األول:اجلز الاس تنتاج

احملور األول توصلنا إىل أن هناك فروق داةل إحصائيا تبني أن 

رها األرسة تؤثر عىل الفتاة املامرسة لكرة الطائرة بدرجة كبرية ابعتبا

يهتا عىل حسب خشص  املاكن ايذي تتعمل فيه الفتاة وتقوم بتكوين

هذا ما  رسة تمتتع بثقافة الرايضة، فإاا نانت األنقافة الوادلين

يسهل عىل الفتاة ممارسة هوايهتا املفضةل وادلخول يف املنافسة 

وحتقيق األهداف اليت تسعى إلهيا من خالل الرايضة وإاا نان 

العكس فقد جتد صعوبة يف التكيف مع ممارس هتا للرايضة عامة 

هيا لبسبب ترامك اخلالفات واملشالك اليت من املمكن أن تؤثر ع

من عدة نوايح كام أن نظرة بعض األرس للفتاة أن هممهتا يف احلياة 

تمكن يف إنشاء عائةل وتربية األوالد، أي ينحرص وجودها يف 

املزنل فقط وعدم خرودها إىل العامل اخلاريج، وهذا ما تبينه 

 معظم أس ئةل احملور األول.

ئةل من س  بعد حتليل ومناقشة نتا ج األ اجلزيئ الثاين: تنتاجالاس  

احملور الثاين تبني لنا أن هناك فروق داةل إحصائيا ترى أن تعالمي 

ادلين اإلساليم ال خيدم ممارسة كرة الطائرة النسوية حيث ال 

يسمح الرشع للمرأة املسلمة بإظهار جسدها عن طريق اللباس 

الراييض ايذي يبني هيئة جسدها، بيامن جند حسب رأي 

 يس تطعن ممارسة الرايضة ابحلجاب العبات كرة الطائرة أهنن ال

 بسبب منعهن من التحرك حبرية مما يؤثر عىل نتا ج املبارايت، كام

أن الرايضة تتنا  وأنوثهتا لهذا مينع اإلسالم ممارس هتا من طرف 
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املرأة اليت جتعلها تأخذ طابع الرجويل أو تتعارض مع وظيفة املرأة 

 الإجامتعية.

 خالل حتليل ومناقشة نتا جمن  اجلزيئ الثالث: الاس تنتاج

األس ئةل من احملور الثاين تبني لنا أن هناك فروق داةل إحصائيا 

عىل أن الفتاة ال حيق لها مزاوةل الرايضة بسبب العادات والتقاليد 

املتوارنة منذ القدم كوهنا مزروعة بداخلنا ويه جزء من حضارتنا، 

اهتن دبيامن يقرن العبات كرة الطائرة أن الرايضة حسب عا

وتقاليدهن تعترب سلوك مرفوض من طرف األرسة واجملمتع كام أن 

 ممارس هتا جملبة للعار حبيث ال حتاف  عىل مسعة العائةل وحرمهتا.

اجلزيئ الرابع: يظهر لنا من خالل حتليل ومناقشة  الاس تنتاج

نتا ج أس ئةل احملور الثالث أن هناك فروق داةل إحصائيا تبني أن 

درجات  تقبل الفتاة ينحرص يف الزواج همام بلغتنظرة اجملمتع ملس  

التعمل والعمل، كام اجب أن ال تبتعد عن وظيفهتا األساس ية 

ال تبتعد عن دورها كربة بيت، حيث  واملمتثةل يف األمومة كام

الرايضة  حسب رأي العبات كرة الطائرة متثل يف أن ممارسة

لرقة يف ا جتعل الفتاة تتبىل عن بعض صفات األنونة ناحلياء،

الالكم، اخلفض يف الصوت و غريها، مما اجعل الفتاة تتبىل عن 

ن أنوثهتا هذا ما يتنا  مع قواعد اجملمتع واليت جتعل املرأة تبتعد ع

 وظيفهتا اإلجامتعية والتطبع بصفات الرجوةل.

 اخلامتة:

 ويف األخري فان النتا ج اليت توصلت إلهيا ادلراسة وابلعودة    

ايضة يات اجلزئية تبني لنا أن ممارسة كرة الطائرة كرلنتا ج الفرض 

نسوية يف اجملمتع اجلزائري ال تزال تتحمك فهيا متغريات خارجية 

رة ابلنظر لكرة الطائ الارتقاءبواقعها إىل عدم  أدىاألمر ايذي 

 النسوية العربية أو دلول اجلوار مفجموعة العوامل اليت تتحمك يف

 يرىق إىل النوع من الرايضة الاجملمتع اجلزائري جعل هذا 

 املس توى املطلوب عىل األقل حمليا وإقلهميا، وبصفته جممتع عريب

التقاليد و  الاجامتعيةأمازيغي تتحمك فيه ضوابط مهنا العادات 

صفة املورونة منذ األجيال السابقة وطريقة تنش ئة الفتاة يف اجملمتع ب

حمك يف ايذي يتعامة واألرسة بصفة خاصة كام أن للوازع ادليين 

قرارات و رؤية اجملمتع  دور كذ ك يف تربية الفتاة عىل الطرق 

السلهمة والصحيحة، لك هذه العوامل أثرت بطريقة عكس ية 

سلبية عىل رايضة كرة الطائرة ومس توى الرايضة النسوية يف 

 ظل قرص الرؤية و نقص التحسيس والتوعية وقةل اإلماكنيات.

 

 بدرادلين داسة

 ن حامدنورادلين ب

 فيصل إزدارن
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 ألداءثر برنامج تعليمي مقرتح مدعم بالوسائط املتعددة يف حتسني اأ
 الرياضية دراسةوالفين لدفع اجللة لدى طلبة الرتبية البدنية 

 ميدانية أجريت على طلبة السنة الثالثة ختصص ألعاب القوى
 ربوح صاحلد. 

 بلقراوة مدين
 إبراهميراحب 

 املركز اجلامعي تيسمس يلت
 ملخص دراسة:

لربانمج عىل مدى قياس مدى فاعلية هذا او عمل همارة دفع اجلةل )أوبراين( هيدف هذا البحث إىل إعداد برانمج تعلهمي مدمع ابلوسائط املتعدة لت

 التحصيل املهاري دلفع اجلةل. 

ايضية تقنيات النشاطات البدنية والرو ( طالبا من طلبة الس نة الثالثة ختصص ألعاب القوى مبعهد علوم 30واش متلت عينة البحث عىل )    

الضابطة، وقد مت مجع البياانت من خالل القياس و ( طالبا للمجموعة التجريبية 15تني متساويتني )قسمت عينة البحث إىل مجموع و تيسمس يلت، 

 بطاقة مالحظة مقرتحة. و البعدي من خالل اختبار األداء الفين و القبيل 

 أسفرت النتا ج عىل فاعلية الربانمج التعلهمي يف التحصيل املهاري دلفع اجلةل.و 

 لتعلهمي الوسائط املتعددة األداء الفين طالب معهد الرتبية البدنيةالربانمج ا اللكامت ادلاةل:

 :مقدمة ومشلكة البحث

تعاين معظم املؤسسات التعلهمية والتدريبية من عوائق كثرية     

قةل عدد املدرسني املتخصصني، البطء يف إدخال  :ألداء هماهما، مهنا

م التوازن بني عدد دالعلوم والتقنيات احلديثة يف املناجه التعلهمية، ع

املدرسني وأعداد الطلبة يذ ك نان البحث عن وسائل مساعدة 

 للمدرسني يف التعلمي والتدريب أمرا يف غاية األمهية 

ونظرا لزايدة أعداد املتعلمني واألخذ مببدأ مراعاة الفروق الفردية     

أصبح تعمل األنشطة الرايضية أسوة بغريه من جماالت التعمل حيتاج 

تطبيق األساليب العلمية احلديثة لتحقيق األهداف التعلهمية  إىل

املرغوبة، فعندما تتعدد املهارات وتتسع املعارف واملعلومات، 

وتتطور القواعد والقوانني املرتبطة هبذه األنشطة تصبح الوسائل 

لرفع  التقليدية املتبعة يف التعلمي غري نافية لتحقيق التقدم املنشود

لتعلهمية، يذا اجتهت األنظار حنو الاس تفادة من كفاءة العملية ا

التطبيقات الرتبوية املعارصة يف اس تبدام وتوظيف تكنولوجيا 

 (21م. ص1889التعلمي. )عبد العزيز عيل ادلش يت، 

وملا نانت همارة دفع اجلةل من األنشطة الفردية املدرجة مضن     

لرايضية ا مقياس ألعاب القوى واليت تدَرس لطلبة معاهد الرتبية

 وتش متل عىل العديد من التقنيات كتقنية ادلفع ابخلطوة اجلانبية 

 

وتقنية ادلوران وتقنية ادلفع ابلزحلقة ومن خالل الاحتاكك بطلبة 

املعهد لفت انتباه الطالب الباحث وجود صعوبة يف أداء همارة ادلفع 

ابلزحلقة، وإن عدم إتقان الطالب لهذه املهارة خالل مدة تكوينه 

ابملعهد س يؤثر عىل معهل سلبا كأس تاا يف املس تقبل وهذا هوممكن 

املشلكة، لهذا فال بد من اس تبدام بعض الوسائل املساعدة يف 

ية ومسايرة للتطور احلاصل ظهر عىل الساحة التعلهم  معلية التعلمي،

ما يعرف بتكنولوجيا الوسائط املتعددة واليت أخذت طريقها إىل 

بداهما العامل العريب وازداد اإلقبال عىل اس ت املؤسسات التعلهمية يف

 بدرجات متفاوتة كجزء من انتشار التكنولوجيا يف جمال التعلمي. 

)البغدادي  ) م1995وقد اتفق عدد من الباحيني )عبداحللمي،     

( عىل فعالية التدريس ابس تبدام م2001( )عباس م1998

ية دلى املتعمل ادلافع تكنولوجيا الوسائط املتعددة ودورها يف استيارة 

وجذب انتباهه ومتكينه من التعمل الصحيح وتتابعه يف احملتوى 

التعلهمي، وكذ ك فهم الهيلك البنايئ ألنواع املعارف مبعىن تكوين 

معرفة متاكمةل اات معىن وليس معرفة جمزأة، ويف نفس الوقت 

تدعمي التعمل التعاوين عندما يعمل الطالب يف مجموعات تعاونية 

اهمي ناقشة الاسرتاتيجيات التعلهمية اخملتلفة يف بيئة تتناول املفمل 



2016  

 

236 

ه اجملردة وطرق تبس يطها وتعلمها ويف زمن تعمل خمترص ترتاوح نسبت

من الوقت اخملصص حلدوث التعمل مقارنة ابلطريقة  %40 -20من 

 (59، ص م1998التقليدية. )الفار إبراهمي عبد الوكيل، 

 يف جمال الرتبية الرايضية أشارت إىلولقد قامت عدة دراسات     

أن طريقة التدريس ابلوسائط املتعددة نانت أفضل من طريقة 

التدريس التقليدية يف تعمل املهارات احلركية مهنا دراسة لك من 

م يف الس باحة(، ودراسة )أسامة بن سلامن 1996)صبان محمد 

رة م يف ك2007يف كرة السةل(، ودراسة )م.خمتار  2004احلازيم 

 القدم(.

ومن هنا برزت احلاجة إىل هذه ادلراسة لتبني مدى فعالية     

برانمج مقرتح )وحدات تعلهمية( ابس تبدام تكنولوجيا الوسائط 

ومن مث يطرح  .املتعددة يف حتسني األداء الفين ملهارة دفع اجلةل

 الباحيان التساؤل التايل:

ددة يف ائط املتعما مدى مسامهة الربانمج املقرتح واملدمع ابلوس -

 حتسني األداء الفين ملهارة دفع اجلةل دلى طلبة الس نة الثالثة ختصص

 ألعاب القوى؟

وانطالقا من هذا التساؤل العام وحلل هذه املشلكة نرى أمهية 

 الاجابة عىل التساؤالت الفرعية التالية:

هل هناك فروق اات دالةل إحصائية يف الاختبار القبيل بني  -1

ع لتجريبية والضابطة يف مس توى األداء الفين ملهارة دفالعينتني ا

 اجلةل؟

هل هناك فروق اات دالةل إحصائية بني الاختبار القبيل  -2

 والبعدي للعينة الضابطة يف مس توى األداء الفين ملهارة دفع اجلةل؟

هل هناك فروق اات دالةل إحصائية بني الاختبار القبيل  -3

 فع اجلةل؟مس توى األداء الفين ملهارة د والبعدي للعينة التجريبية يف

هل هناك فروق اات دالةل إحصائية بني الاختبار البعدي  -4

للعينتني الضابطة والتجريبية يف مس توى األداء الفين ملهارة دفع 

 اجلةل؟ 

 الفرضية العامة:

ريا يؤثر الربانمج التعلهمي املقرتح واملدمع ابلوسائط املتعددة تأن    

ة حتسني األداء الفين ملهارة دفع اجلةل دلى طلبة الس نإاجابيا يف 

 .الثالثة ختصص ألعاب القوى

 الفرضيات اجلزئية:

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف الاختبار القبيل بني  -1

 جلةلالعينتني التجريبية والضابطة يف مس توى األداء الفين ملهارة دفع ا

لبعدي ختبار القبيل واتوجد فروق اات دالةل إحصائية بني الا -2

 للعينة الضابطة يف مس توى األداء الفين ملهارة دفع اجلةل.

توجد فروق اات دالةل إحصائية بني الاختبار القبيل والبعدي  -3

للعينة التجريبية يف مس توى األداء الفين ملهارة دفع  اجلةل لصاحل 

 الاختبار البعدي.

ة التجريبية تني الضابطتوجد فروق اات دالةل إحصائية بني العين  -4

 يف القياس البعدي ولصاحل العينة التجريبية. 

 أهداف البحث: -(1

 التعرف عىل مدى حتمك الطلبة يف همارة دفع اجلةل قبل الربانمج. -1

 تصممي وحدات تعلهمية جملموعة البحث. -2

التعرف عىل مدى فعالية الوحدات التعلهمية املقرتحة والوسائط  -3

 حتسني األداء الفين ملهارة دفع اجلةل. املتعددة يف 

لفت الانتباه إىل اس تبدام تكنولوجيا التعلمي يف تدريس املواد  -4

 التطبيقية يف معاهد الرتبية البدنية.  

 أمهية البحث: -(2

 من الناحية العلمية: 

إبراز أمهية تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف حتسني العملية  -1

 التعلهمية.

النتا ج والوصول إىل اس تنتاجات لوضع خمتلف مناقشة  -2

 الاقرتاحات والتوصيات.

البحث عن نوع الوسائط املتعددة املناس بة لتدريس همارة دفع  -3

 اجلةل. 

 من الناحية العملية:

 إعطاء أمهية ابلغة للوسائط املتعددة للعملية التعلهمية وادلريبية -1

 األداء الفين ملهارة يف حتسني معرفة تأنري الربانمج التعلهمي املقرتح -2

 دفع اجلةل .

 حتديد املفاهمي وحتديد املصطلحات: -(3

 مفهوم الربانمج التعلهمي: -

يرى "مفيت ابراهمي"الربانمج التعلهمي هومجموعةاخلطوات     

 التنفيذية يف صورة أنشطة تفصيلية من الواجب القيام هبا لتحقيق

 (260.ص 1998الهدف)مفيت ابراهمي،
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وحدات تعلهمية مصممة هبدف حتسني  هو لربانمج التعلهمي:ا -

 األداء الفين دلفع اجلةل.

 الوسائط املتعددة: -

تتكون لكمة الوسائط املتعددة من لكمتني ابللغة اإلجنلزيية من     

تعين املتعددة ولكمة  Multiفلكمة  Multimediaمقطعني 

Media لتعلهمية ا تعين وسائل أووسائط واليت تعين يف العملية

اس تبدام مجموعة من الوسائط ميل الصوت والصورة أو مقطع 

فيديو بصورة متناسقة ومتاكمةل حبيث تؤدي إىل حتسني معلية 

 (87م، ص2007)عفانة، عزو إسامعيل، التعمل.

تاكمل وترابط مجموعة من الوسائل فالوسائط املتعددة يه     

عة، والرسوم املسمو املؤتلفة )نصوص العناوين والنصوص املكتوبة و 

التوضيحية، والصور الثابتة واملتحركة والفيديو( تعرض بواسطة 

 احلاسوب الشخيص وعارضة الوسائط املتعددة )ادلااتشو(.

 األداء الفين: -

هو التعاقب احلريك الاتوماتييك املنظم احلاصل نتيجة التدريب     

ة املراد يابس تبدام األداة اليت ميكن بواسطهتا حل الواجبات الفن 

 (29.ص2011تنفيذها. )هامش ايرس حسن. 

 فهـو احلل املياكنييك األميل للمشلكة احلركية املطلوب القيام هبا يف

 . أفضل صورة للحصول عىل أفضل النتا ج

 طالب معهد الرتبية البدنية:  -(4

ومما ال شّك فيه أّن طالب اجلامعات يُمثلون واحدة من أمه     

األمم. )عيل  اليت يعول علهيا كثرياً يف بناء مس تقبلالفئات املُس تنرية 

 (64، ص 2000بن عيل مفتاح 

فهو الطالب النظايم املنخرط يف ادلراسة اجلامعية لنيل     

الشهادات العليا املسجل يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 .والرايضية للس نة الثالثة ختصص ألعاب القوى

 اإلطار النظري:

 م الربانمج:مفهو  -1

 ميكن تعريف الربانمج بأنه: اخلطوات التنفيذية يف صورة أنشطة    

تفصيلية من الواجب القيام هبا لتحقيق الهدف " ويضيف عبد 

امحليد: هو عبارة عن اخلطوات التنفيذية لعملية التخطيط خلطة 

مصمت سلف، وما يتطلبه اا ك التنفيذ من توزيع زمين وطرق 

 ،1998قيق هذه اخلطة.  )مفيت إبراهمي، تنفيذ إماكنيات حت 

 (260ص

 كيفية تنفيذ الربانمج: -2 -1

يمت وضع األسس وصياغة الهدف وجتميع احملتوى وتنظمي هذا     

احملتوى داخل الربانمج يف تتابع زمين حمدد ويأيت دور طرق تنفيذ 

هذا احملتوى ويعين هذا العنرص األسايس بطرق وأساليب التنفيذ 

 يكون عىل النحو التايل:وميكن أن 

 الاحامء  -

 الاعداد البدين  -

الاعداد الفين واخلططي وايذهين والنفيس والعودة اىل احلاةل  -

 الطبيعية 

 األدوات املس تبدمة يف الربانمج: -3 -1

تعترب األدوات واألدهزة من أمه العنارص الرئيس ية لنجاح أي     

اا ك من والرايضية، و برانمج تعلهمي يف جمال الرتبية البدنية 

 الرضوري توفري هذه األدوات وتربز أمهيهتا يف:

 تساعد عىل رفع املس توى املهاري واألداء احلريك  -

 تعمل عىل تفادي الفرد لإلصاابت -

 تساعد املريب أو املدرب يف تعلمي املهارة يف أقرب وقت ممكن -

. م1998وس يةل فعاةل وجيدة من وسائل التشويق )مفيت إبراهمي،  -

 (260ص

 تقومي الربانمج: -4 -1

التقومي هو معلية اليت يمت هبا إصدار احلمك عىل مدى وصول     

العملية الرتبوية اىل أهدافها ومدى حتقيقها ألغراضها وهتدف اىل 

 ماييل :

 معرفة مدى منو الفرد املامرس وحدود إماكنياته.  -

 الكشف عن حاجات الفرد وميوهل وقدراته.  -

 ص العقبات اليت تعرتض تقدم الالعب واملدرب واملعمل. تشخي -

 الكشف عن األفراد املتأخرين وأس باب هذا التأخر.  -

 مساعدة الربانمج نفسه عىل معرفة مدى ما حققه من أهداف.  -

احلصول عىل املعلومات الالزمة لنقل الفرد املامرس من مرحةل إىل  -

 (22ص ،1995 أخرى. )عبدامحليد رشف،
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 هوم الوسائط املتعددة:مف 

 يعرفها زين العابدين:

أهنا طائفة من تطبيقات احلاسب اليت ميكهنا ختزين املعلومات     

بأشاكل متعددة تش متل عىل النصوص واألصوات والرسوم والصور 

الساكنة واملتحركة وعرض هذه املعلومات بطريقة تفاعلية وفق 

 (171، صم2003املسارات يتحمك فهيا املس تبدم )الرشهان، 

 :ادلراسة الاس تطالعية -2 -

ويه دراسة جتريبية أولية يقوم هبا الباحث عىل عينة صغرية     

قبل قيامه ببحثه هبدف اختيار أساليب البحث وأدواته. )مصطفى 

 (79صم 1996،عادل

وعىل هذا األساس قام الباحث بتحديد العينة الاس تطالعية     

مت استبعادمه فامي بعد من عينة طلبة  05ومث إجراء التجربة عىل 

 وا ك لغرض: 03/12/2015البحث وقد متت هذه التجربة يوم 

 التأكد من صالحية األدهزة واألدوات املساعدة. -

كيفية تعامل الباحيان مع هؤالء الطلبة وكيفية توصيل املعلومات  -

 وتقدمي نصاحئ وإرشادات قبل البدء ابلتجريبية امليدانية

 فاءة الباحيان ومدى تفهمهام لتنفيذ الاختبارات.التأكد من ك -

التأكد من سهوةل تطبيق الاختبارات ومدى مالءمهتا ملس توى  -

 العينة.

داخل حدوث األخطاء والت يقمعرفة املعوقات اليت قد تظهر وتال -

 يف العمل.

 معرفة رأي الطلبة حول الوسائط املس تبدمة. -

ة املالحظة املقرتحة التأكد من صالحية أداة البحث )بطاق -

 والربانمج التعلهمي( واال من خالل التعرض للجوانب التالية:

 وضوح البنود ومالمئهتا ملس توى العينة وخصائصها  -أ

التأكد من اخلصائص الس يكومرتية ألدوات البحث   -ب

 املس تبدمة )الصدق والثبات(

 التأكد من وضوح التعلاميت -ج

 جممتع وعينة البحث: -3 -1

نظر إىل العينة عىل أهنا جزء من اللك أو البعض من اجملمتع ي    

تتلخص يف حماوةل الوصول إىل تعماميت لظاهرة معينة)محمد حسن 

 (244ص،1999عالوي، 

ويه المنواج األول ايذي يعمتد عليه الباحث الجناز العمل     

كون امليداين وابلنس بة لعمل النفس وعلوم الرتبية البدنية والرايضية ت

أشباص" والعينة يه اجملموعة الفرعية من عنارص جممتع حبث "

معني ويف حبثنا مشلت جزءا من جممتع طلبة ألعاب القوى ايذي بلغ 

 طالب. 40

 املعاينة: -2 -1

فهيي عينة قصدية )معدية( أي اليت يعمتد الباحث فهيا اختيار     

باحث ل وحدات معينة اعتقادا منه أهنا متثل اجملمتع األصيل، ويلجأ ا

إىل هذه الطريقة إاا نان جممتع ادلراسة كبريا ونانت إماكنياته ال 

تسمح هل إال بدراسة عينة جحمها صغري ابلنس بة جملمتع ادلراسة، 

وهذه تعطي نتا ج أقرب ما تكون إىل النتا ج اليت ميكن أن يصل 

نة إلهيا الباحث مبسح اجملمتع لكه.لقد قام الباحيان ابختيار طلبة الس  

ني لثة ختصص ألعاب القوى مكجمتع لدلراسة ومت تقس همه إىل عينتالثا

 ضابطة وأخرى جتريبية. 

 ( يبني الفروقات املورفولوجة مت ضبطها يه األخرى واجلدول التايل يوحض النتا ج.1جدول رمق)

مس توى 

 ادلالةل

 "ت"

 اجلدولية

 

 "ت"  

 احملسوبة

الاحنراف 

 املعياري

 غرياملت اجملموعة العدد املتوسط

 الطول جتريبية 15 170.33 4.17 1.22 1.70 0.01

 ضابطة 15 172 4.11

0.01 1.70 

 

 العمر جتريبية 15 22.46 0.56 1.39

 ضابطة 15 22.26 0.85
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 الوزن جتريبية 15 67.23 5.74 0.38 1.70 0.01

 ضابطة 15 68.66 5.73

 والعمر( والوزن بطة والتجريبية يف )الطولالضا اجملموعتني بني ( يبني الفروق01جدول رمق)

ت ختتلف مناجه البحث ابختالف املشالك املهنج العلمي املتبع:

ها الباحث مجموعة الطرق اليت يتبع و البحثية، فاملهنج هو: "الطريقة أ

للوصول إىل احلقيقة وإىل نتا ج اات قهمة مس تلهًما معطيات العقل 

ن صالح ادلي  يتحراها".والوجدان ومستنًدا إىل الواثئق اليت

 (23م، ص2003رشوخ، 

إن كثرًيا من الظواهر ال ميكن دراس هتا إال من خالل مهنج معني     

يتالءم واملشلكة إا أن طبيعة املشلكة يه األساس ايذي عىل 

ضوئه يمت اختيار مهنج ادلراسة، وانطالقا من حماوةل الوقوف عىل 

نظرا ملا يتطلبه ئط املتعددة، و تأنري برانمج تعلهمي مقرتح مدمع ابلوسا

البحث، فقد اعمتد الطالب الباحث عىل املهنج التجرييب ابعتباره 

من أنسب املناجه العلمية صدقًا واملونوق بنتا ها وكذا توافقه مع 

طبيعة الاختبارات املطبقة عىل عينة البحث، إا يعرف املهنج 

حلادث ما  ةالتجرييب بأنه: "تغري معمتد ومضبوط للرشوط احملدد

ومالحظة التغريات الناجتة يف احلادنة نفسها وتفسريها. )وجيه 

 (269ص م،2005حمجوب، 

 أدوات ادلراسة:

  :املراجع واملصادر -

 الفين ملهارة دفع اجلةل )تقنية أوبراين(: األداء الاختبار -

قياس قدرة عينة البحث عىل دفع اجلةل عن طريق  إىلهيدف 

 الزحلقة.

 مقرتحة: بطاقة مالحظة

فق تقيمي األداء الفين ملهارة دلفع اجلةل لعينة البحث و  إىلهتدف     

 ( التايل:عىل تقمي )ايتسودل اإلبقاءقد مت و معايري حمددة للك مرحةل 

 نقاط 07وقفة الاس تعداد( ، )محل اجلةل اإلعداديةاملرحةل  -

 نقاط 05املرحةل الانتقالية )التحضري للزحف(  -

 نقاط 03مرحةل ادلفع(  إىلس ية )الزحف، الوصول املرحةل الرئي  -

 02وازن( الاحتفاظ ابلتوالتبلص ، املرحةل الهنائية )حركة ادلفع -

 نقاط

 

 

 الوحدات التعلمية املقرتحة:

 اخلطوات املتبعة يف اعداد الوحدات التعلمية:

الوحدات التعلمية عدة عنارص يه )حتديد  إعداديتضمن     

خلطة الزمنية ا، حتديد مس توى املتعلمني، وى، حتليل احملتاألهداف

 لتدريس الوحدة التعلمية(.

 : األهدافحتديد 

بواقع هدف عام  اإلجرائية األهدافقام الباحيان بصياغة     

 للحصة.

 حتليل احملتوى:

قام الباحيان بتحليل لك مرحةل من مراحل األداء الفي دلفع     

لهدف ن شأهنا حتقيق اصياغة الوضعيات التعلمية اليت مو اجلةل 

 الءاإلدو كذا وضه مؤرشات جناح للحمك عىل الهدف و  اإلجرائية

 مبدى حتقيقه يف امليدان.

 حتديد مس توى املتعلمني:

قام الباحيان بتطبيق اختبار األداء الفين عىل مجموعيت البحث     

اا ك للحصول عىل بياانت تصف مس توامه يف األداء الفين مما و 

ف يبدأن من نقطة واحدة قبل تطبيق الربانمج يدل عىل أهنم سو 

 (.01يوحض اا ك اجلدول رمق )و  واملقرتح 

 اخلطة الزمنية لتدريس الوحدة التعلمية:

متاش يا مع لظروف العمل ابملعهد مت تطبيق الوحدات التعلمية     

ملدة و ( دقيقة 60زمن لك حصة )و بواقع حصة واحدة اس بوعيا 

  .أسابيع( 08)

 سائط املتعددة برانمج الو  -

 نامريا عالية اجلودة. -

 . Lenovo G50مكبيوتر محمول  -

 .Acerدهاز عرض البياانت  -

عتاد البحث واملمتثل يف "كرات طبية، كرات سةل، جالت، أحبال، 

 ميقايت، صفارة، دائرة الريم ".
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 املعاجلة اإلحصائية:

 تا ك العمل ايذي يبحث يف مجع البياان وعمل اإلحصاء ه    

يس انيج القرارات بناءا علهيا. )ق  اختااو حتليلها و عرضها و تنظهمها و 

 (53 ، ص1988عبد اجلبار، 

 ومن بني التقنيات اإلحصائية املس تعمةل يف حبثنا يه:

 املتوسط احلسايب:

  )ت( ستيودنت:

 ظابطة(، يف حال وجود عينتني )جتريبية

 بويه طريقة إحصائية من الطرق اليت تس تبدم يف حسا    

الفروق بني املتوسطات احلسابية، ويس تبدم هذا الاختبار لقبول 

رفض العدم مبعىن آخر اختبار )ت( يس تطيع تقيمي الفرق بني  وأ

يف حاةل واملتوسطات احلسابية تقيامي جمردا من التدخل الشخيص 

 العب تس تبدم الصيغة التالية: 30العينات األقل من 

 للفروق بني املتوسطات Tاختبار

 قبيل، بعدي( اختبارحال وجود عينة واحدة ) يف -

 للعينتني املرتابطتني  T اختبار

 .1 -ن  درجة احلرية =

 املعياري:  الاحنراف -

وقد متت املعاجلة اإلحصائية عن طريق برانمج احلزم اإلحصائية 
SPSS 

 عرض النتا ج:

 مناقشة نتا ج ادلراسة:

ص عىل عدم ليت تنوا :األوىلحتليل ومناقشة نتا ج الفرضية  -1-1

وجود فروق اات دالةل إحصائية بني عينيت البحث يف الاختبار 

 القبيل

 تجريبية:ال و نتا ج قمي الاختبار القبيل للعينتني الضابطة 

( يوحض: قمي املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري 03جدول رمق )

 الضابطة يف القياس القبيلو للعينتني التجريبية  Tوقمي 

( أن 07يتبني من خالل النتا ج املسجةل يف اجلدول رمق )    

( وهذا 6املتوسط احلسايب لالختبار القبيل للعينة الضابطة قد بلغ )

( يف حني بلغ 1.12( وتباين قدره )1.06ابحنراف معياري قدر بـــ )

( 6.13ية )التجريب  املتوسط احلسايب لالختبار القبيل للعينة

 (0.94( وتباين قدره )0.97ابحنراف معياري مقداره )

طة بإجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني دلى العينتني الضابو     

ت التجريبية يتبني أن قهمة املتوسط احلسايب للعينة الضابطة نانو 

( كام أن الاحنراف املعياري للعينة الضابطة نان 6.13<6أصغر أي )

( احملسوبة Tمــــقارنة ابلعينة التجريبية، أما فامي خيص قهمة ) أصغر

( اجملدوةل T( فقد نانت أصغر من قهمة )0.27واملقـدرة بـــ )

( ويه درجة  0.01( وهذا عند مس توى ادلالةل ) 0.365<0.27أي:)

 املتغري
 عددال

N 

 املتوسط

 احلسايب

X 

 اإلحنراف

 املعياري

S 

 درجة احلرية

df 

 مس توى ادلالةل

& 

 قهمة

T 

 احملسوبة

 قهمة

T 

 اجملدوةل

 ادلالةل

 القبيل )ضابطة(
15 

6.00 1.06 
 غري دال 2.46 0.27 0.01 28

 0.97 6.13 (القبيل )جتريبية

 
 راف وقمي ت لالختبار القبيل للعينتني( يوحض قمي املتوسط والاحن01المتثيل البياين رمق )

6

1.06

6.13

0.97 0.27

2.46

0.010

2

4

6

8

المتوسط 

الحسابي

االنحراف ت المحسوبة ت الجدولية مستوى 

الداللة

الضابطة

التجريبية

قيمة ت

مستوى الداللة
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غري داةل إحصائيا تدل عىل عدم وجود فروق يف الاختبار القبيل 

 .للعينتني 

نص عىل وجود واليت ت  ومناقشة نتا ج الفرضية الثانية: حتليل -2 -1

للعينة  البعديو فروق اات دالةل إحصائية بني الاختبار القبيل 

 الضابطة

 نتا ج قمي الاختبار القبيل والبعدي للعينة الضابطة: -

 ختبار القبيل والبعدي للعينة الضابطة لال املرتابطة للعينات T( يوحض: قمي املتوسط احلسايب والاحنراف املعيار وقمي 04رمق ) جدول

( أن 07يتبني من خالل النتا ج املسجةل يف اجلدول رمق )    

( وهذا ابحنراف 6املتوسط احلسايب لالختبار القبيل قد بلغ )

( يف حني بلغ املتوسط 1.12( وتباين قدره )1.06معياري قدر بـــ )

( 0.88( ابحنراف معياري مقداره )6.06سايب لالختبار البعدي )احل 

وبإجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني دلى  (.0.77وتباين قدره )

العينة الضابطة نالح  أن قهمة املتوسط احلسايب لالختبار القبيل 

( كام أن الاحنراف املعياري لالختبار القبيل 6.06>6أصغر أي )

( احملسوبة Tابالختبار البعدي، أما فامي خيص قهمة )كبري مــــقارنة 

( اجملدوةل أي: T( فقد نانت أصغر من قهمة )0.23واملقـدرة بـــ )

( ويه درجة غري 0.01( وهذا عند مس توى ادلالةل )2.62>0.23)

داةل إحصائيا تعرب عن عدم وجود فروق بني الاختبار القبيل 

نا أن ل ما س بق يتبني ل للعينة الضابطة. ومنه ومن خال والبعدي

مما يوحض  ،البعدي للعينة الضابطة ناان متقاربنيو الاختبارين القبيل 

 .عدم حدوث حتسن يف مس توى األداء الفين دلفع اجلةل

 حتليل ومناقشة نتا ج الفرضية الثالثة:  -3 -1

أن  (04) يتبني من خالل النتا ج املسجةل يف اجلدول رمق    

( وهذا ابحنراف 6.13بار القبيل قد بلغ )املتوسط احلسايب لالخت 

( يف حني بلغ املتوسط 0.94( وتباين قدره )0.97معياري قدر بـــ )

( 1.86( ابحنراف معياري مقداره )11.4احلسايب لالختبار البعدي )

 (.3.45تباين قدره )و 

ة وبإجراء مقارنة بني املتوسطني احلسابيني دلى العينة التجريبي    

املتوسط احلسايب لالختبار القبيل أصغر أي  نالح  أن قهمة

 املتغري
 العدد

n 

 املتوسط

 احلسايب

X 

 اإلحنراف

 املعياري

s 

درجة 

 احلرية

df 

مس توى 

 ادلالةل

& 

 قهمة

T 

 احملسوبة

 قهمة

T 

 اجملدوةل

 ادلالةل

 القبيل
15 

6.00 1.06 
 غري دال 2.62 0.23 0.01 14

 0.88 6.06 البعدي

 

 ( يوحض قمي املتوسط والاحنراف وقمي ت لالختبار القبيل والبعدي للعينة الضابطة02) المتثيل البياين رمق
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( كام أن الاحنراف املعياري لالختبار القبيل أصغر 11.4>6.13)

املقـدرة و ( احملسوبة Tمقارنة ابالختبار البعدي، أما فامي خيص قهمة )

ـ ) ( 2.62>8.48( اجملدوةل أي: )T( فقد نانت أكرب من قهمة )8.48بــ

( ويه درجة داةل إحصائيا تعرب 0.01هذا عند مس توى ادلالةل )و 

 عن وجود فروق بني الاختبار القبيل والبعدي للعينة التجريبية.

 

    

ومنه ومن خالل ما س بق يتبني لنا أن نتا ج الاختبار أصغر     

مقارنة بنتا ج الختبار البعدي، مما يوحض مدى مسامهة الربانمج 

ين دمع ابلوسائط املتعددة يف حتسني مس توى األداء الفالتعلهمي امل

 دلفع اجلةل.

 حتليل ومناقشة نتا ج الفرضية الرابعة: واليت تنص عىل وجود -4 -1

 فروق اات دالةل إحصائية بني الاختبار البعدي للعينني

 الضابطة:و نتا ج قمي الاختبار البعدي للعينتني التجريبية  

 nالعدد  املتغري

املتوسط 

 احلسايب

X 

الاحنراف 

 Sاملعياري 

درجة 

 dfاحلرية 

مس توى 

 ادلالةل &
 ادلالةل اجملدوةل Tقهمة احملسوبة Tقهمة

 قبيل
15 

6.13 0.97 
 دال 2.62 8.48 0.01 14

 1.86 11.4 عديب

 
 

 يوحض قمي املتوسط والاحنراف وقمي ت لالختبار القبيل والبعدي للعينة التجريبية 03المتثيل البياين رمق 
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ار املتوسط احلسايب والاحنراف املعي ( يوحض: قمي06جدول رمق )

ية للعينات املس تقةل لالختبار البعدي بني العينة التجريب  Tوقمي 

 والضابطة.

 

( أن 10يتبني من خالل النتا ج املسجةل يف اجلدول رمق ) 

( وهذا ابحنراف 11.4املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ )

( يف حني بلغ 3.45( وتباين قدره )1.86در بـــ )معياري ق

( ابحنراف معياري 6.13املتوسط احلسايب للعينة الضابطة )

وبإجراء مقارنة بني  (.0.77( وتباين قدره )0.88مقداره )

املتوسطني احلسابيني دلى العينتني يتبني أن قهمة املتوسط 

ن الاحنراف ( كام أ6.13>11.4احلسايب للعينة التجريبية أكرب أي )

املعياري نان عند العينة التجريبية أكرب مقارنةابلعينة الضابطة، 

( فقد نانت 7.86( احملسوبة واملقـدرة بـــ )Tأما فامي خيص قهمة )

( وهذا عند مس توى 2.46>7.86( اجملدوةل أي: )Tأكرب من قهمة )

( ويه درجة داةل إحصائيا تعرب عن وجود فروق 0.01ادلالةل )

 الضابطة.و العينة التجريبية  بني نتا ج

ومنه ومن خالل ما س بق يتبني لنا مدى مسامهة الربانمج     

 التعلهمي املقرتح يف حتسني األداء الفين ملهارة دفع اجلةل مقارنة

 ابلربانمج التقليدي.

 : األوىلمناقشة فرضية البحث  -

 املتغري
العدد 

n 

املتوسط 

 احلسايب

X 

الاحنراف 

 Sاملعياري 

درجة 

احلرية 

df 

مس توى 

 ادلالةل &

 Tقهمة

 احملسوبة

 Tقهمة

 اجملدوةل
 ادلالةل

 الضابطة
15 

6.13 0.88 
 دال 2.46 7.86 0.01 28

 1.86 11.4 التجريبية

 
 ( يوحض قمي املتوسط والاحنراف وقمي ت لالختبار البعدي للعينتني04المتثيل البياين رمق )
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ود واليت تشري إىل عدم وج ألوىلمن خالل فرضية البحث ا    

ومن  ،اات دالةل إحصائية يف الاختبارات القبلية للعينتنيفروق 

( حيث 02خالل نتا ج البحث املتحصل علهيا يف اجلدول رمق )

مل توجد هناك فروق داةل إحصائيا يف مس توى األداء الفين دلفع 

دل عىل . وهذه النتا ج تدفعنا ملواصةل إجناز البحثاجلةل وهذا ما 

دلفع  مس توى األداء الفينيث ان اجملموعتني متاكفئتني من ح 

فرضية البحث األوىل قد  إنمن خالل هذا لكه نقول و اجلةل 

 حتققت.

 مناقشة فرضية البحث الثانية:

من خالل فرضية البحث الثانية واليت تشري إىل وجود فروق     

اات دالةل إحصائية ااجابية بني الاختبار القبيل والبعدي للعينة 

 البعدي. لصاحل الاختبارو الضابطة 

( حيث 03وعىل ضوء النتا ج املتحصل علهيا يف اجلدول رمق )    

مل توجد هناك فروق داةل إحصائيا يف مس توى األداء الفين دلفع 

يرجع و البعدي للعينة الضابطة، و اجلةل بني الاختبار القبيل 

الباحيان ا ك إىل أن األسلوب التقليدي وايذي يعمتد غالبا عىل 

ية ن جانب املعمل يفتقر إىل عامل املشاركة اإلاجاب اإللقاء مو الرشح 

 التشويق كام أنه ال يراعي مبدأ الفروق الفردية بني الطلبة. و 

 فرضية البحث الثانية مل تتحقق. إنوهبذا نقول 

 مناقشة فرضية البحث الثالثة:

من خالل فرضية البحث الثالثة واليت تشري إىل وجود فروق     

عينة ابية بني الاختبار القبيل والبعدي لل اات دالةل إحصائية ااج

 التجريبية ولصاحل الاختبار البعدي.

ومن خالل نتا ج البحث املتحصل علهيا يف ادلراسة امليدانية     

( حيث وجد أن هناك فروق داةل 04وحتديدا يف اجلدول رمق )

إحصائيا يف مس توى األداء الفين قبل تطبيق الربانمج وبعده 

ة هذا التقدم يعترب مؤرشا لفاعليو ر البعدي، لصاحل الاختبا

ايذي أدى إىل حتسني مس توى األداء الفين و الربانمج املقرتح 

وتتفق هذه النتا ج مع نتا ج العديد من ادلراسات كدراسة )س تان 

 م( ويعزو 2001م( ودراسة ) الفاحت عائشة  1996جوليان 

دمة بالوسائط املس تتأنري توظيف  إىل ا ك حدوث الباحيان

ت اليت الصو و  والفيديو الصور الثابتة و اليت مشلت النص و 

أسهمت يف حتسني مس توى األداء الفين دلفع اجلةل إا أن 

املشاهدة خلط سري احلركة تسهم يف اكتساب املراحل الفنية 

عة بصورة دقيقة ويرى الباحيان أيضا أن طبيو صورهتا الهنائية 

بعة طوات متتاخو ما حتتويه من مراحل و عرض تكل الوسائط 

لية ومتسلسةل تتيح الفرصة ملشاهدة املهارة املطلوبة بطريقة تفصي 

م( أن 2004توحض مراحل األداء أوال بأول، ويرى )العبيدي 

فكري املتدرب أساسا ماداي للتو الوسائل التقنية تقدم للطالب 

منمث فهيي تقلل من اس تبدام الطالب أللفاظ و اإلدرايك احليس 

بة الطل و كذا ك تقدم خربات واعية تدع ،ال يفهم لها معىن

 (72ص م،2004)العبيدي ربني إىل النشاط ايذايت . املتدو 

( " أن اس تبدام تقنيات حديثة م2011يضيف )سلامين و     

أنناء التعمل يؤدي إىل حتسني مس توى األداء املهاري بوصفها 

ة فضال زايدة ادلافعيو تصحيح املسارات و إحدى وسائل التفاعل 

هدة األداء األميل للمهارة وتعزيز األداء الصحيح عن مشا

م، 2011استيعابه ومن مث الارتقاء مبس توى التعمل" )سلامينو 

 (93ص

( DATA SHOW) كذا ك اس تبدام دهاز عرض البياانت    

ه أجزاءو من مث فإن اس تبدام احلاسوب و سهل معلية الرشح 

فضال عن اجلهد و توفري الوقت و التشويق و يمتزي بتوفري اإلاثرة 

 مع النتيجة ذهه وتتفق وسهةل سلسة بصورة العلمية تقدمي املادة

(، كام يرجع الباحيان حتسن م2011دراسة )سلامين  به جاءت ما

مس توى األداء الفين دلى العينة التجريبية إىل تقس مي املهارة إىل 

خطوات صغرية ابلرتتيب املنطقي املتسلسل مضن الوحدات 

ايذي سامه و ية يت تعمل هبا طلبة اجملموعة التجريب التعلهمية املقرتحة ال

يف تفهم أجزاء املهارة كام ساعد عىل ممارسة لك جزء من أجزاء 

ة للمترين إاتحة الفرصواملهارة عىل حده، مما أدى إىل سهوةل التعمل 

يتفق الباحيان و ابلتايل ارتفاع مس توى التحصيل املهاري وعلهيا، 

لهمي د عىل أن تقس مي املوقف التع حيث أك، يف ا ك مع ما جاء به

ل فرص تقليو إىل خطوات صغرية يؤدي إىل زايدة فرص النجاح 

 (143ص، م1976)رضا البغدادي  اخلطأ.

 مناقشة فرضية البحث الرابعة:

( تفوق اجملموعة 06) يتضح من خالل نتا ج اجلدول رمق    

 التجريبية عىل اجملموعة الضابطة يف مس توى األداء الفين دلفع

اجلةل وتتفق هذه النتا ج مع نتا ج العديد من ادلراسات كدراسة 

)م. خمتار  دراسةو م( 2002مصطفى  وعبدالقادر، محمد محمود،)

م(  2013دراسة )حسن بن محمود عبد القادر ادلقل و ( م2007

 تكنولوجيا ابس تبدام التعلمي ويرجع الباحيان ا ك إىل أن برانمج

 علوماتم ملعايشة للمتعمل ةالفرص يتيح الوسائط  املتعددة

 حمدد علهميت  حمتوى يف معارفه لبناء أكرث أو مشلكة حلل معروضة

 لفيديوا وصور والنصوص املتحركة الرسوم ميال يس تبدم كأن
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 الرتمزي ةنظري إىل وابلرجوع منطوقة نصوص مع برصاي معروضة

 اللفظي ابلرشح الشاشة عىل املادة عرض عند أنه جند املزدوج

 رشح يمت ندماوع  العامةل ايذاكرة يف عقليا مش بعا يكون تعملامل  فإن

 هذا لك اكرةايذ داخل عقليا ممزيا يكون البرصي ابلتوضيح املادة

 عرب عروضةامل واملوضوعات املفاهمي استيعاب يف كثريا يسامه

 تسابالك  جيدة ومساعدة افضل إدراك خيلق وابلتايل الشاشة

 وجياتكنول طريق عن التعلمي فانه وعلي . متنوعة معلية همارات

 عقلية اتبعملي القيام فرصة املتعملي يعط املتعددة الوسائط

                        آمال جابر متويل، هما محمد أمني(                                                                                              )متنوعة 

 ملثريةا اخملتلفة التعلهمية الوسائط اس تبدام زايدة أن كام    

 ساعدت  اخملتلفة واألدهزة واألدوات والرسوم ابلصور لالهامتم

 تعمل وتسهيل ،ايذاكرة توس يع عىل التعمل صعوابت اوي الطالب

 اللغوية ائفالوظ يف القصور أوجه تعاجل أهنا كام، املعقدة املفاهمي

 والقدرات يذناءاتا عىل التلميذ معل خالل من والرايضية

 عىل تساعدهو  للتعمل حتمسه دافعيته، من تزيد أهنا كام ،األخرى

 م(  2000آخرون و حسن  نعهمة ادلاخيل. )أمحد، الضبط

 الوسائط طريقة م( قائال "إن2003) يضيف العجواينو     

 ملس توىا مع والتكيف ايذايت التعمل مبدأ عىل املتعددة تقوم

 رسعة سبح  التعمل يف السري من ميكنه مما للطالب التعلهمي

 إعادة هل تتاح كام زمالئه من جخل دون أخطائه استيعابه وتصحيح

 شعورال  دون عديدة مرات املربجمة التعلهمية املادة اس تعراض

 ايذي التشجيعو  التعزيز مببدأ تأخذ أهنا عن فضال امللل أو ابحلرج

 للتعمل، يتهدافع  من يزيد للطالب مما الصحيحة الاس تجابة يقابل

 الثالنية األبعاد تصور ميل املفاهمي جتس مي إىل ابإلضافة هذا

 ومنااج تحركةم  وصور ألوان من توفره مبا الفضاء يف واملس توايت

 مما أكرب ملالتع يف أثر ترتك عوامل وهذه صوتية ومؤثرات حماناة

 كبرية فرصة عطيي ابحلاسوب التعمل أن كام املكتوبة اللكامت تعطيه

 املفاهمي ويرخس كفاءته من مايزيد امت والتدريب ميةلاأل لتعدد

 (60م، ص2003املعرفية".  )العجواين  بنيته معيقة بصورة

كام يرجع الباحيان حتسن مس توى األداء الفين دلفع اجلةل إىل     

ابلرسعة البطيئة املعمتد يف ادلراسة وأسلوب عرض الفيدي

حلركة من رسعة ا ايذي تكون فيه رسعة العرض أبطأو امليدانية 

سل للمراحل التسل و هذا يعطي تصورا لتتابع احلركة و احلقيقية، 

يساعد ا ك الطلبة عىل مالحظة لك مرحةل و احلركية ألداء املهارة 

قد و تأملها وحفصها، و من مراحل األداء اليت يصعب مالحظهتا 

( إىل أن أسلوب م1976أكد ا ك ما أشار إليه )جابر عبد امحليد 

يعطي و عة البطيئة يؤدي إىل رسعة اكتساب املهارة العرض ابلرس 

 (217، صم1979)جابر عبد امحليد رسعة أكرب للتعمل. 

( عىل أن م1999أكدت نتا ج دراسة )الضهراوي و كام بينت      

 معلية ابلرسعة البطيئة نان هل أثر يف حتسنيوعرض رشيط الفيدي

 Permyzak) م 2001التعمل وتتفق هذه النتا ج مع دراسة برمزيك 

j. Piéron, m Coles.) 

 مقرتحات ادلراسة:

ة اليت نرى العمليو يف األخري نويف ببعض الاقرتاحات العلمية و

 بأهنا ابلغة األمهية.

اإلس تفادة من اجلانب العلمي لهذا البحث يف معلية التكوين  -

ألساتذة الرتبية البدنية والرايضية والاطالع عىل الوسائل 

 يف هذا اجملال. املناجه احلديثةو 

 اس تبدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة يف تعلمي همارة دفع اجلةل. -

إعداد برامج تعلهمية أخرى يف ابيق املهارات اخلاصة مبيدان  -

 ألعاب القوى ابس تبدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة.

عقد دورات تدريبية ألساتذة الرتبية الرايضية عن كيفية إعداد  -

 لوسائل احلديثة يف التعلمي.اس تبدام او 

لتعلهمية من املراكز ا ومتويل خمابر الرتبية البدنية بأرشطة الفيدي -

 العاملية املتخصصة يف تعلمي املهارات احلركية لالس تفادة مهنا يف

 تعلمي همارات الانشطة الرايضية.

 ابلتكنولوجيا لميالتع منااج لتطبيق حديثة تعلهمية بيئة جتهزي -

 مناس بة. بأدوات ومواد التدريس عاتقا بزتويد

 ربوح صاحل -

 بلقراوة مدين -

 راحب ابراهمي -

 املراجع:

 زايدة، حامت يوسف فعالية برانمج ابلوسائط املتعددة لتمنيةو أب -

سادس ة الصف ال بالوعي الصحي يف العلوم دلى طل و املفاهمي 

 األسايس لكية الرتبية غزة.

 بمنواج التدريس أثررمحمد: حس الكرمي، عبد حسن، نعهمة أمحد، -

 دلى التحصيلو  القرار واختاا التعاونية املهارات تمنية يف اجامتعي

 مادة يف التعمل صعوابت اوي الابتدايئ اخلامس الصف تالميذ

 .رابعال العدد الثالث، اجملدل العلمية لرتبيةا جمةل العلوم،

 رايضية،ال الرتبية لكيات مناجه تطوير رضا، محمد إسامعيل -

 .م1990 منشورة بغداد، غري ماجس تري رساةل

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50809
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50809
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إسامعيل، الغريب زاهر تكنولوجيات املعلومات وحتديث  -

 . م2001التعلمي، عامل الكتب للنرش 

 س توىم  عىل احلاسوب اتكنولوجي ابس تبدام برانمج تأنري -

 اخملتلفة ايهتاومس تو الرايضية احلرنات ملفهوم املعريف التحصيل

 البحرين جامعة الرايضية الرتبية طالب قسم دلى

ة القاهرة ضهندار ال، املهنجو جابر عبد امحليد، الوسائل التعلهمية  -

 م.1979

طبعة امليدان، م و حسن قامس حسني التدريب بألعاب الساحة  -

 م.1990مكة بغداد دار احل

 ،مطابع جامعة الرايض، رضا البغدادي: التعلمي املربمج -

 م.1976السعودية 

عبد الرحامن مصطفى األنصاري ألعاب  جميد، ريسان خريبط -

القوى، ادلار العلمية ادلولية للنرش ودار الثقافة للنرش األردن 

 م.2002

ت ايطبل نظرو س.ع معر، س.أالرشنويب، ع.م هريدي، أ.م ب -

املضامر اجلزء األول مطبعة و تطبيقات مسابقات امليدان و 

 م.2002اإلشعاع الفنية 

 جداتومس ت التعلهمية الوسائل العزيز عبد جامل الرشهان، -

 م. 2001 الرايض امحليض، مطابع، والتعلمي التكنولوجيا

 تعلمي،ال  تقنيات يف سامح، مقدمة وإسامعيل، اندر، ش همي، -

 . 2008، 1ط عامن، دارالفكر،

صالح ادلين رشوخ، مهنجية البحث العلمي للجامعيني،  -

 م.2003

عبد امحليد رشف، الربانمج يف الرتبية الرايضية بني النظرية  -

 م.1995التطبيق و 

كز عبد امحليد رشف، تكنولوجيا التعلمي يف الرتبية الرايضية، مر  -

 م.2000 1ط، الكتاب للنرش

ر املواقف وجيا التعلمي يف تطويعبد العزيز عيل ادلش يت تكنول -

 .1989الكويت ، الطبعة األوىل، مكتبة الفالح، التعلهمية

عبد املنعم عيل، املدخل إىل تكنولوجيا التعلمي، دار البرشي  -

 م.  1998الاسكندرية 

 س تبداماب التعلهمية املادة عرض طريقة أثر: خادل العجواين، -

 اجلامعة يف لرتبويةا العلوم لكية طلبة حتصيل عىل احلاسوب

 . م2003 1العدد 30 اجملدل، الرتبوية العلوم دراسات. األردنية

 لصفيا التدريس بجني انئةل واخلزندار، وإسامعيل عز عفانة، -

 م. 2007آفاق فلسطني  ،1 ط املتعددة، ابيذناوات

رتبوية، تطبيقاته الو عيادات يوسف أمحد احلاسوب التعلهمي  -

 م.2004ن دار املسرية للنرش عام

 مطلع ايتوحتد احلاسوب الوكيل، تربوايت عبد إبراهمي الفار -

 م.1998العريب القاهرة  الفكر والعرشين، دار القرن احلادي

قيس انيج عبد اجلبار، شامل نامل محمد، مبادئ اإلحصاء  -

 م.1988يف الرتبية البدنية، بغداد، 

 م.1989القييس حمارضات ألعاب القوى منشورات جامعية  -

 التعمل دارو  التعلمي معلية يف التكنولوجيا بشري، اللكوب -

 م.1995األردن  والتوزيع الرشوق للنرش

عبد امحليد ادليب: تأنري اس تبدام املعرفة و محمد الضهراوي  -

الميذ ألعاب القوى لتو الفورية عىل تعمل همارات الكرة الطائرة 

ضية بية الرايلكية الرت ، فنونو جمةل علوم ، املرحةل الاعدادية

 م.1999للبنات ابجلزيرة العدد الثاين عرش 

محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب، البحث العلمي يف  -

 الرتبية الرايضية وعمل النفس الراييض، دار الفكر العريب للطبع

 م. 1999والنرش، مرص، 

مروان عبد اجمليد إبراهمي أسس لبحث العلمي، مؤسسة  -

 م.2000األردن  1الوراق ط
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 تقييم الكفايات التدريسية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية وعالقتها مبتغري التكوين واخلربة.

 دراسة ميدانية بثانويات والية الشلف
 بن سعادة بدر ادلين  .د   

Abstract  

    Dealing with the current study the problem of multiple patterns of teachers of physical education and sports in 

the modern era and the sources of their preparation in Algeria after the colonial era, in addition to the randomness 

of the adoption of the curriculum and have the ability to manage the quality of the configuration of the hand and 

not the ideal choice for students of institutes on the other hand, as well as high per professor of the students and 

the low care education for students by this professor, so it aims to identify how well each of the two systems 

Altkoinyin "classic and new" for students of institutes of physical education and sports, as well as determining the 

level of skills teaching for teachers of physical education and sports in the phase average, and depending on some 

variables Knuaip training and experience, gender, and the researcher has proposed a set of hypotheses included that:  

- There are significant differences in the attitude of supervisors of quality classic and new systems for the benefit of 

the new system.  

- There are significant differences in the level of educational achievement of responsibilities between teachers 

depending on the configuration variable for university graduates, and depending on the gender variable for male 

teachers, and variable depending on the experience for people with long experience.  

- There are significant differences in the level of competencies depending on the personal dimension to the variable 

configuration for university graduates, According to the gender variable in favor of male teachers.  

- There are significant differences in the level of competencies according to the relational dimension of variable 

composition, depending on the gender variable.  

    The study adopted a descriptive approach, based on a sample consisting of two tranches, Vaharihp first included 

24 inspectors of the composition in addition to 26, a professor of physical education phase of middle school, and to 

collect data was the use of tools The former was in the form questionnaire addressed to the inspectors, while the 

second tool included a note card to measure the efficiency of teaching a professor of physical education, and for the 

statistical methods have included the expense of validity and reliability using the Pearson correlation coefficient, 

percentage and test Ka 2 for processing the results of the questionnaire, and the use of each of the averages, standard 

deviations and coefficient "P" in addition to "T." Stodnt with Itaq the results of the card, and resulted in the final 

results that the quality of the classic was a medium degree, while the quality of the new system became apparent in 

low.  

    While the resulting tool note that the good level of qualified teaching staff, was in favor of graduates of the new 

system at the expense of graduates of the classic and the old for the variable configuration, but for the experience 

variable did not exist significant differences in favor of teachers experienced more than 10 years, but for the sex 

variable results revealed no the existence of significant differences between teachers, male and female, and thus have 

not been achieved hypothesis first and third, sixth and eighth at 100%, check out the second hypothesis, fourth, 

fifth and seventh at 100%. 
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 مقدمة وإشاكلية:

ويعترب أس تاا الرتبية البدنية والرايضية يف مرحةل التعلمي     

رص العملية التدريس ية فهو القام عىل الثانوي أحد أبرز عنا

التدريس والتوجيه واإلرشاد والتقومي وغريها من الوظائف 

 املناس بة اليت تشلك يف مجموعها همنة التدريس.

ويف ظل تعدد الربامج وجتددها وزايدة احلجم الساعي     

لألساتذة والزايدة يف عدد التالميذ واكتظاظ األقسام وابلنظر 

ألنادميي ايذي مل يرق إىل املس توى املطلوب إىل التكوين ا

والانتقادات اخملتلفة اليت يتلقاها من حني إىل آخر وانطالقا من 

 هذا فإننا نطرح اإلشاكلية التالية:

ما هو مس توى أداء الكفاايت التدريس ية )التنفيذ،     

التخطيط، التقومي( املنجزة من طرف أساتذة الرتبية البدنية 

 ء ادلرس؟.  والرايضية أننا

هل توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء     

أساتذة الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية 

"التخطيط، التنفيذ، التقومي" ترجع إىل متغري املؤهل العلمي 

 "شهادة ليسانس، شهادة الكفاءة"؟.

هل توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء     

ة الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية أساتذ

يس "التخطيط، التنفيذ، التقومي" ترجع إىل متغري اخلربة يف التدر 

 "أقل من عرش س نوات خربة، أكرث من عرش س نوات خربة"؟.

  فرضيات البحث: 

 الفرضية العامة: 

يقرتب مس توى أداء الكفاايت التدريس ية اخلاصة ابلتنفيذ حنو 

يد، بيامن يقل مس توى األداء اخلاص بإجناز الكفاايت األداء اجل 

 التدريس ية من حموري التخطيط والتقومي.

توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة  -

الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية "التخطيط، 

التنفيذ، التقومي" ترجع إىل متغري املؤهل العلمي "شهادة 

 هادة الكفاءة".ليسانس، ش 

توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة  -

الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية "التخطيط، 

التنفيذ، التقومي" ترجع إىل متغري اخلربة يف التدريس "أقل من 

 عرش س نوات خربة، أكرث من عرش س نوات خربة".

 

 اهداف البحث:  

ية مهية معرفة مس توى الكفاايت التدريس  تسليط الضوء عىل أ -

 دلى أساتذة الرتبية البدنية والرايضية.

معرفة األداء التدرييس املنجز من طرف أساتذة الرتبية البدنية  -

 والرايضية.

 النظر إىل التكوين األنادميي لألساتذة.  -

ويذا حناول الكشف عىل الكفاايت التدريس ية الالزمة الواجب 

 اا الرتبية البدنية والرايضية.توفرها دلى أس ت

 ادلراسات السابقة: 

مت إاجاد العديد من ادلراسات السابقة مرتبطة مبوضوع حبثنا     

 نذكر مهنا: 

 ،م1997"دراسة سعيد أبو زين"  ،م2004"دراسة العويناين" 

ان ادلراسات السابقة واملشاهبة  ،2000دراسة ويليامسون 

جود عددا همنة التدريس تتطلب و  تتبىن اجتاها اساسيـا مفـاده ان

من الكفاايت التدريس ية الالزمة الساتذة الرتبية البدنية 

م والريـاضية، واليت تعينه عىل اداء همـاهمم وحتقيق متطلبات همنهت

 بلك دقة وفعالية.

 حتديد املصطلحات: 

ية والرايضية يرى مفكر الرتبية البدن الرتبية البدنية والرايضية:  -1

يتضمن  ة""الرتبية البدنية والرايضي أن تعبري "مرقن" الربيطاين

يف حد ااته الوسط ايذي ميكن للرتبية ان تتأثر به وعىل الرمغ 

من أنشطهتا متباينة وخمتلفة إال أن هناك خصائص مشرتكة فامي 

 .(1)بيهنا أمهها توظيف احلرية، احليوية، احلرنات املهارية

ارات جامتعية، الوجدانية، هميه مجموعة الترصفات الاالكفاية:  -2

معرفية وحركية متكن من ممارسة دور وظيفي، نشاط همنة أو 

 معل عىل أمكل وجه.

 .(2)هو املقرئ املدريسأس تاا الرتبية البدنية: 

 هو الوحدة الصغرية يفدرس الرتبية البدنية والرايضية:  -3

الربانمج ادلرايس للرتبية البدنية والرايضية وايذي حيمل لك 

 .(3)صائص برانمجخ

 التدريس:  -4

مصدر الفعل "درس" ومعناه التعلمي ودرس تدريسا.  لغة: -أ

الكتاب أو ادلرس جعهل يدرس، واصل ادلراسة التعهد 

 .(4)لليشء
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رات :  هو معلية تمنية املهاالتدريس ابملفهوم الالكس ييك -ب

 وأساليب التعمل دلى التالميذ أو هو موقف يمتزي بتفاعل الطرفني

 .(5)لك مهنام أدوار ميارسها من أجل حتقيق أهداف معينةل

درها هو سلسةل الفعاليات اليت ي التدريس ابملفهوم اإلجرايئ:

املعمل لتحقيق أهداف الوحدة التعلمية وا ك مبسامهة املتعمل 

 نظراي وعلميا.

 مهنج البحث:  -1

 اوبناءا عىل طبيعة ونوعية املوضوع ايذي اخرتانه لدلراسة مقن    

 بإتباع "املهنج الوصفي"

 أدوات البحث: 

جلأان يف حبثنا هذا إىل طريقة سهةل يف مجع املعلومات وا ك     

 ابس تبدام الاس امترة 

عبارة مقسمة عىل  50وقد مصمت الاس امترة لتشمل عىل     

 نالنة حماور أساس ية ويه:

 عبارات. 10ومشل عىل  ــــــــــــــــالتخطيط  -

 عبارة.  29ومشل عىل   ـــــــــــــــــــالتنفيذ  -

 عبارة. 11ومشل عىل   ــــــــــــــــــ التقومي -

 جممتع وعينة البحث:  -2

 جممتع البحث: 1 -2

متثل جممتع هذا البحث يف مجيع أساتذة الرتبية البدنية     

ية والرايضية يف مرحةل التعلمي الثانوي يف املؤسسات الرتبوية لوال

عنيني بتدريس مادة الرتبية البدنية والرايضية "الشلف" امل 

 ملس توايت "األوىل، الثانية، الثالثة اثنوي".

 عينة البحث:  2 -2

 مت اختيار العينة بطريقة عشوائية قصد الوصول إىل نتا ج أكرث    

دقة وموضوعية ومطابقة للواقع حيث تكونت عينة البحث من 

هتم  اختالف مؤهالأس تاا للرتبية ادلنية والرايضية عىل 30

 .العلمية وخرباهتم التدريس ية

واجلدول التايل يوحض توزيع أفراد العينة حسب متغريات     

 الشهادة العلمية واخلربة يف التدريس

 

 املتغريات
 اخلربة يف التدريس

 اجملموع
س نوات 10أقل من  س نوات 10أكرث من    

الشهادة 

 العلمية

 

 شهادة الليسانس
11 

 
14 25 

هادة الكفاءةش   00 05 05 

 30 19 11 اجملموع

 يبني توزيع أفراد العينة حسب متغريي الشهادة العلمية واخلربة يف التدريس( 01اجلدول رمق )

الية ومت إجراء ادلراسة امليدانية لبعض اثنوايت " اجملال املاكين:

" "س يد عاكشة، الشطية، تنس، أوال فارس، أبو الشلف

 م ابلشلف، بوزغاية".احلسن، اثنوية السال

مقنا بإجراء حبثنا هذا من بداية شهر أفريل إىل اجملال الزماين: 

 .2016غاية شهر جوان 

 األساليب اإلحصائية: -1

مت معاجلة البياانت اخلاصة ابلبحث إحصائيا عن طريق برانمج 
SPSS 

 مناقشة النتا ج -

 الفرضية الفرعية األوىل:   

 اات دالةل إحصائية يف مس توىنص الفرضية: توجد فروق     

 أداء األساتذة للكفاايت التدريبية "التخطيط، التنفيذ، التقومي"

 ترجع إىل املؤهل العلمي )شهادة ليسانس، شهادة الكفاءة(.

للفروق يف البعد العام "التخطيط،  Tحتليل نتا ج اختبار  -

التنفيذ،التقومي"

 
متغري املؤهل 

 العلمي

 

عدد أفراد 

 العينة

توسط امل 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري
احملسوبة  Tقهمة Tمقة  درجة احلرية  اجلدولية   

ادلالةل اإلحصائية 

عند مس توى 

0.05 
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 للفروق حسب متغري املؤهل العلمي. Tجدول : يبني قهمة 

 ة النتا ج: مناقش -

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء األساتذة  -أ

للكفاءة التدريس ية ترجع إىل متغري املؤهل العلمي )ليسانس، 

شهادة الكفاءة( وهذا يعين أن متغري املؤهل العلمي مل يكن هل 

 تأنريا يف أداء األساتذة للكفاايت التدريس ية.

يسانس ملتحصلون عىل شهادة ل نس تنتج أن تكوين األساتذة ا -ب

س نوات( نان متقارب مع تكوين األساتذة املتحصلون عىل  4)

شهادة الكفاءة، فمل يكن بيهنم فروق، وابلتايل فإن متغري املؤهل 

 العلمي مل يؤثر عىل مس توى أداء أساتذة الرتبية البدنية والرايضية

 ةلللكفاايت التدريبية "التخطيط، التنفيذ، التقومي" يف مرح

 التعلمي الثانوي.

 حتليل نتا ج الفروق يف حمور التخطيط: 

 عرض وحتليل ومناقشة النتا ج:  -

 عرض وحتليل النتا ج: -1

نالح   SPSSمن النتا ج املتحصل علهيا من خمرجات نظام     

واحنراف  26.88أن املتوسط احلسايب لشهادة الليسانس قد بلغ 

غ ايب لشهادة الكفاءة قد بلأما املتوسط احلس 2.99معيار قدر بـ 

 0.61احملسوبة  Tوابس تخراج قهمة  3.08. واحنراف معياري 26

وهذا  28عند درجة حرية  2.04اجلدولية  Tجندها أقل من 

يعين أنه ال توجد فروق اات دالةل إحصائية بني املؤهل العلمي 

)شهادة الليسانس، شهادة الكفاءة فامي خيص  امتالكهم( ملهارات 

 .التخطيط

 مناقشة النتا ج:  -2

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

ترجع  الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريبية حملور التخطيط

 إىل املتغري املؤهل العلمي )شهادة الليسانس، شهادة الكفاءة(.

 حتليل نتا ج الفروق يف حمور التنفيذ:  -

 اقشة النتا ج:عرض وحتليل ومن -

 عرض وحتليل: -1

من النتا ج املتحصل علهيا من اجلدول من خمرجات نظام     

SPSS  نالح  أن املتوسط احلسايب لشهادة ليسانس قد بلغ

أما متوسط احلسايب لشهادة  8.65ابحنراف معياري قدر  78.6

وابس تخراج قهمة  9.23وابحنراف معياري  77.40الكفاءة قد بلغ 

T  جندها أقل من قهمة  0.28احملسوبةT  عند  2.04اجلدولية

وهذا يعين أنه ال توجد فروق اات دالةل  28درجة احلرية 

إحصائية لصاحل املؤهل العلمي ليسانس عىل املؤهل العلمي 

 شهادة الكفاءة.

 مناقشة النتا ج:  -2

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

نفيذ ترجع الرايضية للكفاايت التدريس ية حملور الت الرتبية البدنية و 

 إىل املتغري املؤهل العلمي )شهادة الليسانس، شهادة الكفاءة(.

 حتليل نتا ج الفروق عىل حمور التقومي: 

 عرض وحتليل ومناقشة النتا ج:  -

 عرض وحتليل:  -1

من النتا ج املتحصل علهيا من اجلدول من خمرجات نظام     

SPSS   أن املتوسط احلسايب لشهادة ليسانس قد بلغ نالح

أما متوسط احلسايب  3.59ابحنراف معياري قدر  29.56

 4.54وابحنراف معياري  28.20لشهادة الكفاءة قد بلغ 

 Tجندها أقل من قهمة  0.74احملسوبة  Tوابس تخراج قهمة 

وهذا يعين أنه ال توجد  28عند درجة احلرية  2.04اجلدولية 

 إحصائية لصاحل املؤهل العلمي ليسانس عىل فروق اات دالةل

 املؤهل العلمي شهادة الكفاءة.

 مناقشة النتا ج:  -2

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

رجع الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور التقومي ت

 كفاءة(.دة الإىل املتغري املؤهل العلمي )شهادة الليسانس، شها

 الفرضية الفرعية الثانية:  -

توجد فرو اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء األساتذة     

للكفاايت التدريس ية "التخطيط، التنفيذ، التقومي" ترجع إىل 

 10س نوات، أكرث من  10متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(. 

 

 

شهادة 

 ليسانس
25 135.12 12.36  

0.05 

 

28 

 

2.04 
 غري دال

 16.65 131.60 05 شهادة الكفاءة
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 عرض وحتليل ومناقشة النتا ج:  -

 ليل: عرض وحت  -1

نالح   SPSSمن النتا ج املتحصل علهيا من خمرجات نظام     

أن املتوسط احلسايب لعينة أقل من عرش س نوات قد بلغ 

أما متوسط احلسايب  10.59ابحنراف معياري قدر   135.54

وابحنراف  134.42س نوات خربة قد بلغ  10لعينة أكرث من 

جندها أقل  .0.22احملسوبة  Tوابس تخراج قهمة  14.46معياري 

وهذا يعين أنه  28عند درجة احلرية  2.04اجلدولية  Tمن قهمة 

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة 

الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية "التخطيط، 

التنفيذ، التقومي" ترجع إىل متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 نوات(.س   10س نوات، أكرث من  10

 مناقشة النتا ج:  -2

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية "التخطيط، 

التنفيذ، التقومي" ترجع إىل متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(.  10س نوات، أكرث من  10

م أل من أن األساتذة ايذين خربهتوميكن تفسري هذه النتيجة ب    

س نوات قد حتصلوا عىل شهادات تساعدمه يف تمنية وتطوير  10

أداهئم ليتوازن مع األساتذة ايذين خربهتم أكرث من عرش س نوات، 

وهذا يعين أن املتغري اخلربة يف التدريس مل يؤثر عىل أداء 

 األساتذة للكفاايت التدريس ية

  حتليل ومناقشة نتا ج اجلدول -

 عرض وحتليل ومناقشة النتا ج:  -

 عرض وحتليل:  -1

من النتا ج املتحصل علهيا من اجلدول من خمرجات نظام     

SPSS  نالح  أن املتوسط احلسايب لعينة أقل من عرش

أما متوسط  3.09ابحنراف معياري قدر  26س نوات قد بلغ 

 27.21س نوات خربة قد بلغ  10احلسايب لعينة أكرث من 

. 1.13احملسوبة  Tوابس تخراج قهمة  2.65ف معياري وابحنرا

 28عند درجة احلرية  2.04اجلدولية  Tجندها أقل من قهمة 

وهذا يعين أنه ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى 

 أداء أساتذة الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور

 10ل من )أق التخطيط ترجع إىل متغري اخلربة يف التدريس

 س نوات(. 10س نوات، أكرث من 

 مناقشة النتا ج:  -2

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

 الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور التخطيط

س نوات، أكرث  10ترجع إىل متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(.  10من 

ن سري هذه النتيجة بأن األساتذة ايذين خربهتم أل موميكن تف     

س نوات قد حتصلوا عىل شهادات تساعدمه يف تمنية وتطوير  10

أداهئم ليتوازن مع األساتذة ايذين خربهتم أكرث من عرش س نوات، 

وهذا يعين أن املتغري اخلربة يف التدريس مل يؤثر عىل أداء 

 األساتذة للكفاايت التدريس ية.

 ليل: عرض وحت  -3

 SPSSمن النتا ج املتحصل علهيا من اجلدول من خمرجات نظام 

نالح  أن املتوسط احلسايب لعينة أقل من عرش س نوات قد 

أما متوسط احلسايب  5.95ابحنراف معياري قدره  80.72بلغ 

وابحنراف  77.05س نوات خربة قد بلغ  10لعينة أكرث من 

. جندها أقل 1.13احملسوبة  Tوابس تخراج قهمة  9.70معياري 

وهذا يعين أنه  28عند درجة احلرية  2.04اجلدولية  Tمن قهمة 

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة 

ترجع  الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور التنفيذ

س نوات، أكرث من  10إىل متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(. 10

 ة النتا ج: مناقش

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

ترجع  الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور التنفيذ

س نوات، أكرث من  10إىل متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(.  10

 نوميكن تفسري هذه النتيجة بأن األساتذة ايذين خربهتم أل م    

س نوات قد حتصلوا عىل شهادات تساعدمه يف تمنية وتطوير  10

أداهئم ليتوازن مع األساتذة ايذين خربهتم أكرث من عرش س نوات، 

وهذا يعين أن املتغري اخلربة يف التدريس مل يؤثر عىل أداء 

 األساتذة للكفاايت التدريس ية.

 عرض وحتليل ومناقشة النتا ج:  -

 عرض وحتليل:  -1

نتا ج املتحصل علهيا من اجلدول من خمرجات نظام من ال     

SPSS  نالح  أن املتوسط احلسايب لعينة أقل من عرش

أما متوسط  04.14ابحنراف معياري قدر  28.72س نوات قد بلغ 

وابحنراف  29.68س نوات خربة قد بلغ  10احلسايب لعينة أكرث من 
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من  جندها أقل 0.67احملسوبة  Tوابس تخراج قهمة  3.51معياري 

وهذا يعين أنه ال  28عند درجة احلرية  2.04اجلدولية  Tقهمة 

توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة الرتبية 

 البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور التقومي  ترجع إىل

 10س نوات، أكرث من  10متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(.

 : مناقشة النتا ج -2

ال توجد فروق اات دالةل إحصائية يف مس توى أداء أساتذة     

رجع الرتبية البدنية والرايضية للكفاايت التدريس ية حملور التقومي  ت

س نوات، أكرث من  10إىل متغري اخلربة يف التدريس )أقل من 

 س نوات(.  10

وميكن تفسري هذه النتيجة بأن األساتذة ايذين خربهتم أل من     

وات قد حتصلوا عىل شهادات تساعدمه يف تمنية وتطوير س ن 10

أداهئم ليتوازن مع األساتذة ايذين خربهتم أكرث من عرش س نوات، 

وهذا يعين أن املتغري اخلربة يف التدريس مل يؤثر عىل أداء 

 األساتذة للكفاايت التدريس ية.

 

 الاس تنتاج العام:

ذة ت ألساتمن خالل دراستنا عبارات الاس امترة اليت وده    

ا ج الرتبية البدنية والرايضية  ابملرحةل الثانوية وبعد حتليلنا لنت

نبتت صدق فرضية حبثنا هذا وايذي يشري حمتواها إىل: يقرتب 

مس توى أداء الكفاايت التدريس ية اخلاصة ابلتنفيذ حنو األداء 

اجليد، بيامن يقل مس توى األداء اخلاص بإجناز الكفاايت 

نا ي التخطيط والتقومي، حبيث عند  مقارنت التدريس ية من حمور

للنتا ج اليت ملسها لك حمور رئييس ألداء هذه الكفاية نالح  أن 

املتوسط احلسايب حملور التنفيذ عند معظم األساتذة وايذي قدر 

قد توفق عىل املتوسط احلسايب حملور "التخطيط"  78.60بـ 

، وهذا 25.33وعىل املتوسط احلسايب حملور التقومي بـ  26.73

 ما يؤكد عىل حصة الفرضية املدروسة 

 بن سعادة بدر ادلين
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 يف حتسني صورة املؤسسة دور الرعاية الرياضية

 عيىس الهادي  .د 
 أس تاا اإلعالم الراييض جبامعة اجللفة 

 عواج سامية  .د
 الاتصال جامعة سطيفو  أس تااة علوم اإلعالم

 ملخص ادلراسة:

 من امجلهور إزاء اصورهت لتسلمي املؤسسات تس تبدهما حديثة كتقنية الرعاية أمهية عىل التأكيد إىل تسعى البحثية الورقة هذه أمهية إن    

 الاتصالية ابلوسائل مقارنة- الرعاية تسامه كام أخرى، دهة من ابملؤسسة العالقة اوي الاقتصاديني للمتعاملني ادلمع تقدمي وكذا دهة،

  .التقليدية الطرق يف املوجودة النقائص تغطية يف-الرتواجي ابملزجي اخلاصة األخرى

 مجهورا تس هتدف األخرية ههذ كون الرايضية املؤسسات خملتلف ادلمع متثل ،فهيي الرايضة يه عايةللر  ألنسبو املناسب امليدان لعلو     

 الفعال دورها الرايضة الرعاية أنبتت كام راييض، حبدث التجارية العالمة بربط تسمح - الرعاية - فعاةل اتصال س يةلو  فهيي واسعاو  عريضا

 بكسب يسمح ما وهو  ملنتجاهتا إشهار عىل ا ك مقابل احلصولو  الرايضية ملؤسساتا دمع خالل من الراييض اجملال يف الاستامثر يف

 .الصورة حتسني عىل العملو   امجلهور
    We try through this research paper to confirm the importance of Sponsoring as a modern technique which is 

used by the institutions in order to give the best reputation to audiences and moreover to have the backup of the 

economic trader. Perhaps that the suitable field to sponsoring is Sport because it support to various sports 

institutions considering that it address by large audiences and it is a very effective communication tool. Sponsoring 

allows to like between the trade mark and the sport events .moreover it plays a great role in sport investment 

through the supporting of sport institutions in exchange for advertising of their products and get a good reputation. 

 

ة التعريف ابلرعاية الرايضية:إن مصطلح الرعاية يعين ابلعربي أوال:

( وابالجنلزيية parrqinageالتكفل، وقد جاء ابلفرنس ية )

(sponsoring وقد عرفت الرعاية التجارية بأهنا تقدمي املساعدة ،)

املالية أو ما شاهبها إىل إحدى األنشطة بواسطة مؤسسة جتارية 

رض احلصول عىل أهداف جتارية، ومن التعريف يتضح أن بغ

 الرعاية ليست مقترصة عىل الرايضة فقط بل تس تبدم يف الكيري

من املناس بات أو األحداث ناملسلسالت التلفزيونية أو كتاب 

معني أو برامج إااعية أو فريق معني والقامس املشرتك فامي بيهنا 

حلافز هنا ريية يكون اهو حافز املشرتكة،فالتربع للجمعيات اخل

 .(1)معل خريي  وليس املصاحل التجارية

مع تعريف المتويل الراييض:يعرف المتويل الراييض بأنه ادل اثنيا:

املادي املقدم إىل تظاهرة، أو إىل منتج أو إىل منظمة هبدف 

جين فائدة مبارشة هتدف معليات المتويل الراييض إىل تنش يط 

ف مسه التجاري أو عالمته، كام يعر صورة املمول وتتضمن إظهار ا

بأنه أداة اتصال تعمل عىل إحداث البط بني عالمة أ ومؤسسة 

بطريقة مبارشة مع حديث جذاب مجلهور معني، ويعرف أيضا 

بأنه تقنية تمتثل يف اخللق  وادلمع املبارش من طرف لك منظمة 

لتظاهرة اجامتعية نقافية مس تقةل عن نفسها  والعمل عىل اشرتاك 

سائل اإلعالم، وا ك هبدف الوصول إىل أهداف الاتصالية يف و 

 التسويق.

املؤسسة  :تقنية اتصال بني كيانني، وهام فالمتويل الراييض هو     

املموةل واملمول للحدث أو للراييض وللنادي، ومفهوم التشاركية 

)الرتابط( يه قلب المتويل الراييض ويمتثل المتويل الراييض 

ل األحداث الرايضية هبدف التحسني من أساسا يف اس تعام

املؤسسة املموةل  وتمثني صورة عالمهتا ومنتجاهتا، مفن الشهرة 

وراء ادلمع املايل واملادي ايذي يقدمه املمول لتظاهرة أو لراييض 

أ ولنادي يريد احلصول عىل فائدة مبارشة أو جين آاثر ااجابية 

يض ال يل الرايعىل مس توى صورة املؤسسة أو عالماهتا، والمتو 

ميكن هل تعويض اإلعالن أو العالقات العامة، ولكن جاء لتدعهمها  

 وتمكلهتا.

ل عام يف دورة مونرتتراي :تطور رعاية األحداث الرايضية اثلثا:

م وقعت خسارة مالية عىل انتظار، أصابت ادلوةل املضيفة 1979

بديل ت اللجنة الاولهمبية العاملية يف وقت واحد، وتقرر عىل الفور 

"الصيغة التجارية" املتبعة، وبدأ اإلعداد دلورة لوس أجنلوس 
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ابعتبار ظروف الش يوعية املرتبطة م 1984س نوات، أي عام 

فمل م 1980مبوسك ويف الفرتة  ونانت يه املضيفة دلورة عام 

 يكن سهال تطبيق "رأساملية" علهيا.

 الونان اإلجراء األول كام هو احلال يف رشكة معالقة "رج    

أعامل أكفاء"لوضع اخلطة التالية وتنفهيا، ونان أحدمه "خوان 

أنطوين وساماراجن" ايذي ترأس اللجنة الاولهمبية  والثاين 

"هورست داسلر" ايذي نان يعمل رئيسا لرشكة "اديداس" 

املعروفة للمنتجات الرايضية، ونان أحد املشاهري يف عامل 

عاية ديدة ما يسمى "الر "ادلعاية الرايضية" وابتكرت اإلدارة اجل

ادلعائية" ويه اختيار رشنات كبرية معروفة حيق لها دون سواها 

اس تبدام رموزها املعروفة يف املبارايت عىل األلبسة، ويف 

جدران املالعب، وعىل الشاشة الصغرية مبارشة،ابإلضافة إىل 

مشاركة احملرتفني الرايضيني جللب مزيد من املشاهدين، ونانت 

يل اليت حققهتا اللجنة الاوملبية من ادلعاية يف جدود املداخ  1.5

مليار دوالر للك دورة، وبدأت العائدات من حقوق هذه  1.5

مليون دوالر يف  13الرعاية ادلعائية وحدها ترتفع ابس مترار، من 

، م1996مليون يف أتالنتا  40إىل م 1988دورة "سول" عام 

عرشة  ة الرشنات ال وهناك نانت رشكة "كونا كوال" عىل رأس قامئ

مليار  1.5وقد بلغ مجموع جحم إنفاقها عىل ادلعاية العاملية لنفسها 

س بة بدلا يف أحناء العامل وارتفع جحم مبيعاهتا عامليا بن  130دوالر،يف 

 .(2)خالل الشهور الثالنة اليت س بقت ادلورة األولهمبية 17%

 اييضرأس باب إقدام املؤسسات الرايضية عىل الرعاية ال رابعا:

 (3)من األس باب نذكر ما ييل:

اخنفاض معدالت املساهامت املالية أ وصعوبة توفريها  وهذه  -1

متثل املصدر المتوييل الرئيس للمنظمة أ والهيئة الرايضية  وا ك 

بسبب ارتفاع املرصوفات جبانب عدم نبات  واحنسار مصادر 

 األموال.

 تقدمي اخنفاض معدالت اإلقدام من جانب األفراد عىل -2

 املساهامت اخلدمية التطوعية ألس باب قد تكون اجامتعية أو

 معيش ية أ وغريها.

إدراك القامئون عىل إدارة هذه املنشآت أن الكفاءة التسويقية  -3

 إاا توافرت دلهيم فإهنا سوف تساعدمه كثريا عىل حتقيق أهدافهم.

ا هإدراك القامئني عىل إدارة تكل الهيئات أهنا أصبحت تقابل  -4

 عدد من املشالك ومن مث تتطلب حلوال لضامن منوها واس تقرارها.

زايدة أمهية تكل الهيئات ودورها يف اجملمتع وأهنا تعد من  -5

 األرنان األساس ية لقيام جممتعات قوية هادفة.

 

 األس باب اليت تدفع املؤسسات الختيار المتويل الراييض: * 

 ن بيهنا:العملية، م هناك عدة أس باب جتعل املؤسسات تقوم هبذه

يسمح المتويل الراييض بزايدة إماكنية رؤية  ومشاهدة  -

املؤسسة وعالمهتا. وتفضل العديد من املؤسسات هذه الوس يةل 

الاتصالية نظرا الس تحاةل الاستامثر يف اإلعالن بسبب األسعار 

 املطبقة، واليت تعترب مرتفعة كثريا.

ية ناء منافسة رايض ولهذا ميكن متويل فريق أ وراييض أن   -

بأسعار مقبوةل من دهة، وإماكنية رؤية ومشاهدة شعار املؤسسة 

ملدة أطول ابملقارنة مع اإلعالن من دهة أخرى، وجين ابلتايل 

 أاثرا إاجابية عىل مس توى تدعمي صورة املؤسسة.

عند إرشاك العالمة ابألحاسيس والقمي املنقوةل من طرف  -

عديل موةل للحدث الراييض من تالرايضية، تس تطيع املؤسسة امل

 اجتاهات املس هتكل حن واملنتج أ واخلدمة.

يقدم المتويل الراييض للمؤسسات مزية تنافس ية مما يتيح لها  -

 الفرصة ابملزي عن منافس هيا يف السوق.

ة يسمح المتويل الراييض كذ ك بتنويع، ويعطي للمؤسسة الفرص -

 ظروف مسية  وا ك يفلتوطيد العالقات التجارية بطريقة غري ر 

 فريدة  ومجيةل.

 يسمح المتويل الراييض بدفع  وتنش يط املبيعات. -

ال ميكن أن نطبق المتويل الراييض مبفرده مفن الصعب جدا  -

إيصال رساةل إعالنية وارة عن طريق المتويل الراييض 

فقط،فالمتويل الراييض يسمح بإظهار الشعارات  ولكن بدون 

اط ملنتج،فهذا األخري يعمل عىل تقوية النشتقدمي ا التدليل أو

اإلعالين، ويقوم بتمنية  وتقوية التعاطف مع العالمة وا ك بتوزيع 

مراكز اهامتم املس هتكل واألحاسيس اإلاجابية املرتبطة ابلرايضة 

اليت تقوم وسائل اإلعالم ابلرتوجي عهنا، وهذا بطبيعة احلال 

 .(4)هريللمؤسسة ابلوصول إىل أكرب عدد من امجلا

مليار  30 إن المتويل الراييض املطبق يف العامل ميكن أن يفوق:    

دوالر س نواي، وهذا ما جعل البعض يعتربونه كسوق هام،حبيث 

جند أن املتعاملني الرئيس يني هام املؤسسات املموةل  واملمولني 

العموميني من دهة، والنوادي الرايضية  والفيدراليات من دهة 

 أخرى.

ة الشلك السابق أن التبادل بني املمول والهيأة الرايضي ويبني    

احلاصةل عىل المتويل تشلك سوقا خاصا ومعقدا يشرتك فيه عدة 

متعاملني، فاملؤسسة اجب علهيا أن حترص عىل تنظمي اآلاثر 

ل علهيا إىل جانب الشهرة اليت تتحص اإلاجابية يف سوقها اخلاص،

 املؤسسة املموةل.
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إن جمال العمل الراييض جمال  عاية الرايضية:جماالت الر  خامسا:

همم وحيوي  وادلوةل توليه رعاية اتمة  وممتزية  ولكن يف إطار ما 

يتاح من إماكنيات  وهذه يه نقطة البداية  وه وأن ما متاح من 

 إماكنيات ال يفي ابملتطلبات يف إطار األهداف الطموحة.

د لرايضية قإال أن أساليب ورعاية وتسويق النشاطات ا    

تطورت كثريا يف وقتنا هذا فبدأت ميال ابستامثر حقوق ادلعاية  

واإلعالن والبث التلفزيوين واألحداث الرايضية جتاراي عىل 

نطاق واسع وهذا أحد اجملاالت للتسويق الراييض، وأصبح 

التسويق عاما يستند إىل أسس وقواعد علمية، وأن التسويق 

 ممة ملقابةل احتياجات ورغباتالراييض هو أحد األنشطة املص

 املس هتكل الراييض من خالل معليات املشاركة.

ويف هذا اإلطار ظهرت مفردات وموضوعات لها عالقة هبذا     

اخلصوص ومهنا ما هو أساس للتسويق الراييض ليك يتحقق 

النجاح وقد متثلت يف قيام جتارة الرايضة عىل أساس وجود 

 لتسويق الراييض وحبوثسوق رئيس ية أيضا، وأن نظرية ا

السوق وأنظمة املعلومات والهدف التسويقي من صناعة الرايضة 

الهنوض  ومعلياتتيجيات التسعري وس ياسات التوزيع واسرتا

ابلصناعة الرايضية واس تبدام التصارحي ورخص الصناعة 

 .(5)الرايضية لكها ميلث العمل التسويقي يف اجملال الرايض

ق عن العنرص املهم  واألساس يف التسوي كام اجب أن ال نغفل    

 املس هتكل فاسرتاتيجيات  التخطيط  للتسويق الراييض وهو

الراييض اجب أن تقوم عىل أساس جعل املس هتلكني يعطون 

أفاكرمه اخلاصة لتتيح للعاملني يف هذا اجملال الوصول إىل أفضل 

 احللول  والاس تفادة من هذا اجملال.

 رايضية:إن التسويق يف اجملال الراييضوسائل الرعاية ال سادسا:

أحد الوسائل أ والطرائق اليت اجب أن تسامه يف حل بعض 

املعوقات وخاصة املادية اليت تتعرض لها الهيئات الرايضية 

وختفيف العبء املادي ايذي تقدمه السلطات الرمسية لتكل 

الهيئات وترتبط أغلب مصادر المتويل مبجاالت التسويق 

 ثل مصادر المتويل يف الرايضة مبا ييل:الراييض  وتمت 

الرتخيص ابس تبدام العالقات  والشعارات عىل املنتجات  -

 ووسائل اخلدمات.

 اإلعالن عىل مالبس وأدوات الالعبني. -

 اإلعالن عىل املنشآت الرايضية. -

 استامثر املرافق واخلدمات يف الهيئات الرايضية. -

 املناس بات الرايضية.عائدات تذاكر ادلخول للمبارايت و  -

 اإلعاانت والتربعات والهبات. -

 عائدات انتقال الالعبني دلى األندية.  -

 استامثر حقوق ادلعاية واإلعالن. -

حقوق البث اإلااعي والتلفزيوين لألنشطة واملناس بات  -

 الرايضية.

اإلعالن يف املطبوعات والنرشات والربامج اخلاصة ابألنشطة  -

 الرايضية.

أسلوب لتمنية املوارد ايذاتية  وه ه وشلك أن ما ورد أعالإ     

كن فالصناعة تبحث عن منتج مي بعيدا عن الصناعة الرايضية،

جأ لتسويقه وعرضه عىل املس هتكل والهيئة الرايضية ميكن أن ت

انه بعض جماالت صناعية وأد إىل اس تبدام األساليب مجيعها

  : (6)ومهنا عىل سبيل املثالالرايضية 

تسويق الالعبني )صناعة البطل( الاعرتافات أصبح أسايس  -

دلى األندية إا أن توقيع العقود )الاحرتاف( لقاء مبالغ أصبحت 

خيالية يف بعض األحيان وأصبح الالعبني احملرتفني بورصة 

 عاملية.

تسويق برامج اإلعداد والتدريب الراييض مفن املتعارف عليه  -

ة هادفة  أسس علمية وقواعد تربويأن التدريب الراييض يبىن عىل

وأن جمال إعداد برامج اإلعداد والتدريب الراييض جماال هاما 

 لتحقيق أهدافها.

 يف عامل اجتاه ممتزي التسويق يف جمال التغذية الرايضية وهو -

 .الراييض وخصوصا فامي يتعلق بطعام ورشاب الراييض التسويق

 من ذا جمال يعتربتسويق تكنولوجيا املعدات الرايضية وه -

أخصب اجملاالت اليت ينبغي أن حتوز عىل كثري من الهيئات 

 الس تبدام التكنولوجيا للمعدات الرايضية.

ية من املتطلبات األساس   تسويق أماكن ممارسة الرايضة  وهو - 

 للمامرسة الرايضية.

 واقـع الرعاية الريـاضـية يف اجلزائـر: لقـد تراجع الــدمع ايذي سابعا:

ـطـيه ادلوةل، عرب مؤسـساهتا وإداراهتا العمـومية، عــن المتويـــل تع 

الراييض مُعوًما، وعن النوادي  وامجلعيات الرايضية خصوًصا، 

من أجل ا ك سعت هذه األندية  وامجلعيات إلاجـاد ممول يضمن 

لها موارد مـالية تساعدها عىل القيام بنشاطـاتـها، وعىل أساس 

 املبحث إىل نالث مطالب كام ييل:ا ك سيمت تقس مي هذا 

 اللوائــح والقـوانـيـن -1

لقـد حدد المتويل الراييض يف القانون األسايس للنوادي     

الرايضية للهواة، الرتخيص للموارد املالية للنوادي الرايضية كام 

 :  (7)ييل

 اشرتانات األعضاء واملنخرطني واألنصار. -
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 الهبات والوصية. -

  التظاهرات واملنافسات الرايضية. قسط من نتا ج -

اإلعاانت احملمتةل من ادلوةل، وامجلاعات احمللية واملؤسـسات  -

 الهـيئات العموميـة اخلاصة.

 مداخيل األمالك اخلاصة أ واملتنازل عهنا. -

مداخيل األعامل اإلشهارية وأعامل الرعاية  وادلمع والتنقالت  -

 احملمتةل للرايضيني.

األخرى املرخص هبا من طرف الترشيع والتنظمي لك املوارد  -

 السارييـن املفعول.   

ففي ظل اقتصاد السوق ايذي تعىن به اجلزائر، ويف ظل     

س ياس ية وارة املعامل، اجد املسري، واألمني العام للنادي 

الراييض، أنفسهم يف وضعية دامئة للبحث عن املصادر  واملوارد 

ا املالية  وأنديهتم، والرفع من مكتس باهت املالية بغية متويل نوادهيم

وا ك هبدف تطويرها  وتلبية حاجياهتا من كراء للقاعات  

واملالعب الرايضية عىل خمتلف أنواعها للتدريب حتضريا 

للرتقية، ونفل للرايضيني، وتسديد مصاريف  للمنافسة أو

املوظفني من مس تبديم التأطري التقين، والطيب  وغريمه من 

ذا تسديد مصاريف الاخنراط يف الاحتادايت عامل، وك

والرابطات الوطنية...اخل، فإاا رجعنا إىل حقيقة ادلمع املايل 

املوفر لهذه النوادي  وامجلعيات الرايضية فإننا جنده حمدود يف 

 :(8)بندين  وهام

 اشرتانات األعضاء واملنخرطني، واألنصار.    -

 وامجلاعات احمللية. اإلعاانت املالية احملمتةل من ادلوةل، -

أما ابيق املوارد املالية األخرى )قسط من نتا ج التظاهرات      

ل املتناز  واملنافسات الرايضية، مداخيل األمالك اخلاصة أو

عنه، مداخيل األعامل اإلشهارية وأعامل الرعاية وادلمع  

والتنقالت احملمتةل للرايضـيني( فنجدها حمصورة يف بعض 

عايل ة خصوصا تكل اليت تتنافس يف املس توى الالنوادي الرايضي

 ومن أمهها فرق كرة القدم، دون الرايضات األخرى.

فـمن املعلوم أن األحاكم املـالية املذكورة ال تكف ألن تشمل     

املصـاريف الثقيةل للنوادي الرايضـية، وال تسمح لها بتحقيق 

عل اج أهدافها اإلستـراجتية، وأهداف املنخرطني فهيا، مـام

املسـريين وعىل رأسهم الرئيس واألمني العام، يبحثون عن موارد 

ه، المتويــل البدليـة واملمكةل واليت ال تتعارض مع الترشيع املعمول ب

وتسمح من رفع مزيانية النادي، فـفي هذه احلاةل فإن إسرتاتيجية 

 الرفع من عدد املنخرطني يصبح يف تنافس مع هدف حتقيق نتا ج

 ليت س تؤرش حامت عىل املمولني احملمتلني، وايذين مه يفعالية، ا

حبث عن الوسائل اليت بإماكهنا إعانهتم إلشهار منتجاهتم، عرب 

الرايضيني وخاصة مهنم النجوم أنناء املنافسة اليت تنقلها وسائل 

  اإلعالم مبارشة إىل املتفرج املشاهد للمباراة.

ادي مصري النو فالنتا ج الرايضية أصبحت اليوم حتدد     

الرايضية، وابلتايل فإاا نانت هناك نتا ج رايضية ال تس تجـيب 

وأهـداف ا ك املمـول الرايضـي احملمتل أ واحلالـي، فإن هذا 

األخري س ينسحب ال حماةل من إعانة النادي ماليا. فدور املسري 

واألمني العام ال يمتثل إال يف البحث عن أوجه جديدة للمتويل أو 

لبات النادي واملنخرطني لتصحيح مسار العرض حتديد متط 

والطلب، بل يتعدى ا ك ليصبح خدمة رايضية، تقرتح 

للمنخرطني خدمات خاصة يف مقابل اخلدمات الرايضية يف إطار 

الرتفيه. ويأيت عىل رأس هذه األوجه اجلديدة للرعاية الرايضية،  

ويه مدلول يرتكز عىل جذب متويل لوحدة رايضية أو حدث 

يض، أو منشأة رايضية مقابل تمثني صورة ممزية ملتعامل راي

اقتصادي  وا ك عرب أثر حامس وماكنة الوحدة الرايضية كلك، 

 دلى امجلهور العريض  واجملمتع معوماً.    

 الرعـاية الريـاضية املعـمول هبا يف اجلـزائر:   -2

، نان أكرث (9)منذ صدور القانون اخلاص ابلرعاية الرايضية    

نه تطوعًا إزاء النشاطات الرايضية، وليس هدفًا لتحقيق متويل م 

يس تجيب دلفرت رشوط الرعاية عىل طريقة الاقتصاد  احلر املبين 

ساعات أكرب اس امتع للراديو والتلفزة، امجلهور اخملتار،  عىل

اإلشهار املناسب، نوع املنافسة...اخل، لك هذه األمور جتعل من 

ج يض للهواة واألمني العام يف وضع حر املسري األول للنادي الراي

للحصول عىل الرعاية بأي نشاط راييض يعود عىل اندهيم ابملوارد 

 املالية اليت تس تجيب ملتطلبات النادي  واملنخرطني فيه.

 إن متويل األندية يف اجلزائر خيضع للقرار الوزاري احملدد كيفية    

 الرايضية اإلعاانت املالية احملمتةل للنوادي واملنش ئات

والتنش يطية، ففي ملحقات هذا القرار جند دفرت الرشوط، 

احملدد لألهداف املسطرة، واجلزء املتعلق مبزيانية ادلوةل، ونصيب 

 ادلمع املايل...اخل، هذا القرار أختذ لتطبيق الرتتيبات املتوقفة من

 القانون املتعلقة ابمجلعيات والنوادي الرايضية، ففي فصل "املوارد

تلاكت"، يتحدث عن اإلعاانت املالية احملمتةل من ادلوةل، واملم 

الوالية، والبدلية، فادلمع املايل مينح للنادي أو امجلعية الرايضية، 

ملا يعترب نشاطها اات منفعة عامة، كام يوحض هذا القانون أن 

النادي أو امجلعية بإماكهنا الاس تفادة من ادلمع املادي والعتاد 

 الالزمة، يف إطار اإلمضاء عىل( وايذي يمت الراييض والتجهزيات
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ما  programme contractبني النادي أو امجلعية  

 برانمج" ومدير الش باب والرايضة. - يدعى"اتفاقية

هوم عام، مف  امجلعية الرايضية هو فإاا نان النادي الراييض أو    

يظهر نوع من األدهزة الرايضية، فإن وراء هذا املفهوم خيتفي 

ن البىن القانونية  والنشاطية  واليت يه يف نفس الوقت عدد م

رايضية واقتصادية، فبالفعل ال يوجد نوع واحد من النوادي 

الرايضية يف اجلزائر، شأهنا شأن دول العامل، فإىل جانب 

"النادي الراييض الهاوي" املنظم إىل رابطة أو احتادية رايضية، 

أو  رقية اختصاصأو إىل مجعية وطنية، هيدف إىل تطوير وت

اختصاصات رايضية دون هدف مربمج، وايذي هو يف احلقيقة 

أصل احلركة الرايضية الوطنية اجلزائرية تطور عدد من النوادي 

اات البنية اخلاصة  واليت تنافس مع نوادي ومجعيات تسدي 

خدمة أو خدمات حبثا عن األرابح يف قطاع الرايضة والتسلية 

يع الاحرتافية"، واليت ختضع للترش  معوما، واليت يه "النوادي

، (10)والتنظمي الساري مفعوهلام  واملتعلق ابلرشنات التجارية

فينص املرشوع اجلزائري عىل أن امجلعية الرايضية تتكون بعد 

 15انعقاد مجعيهتا العامة التأسيس ية، واليت تتطلب عىل األقل 

عيني ت عضًوا مؤسًسا، وايذين يصادقون عىل القانون األسايس، و 

مسؤويل هيئهتا القيادية وتؤسس امجلعية قانونيا بعد اإلجراءات 

 : (11)املوالية

 .(12)إيداع ترصحي التأسيس دلى السلطات العمومية اخملتصة -

تسمل وصل تسجيل ترصحي التأسيس من السلطة العمومية  -

يوما عىل األكرث من يوم إيداع امللف  وبعد  60اخملتصة خالل 

 ألحاكم هذا القانون.دراسة مطابقة 

القيام بشلكيات اإلشهار عىل نفقة امجلعية يف جريدة يومية  -

 إعالمية واحدة عىل األقل اات توزيع وطين.

 مصادر متويل الرايضة: -3

ميكن المتيزي بني نالنة أنواع من طرق متويل مرشوع النادي     

 : (13)ايذي يرغب ادلخول إىل الاحرتاف، ويه كام ييل

 سهامات أ واملرشنات اخلارجية املقدمة من األعضاء:اإل  -أ

تعترب املصدر املايل الرئييس للنادي، وتكون غالبا خارجية     

ميل المتويل الراييض اخلاص والعمويم، اإلعاانت اليت تقدهما 

ادلوةل، نامجلاعات احمللية والوالئية، وح ى من الفيدرالية، وميكن 

 مساعدة املشجعني أو ح ى للنادي أن يطلب يف حاالت معينة

 املنخرطني.

 

 

 المتويل ايذايت: -ب

لس نة يفرتض المتويل ايذايت احلصول عىل نتا ج ااجابية يف هناية ا   

املالية، ويتوقف عىل حسن التس يري املايل  واإلداري لشؤون 

النادي ايذي ال يتوقف معهل عىل تس يري املصاريف فقط،  ومبا 

س تعمل فق أرابحا، فالنتا ج الااجابية ت أن امجلعيات ال ميكن إن خت

ابلرضورة يف حد حاجيات استامثر النادي، ومن أميةل المتويل 

ايذايت أسعار اإلجازات كام يف حاةل بعض أنواع الرايضيات اليت 

 يطلب من الراييض دفع مبلغ إجازته، بيع املنتجات املش تقة، بيع

 فسات. املناالتذاكر  والبطاقات، الاخنراط  وعالوات الفوز يف

 :الاس تعارة الاس تدانة أو -ج

فهيي ممكةل لمتويل املرشوع الراييض، ومتثل خماطرة كبرية     

للنادي، وخاصة إاا نانت قدرة المتويل ايذايت املس تقبلية ضعيفة 

جدا أن الوسائل املس تعمةل يف تس يري النادي غري مس تعمةل 

دانة تبطريقة فعاةل، ويأخذ النادي يف احلس بان عند الاس  

معدالت الفائدة املقرتحة عليه للمفاضةل فامي بيهنا، ويف حاةل 

النوادي، فإن هذه احلاةل غري موجودة نظرا لطبيعة التس يري املتبع 

حاليا، وميكن الـلجوء إىل ا ك عند حتول النوادي الرايضية 

 اجلزائرية إىل الاحرتاف الفعيل.

هنا ارتباطا وونيقا امي بيعلام بأن الطرق الثالنة السابقة مرتبطة ف    

مفثال، ال ميكن أن حيدث المتويل إال إاا نانت النتا ج املالية 

للنادي ااجابية، وهذا يعين أن اإلسهامات قد مت توزيعها عىل 

خمتلف الوظائف ادلاخلية للنادي بطريقة حممكة، ومت استامثرها 

ر امثبفعالية يف املشاريع اليت تسمح ابحلصول عىل عائد عىل الاست

 والمتويل ايذايت سيسمح فامي بعد بتغطية سداد ادليون.

 * رشوط جناح معلية المتويل الراييض:

 :(14)هناك عدة رشوط لنجاح هذه العملية ويه كام ييل

اختيار احلدث الراييض بفعالية وبعيدا عن العشوائية  -1

 واحلدس والارجتالية:

ات ز اهامتماجب عىل املمول أن يأخذ بعني الاعتبار مراك   

ة الفئات املس هتدفة من المتويل الراييض واليت تتناسب مع طبيع

 الرايضة املموةل، واجب كذ ك أن يكون قريبا من قمي املؤسسة.

إن اختيار احلدث الراييض يرتكز أساسا عىل بعض النقاط،    

 مهنا:

 رضورة الزتام املؤسسة املموةل ابحلدث الراييض.     -

جودة  ويتناسب مع متطلبات  ث اواجب أن يكون احلد -

املمول، وميكن أن يسامه يف حتقيق األهداف التجارية  

 والاتصالية اليت يسعى لتحقيقها.
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اجب أن خنتار احلدث ايذي يتناسب مع رساةل وهمنة املؤسسة  -

 ورموزها أو مجهورها. 

 .(15)العمل عىل جذب امجلهور املس هتدف -2

ادرا امجلهور املس هتدف وجعهل قاجب العمل عىل جذب انتباه     

عىل رؤية وتذكر عالمة أ وشعار املمول،  ويفضل أن يكون ممول 

واحد للحدث الراييض، وإاا ارتفع عدد املمولني، فيجب أن 

 تكون شعارات لك واحد مهنم وارة وميكن مشاهدهتا بسهوةل.

 السامح للجمهور بإرشاك قمي احلدث  والنشاط الراييض: -3

 قهمة للمتويل الراييض يف الواقع العميل قد يواجه بعضخلق ال     

 املشالك مهنا:

أن امجلهور يأيت إىل مشاهدة املنافسة الرايضية واحلدث  -

 الراييض بصفة عامة وليس إىل مشاهدة شعارات املمولني.   

تعترب الرساةل اإلعالنية للمتويل الراييض "صامتة" )إظهار  -

 صعب إاثرة انتباه امجلهور.الشعار فقط(، وابلتايل قد ي

وح ى ميكن التغلب عىل املشالك السابقة، اجب عىل املمول     

التأكد من وجود اثر التنامغ بني املمول والفريق، والراييض، 

والنشاط الراييض، ويفرتض أثر التنامغ وجود تقارب بني املمول 

.اخل، .. الراييض، أو وسائل اإلعالم وبني النشاط، واحلدث أو

  (16)يف احلياة العملية نواجه إحدى احلالتني كام ييل:و

قد يكون جامهري احلدث الراييض وجامهري املمول يف تناقض:  -

)تظاهر للرجال( يمت متويلها من  1فعىل سبيل املثال، الفور ميال 

 طرف عالمة للنساء )ميل اللباس النسايئ(. 

نامغ: يف ت قد يكون جامهري احلدث الراييض  وجامهري املمول  -

الزتحلق الفين )تظاهرة نسائية( يمت متويلها رايضيا من طرف 

 عالمة خاصة ابلنساء )عطور خاصة ابلنساء(.

وللوصول إىل انسجام وتنامغ حقيقيني، اجب عىل املمول     

 العمل عىل حتقيق التقارب بني الفئة املس هتدفة:

 وجامهري احلدث الراييض.   -

عية )كرة القدم(، رايضة فردية ونوع الرايضة: رايضة جام -

 )التنس(...اخل. 

 والقمي املعطاة لنوع الرايضة املعنية ابلمتويل. -

ومس توى احلضور امجلاهريي: حميل، دويل، دهوي، درجة  -

 الرتدد، املاكن. 

والرايضيون )الالعبون(: شهرهتم، أ وصورهتم ايذهنية دلى  -

 الوسط الراييض.

 م، شهرهتم. والنوادي أ والفرق: صورهت -

 واملدة )الاس مترارية( يف المتويل. -

 ووسائل اإلعالم لتغطية احلدث )جامهريها(. -

 مفهوم الصورة ايذهنية للمؤسسة:

 التحديدات الاصطالحية ملفهوم الصورة ايذهنية للمؤسسة -أ

 التحديدات الاصطالحية للصورة ايذهنية: -1

وش يوع مفهوم ( أنه ابلرمغ من أمهية Grungeيرى جروجن )   

الصورة ايذهنية،إال أن هناك حتاش يا الس تبدامه،وا ك 

ألس باب متعددة مهنا،أن الصورة ايذهنية تس تبدم مبعاين خمتلفة 

للتعبري عن رأي األفراد حيث ترادف أحياان مفهوم السمعة 

الطيبة،عالقات الوئام، اإلدراك، املعرفة، الاجتاهات، أو 

جوانب متعددة حيتار  املعتقدات،وعندما يوجد مفهوم او

 .(17)املنظرون يف وضع تعريف هل أ وقياسه أو مالحظته

ويذ ك فسوف نس تعرض مجموعة متنوعة من خمتلف     

 ومهنا: التعريفات اليت وردت حول هذا املوضوع،

عرض قاموس "ويبسرت" يف طبعته األوىل تعريفا للكمة 

(Imageبأهنا تشري إىل التقدمي العقيل ألي يشء ال :) كن تقدميه مي

للحواس بشلك مبارش أو يه إحياء أ وحماناة لتجربة حس ية، 

كام إهنا ميكن أن تكون جتربة حس ية ارتبطت بعواطف معينة 

ويه أيضا اسرتجاع ملا اخزتنته ايذاكرة أو ختيل ملا أدركته حواس 

 الرؤية أو السمع أو اللمس أو الشم أو التذوق.

نية : بأن مفهوم الصورة ايذه أما يف طبعته الثانية فقد ورد    

مفهوم عقيل شائع بني أفراد جامعة معينة يشري إىل اجتاه هذه 

 عيهنا،طبقة ب  أو نظام ما، أو امجلاعة األسايس حن وخشص معني،

ء أي يش قومية أو فلسفة س ياس ية أو أو جنس بعينه، أو

 .(18)أخر

ويرى آخرون أن الصورة ايذهنية يه معلية معرفية نفس ية     

سبية اات أصول نقافية تقوم عىل إدراك األفراد الانتقايئ ن 

 املبارش وغري املبارش خلصائص وسامت موضوع ما )رشكة،

فية وتكوين اجتاهات عاط  ...( نظام جممتع، جامعة، فرد، مؤسسة،

 ةوما ينتج عن ا ك من تودهات سلوكي )سلبية، إاجابية( حنوه

ت خذ هذه املدرنا)ظاهرة ابطنه( يف إطار جممتع معني وقد تأ

والاجتاهات والتودهات شالك )اثبتا أ وغري اثبت(، )دقيق أ 

 .(19)وغري دقيق(

 kotler)" ويف تعريف أخر للباحيني الشهريني " كوتلر ودوبوا

et Dubois:)  أدركها  الفرد حول يشء  إيليه مجيع اجلوانب

 .(20)معني

لصورة أن ا ويرى كنيث بدلجن يف كتابه الرائد)الصورة(:    

ايذهنية تتكون من تفاعل معرفة اإلنسان بعدة عوامل مهنا:املاكن 
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موقعه من العامل اخلاريج العالقات  ايذي حييا فيه الفرد،

 الشخصية روابط األرسة واألصدقاء واجلريان احمليطني به،

 .(21)والزمان واملعلومات التارخيية والاجامتعية اليت حيصل علهيا

ات بأهنا مجموعة من المتثيلي وليندون: يف ويعرفها لوندرو    

ايذهنية اليت تمتزي بأهنا خشصية منحازة،مس تقرة،انتقائية 

 .(22)ومبسطة

 أما لوشري فيعرفها:عىل أهنا اس تحضار اهين،إلدراك يشء أو    

يجة الزمان ليعاد إحياءه نت  حدث قابل ألن يبقى عرب املاكن أو

 .(23)وقوعه إاثرة ما

( تش به إىل حد كبري Imageوأن: لكمة )ويرى روبنسن وابل 

المنط اجلامد وأهنا ترتبط ميلها ابلتحرز،تكل  (Stéréotypeلكمة )

لتنوع يف ا اللكمة اليت تعين يف أصلها الالتيين احلمك املس بق أو

 احلمك قبل توفر األدةل ولكن الثابت أن   املفهومني خمتلفني،

ة والصورة ة ايذهنيويذ ك وسيمت الحقا حتديد الفرق بني الصور

 المنطية. 

ومن خالل التعريفات السابقة ميكن القول بأن إنشاء الصور     

ايذهنية معلية عقلية ديناميكية متر مبراحل متعددة تتأثر لك 

جموعة من املزيات تمتزي مبو  مرحةل مبا يس بقها وتأثر فامي يلحق هبا،

 ميكن حرصها يف النقاط التالية:

ة ويعين أهنا متر مبراحل العمليات املعرفي :يه معلية معرفية    

ع وختضع للمتغريات والعوامل اليت ختض من إدراك وفهم وتطور.

قدرات ناحلاةل النفس ية،ال لها العمليات املعرفية وتتأثر هبا،

 والاس تعدادات الفطرية وغريها. العقلية،

يه معلية نفس ية:كوهنا معليات داخلية لها أبعاد شعورية إىل     

 نب أبعادها املعرفية.جا

 أي أهنا متغرية من موضوع ألخر، إن هذه العملية نسبية،    

 وليست لها خصائص اثبتة. ومن زمن ألخر،

إن هذه العملية تتكون وتتطور يف إطار نقايف واجامتعي     

فالصورة ايذهنية ال تنشأ من فراغ وإمنا تتأثر بلك  معني:

 الظروف احمليطة ابلفرد.

ة أما الصور  خيص الصورة ايذهنية بصورة عامة،هذا فامي    

املنشأة فقد ورد خبصوصها مجموعة من  ايذهنية للمؤسسة أو

 التعريفات اخلاصة هبا واليت س نوردها يف العنرص املوايل.

 حتديد األحداث اليت تعترب من مكوانت صورة املؤسسة

 تركز املؤسسة عىل لك الوسائل املتوفرة واملمكنة لتحسني    

وتقوية صورهتا وكذا للحفاظ علهيا وضامن اس مترارها، يذا فهيي 

 حتاول اغتنام الفرصة اليت قد يتابعها الكيري من املس هتلكني، إال

ويه األحداث الرايضية والتلفزيونية ، لتظهر بأحسن صورة 

 لها، ويكون أقرب لزابئهنا ومتعاملهيا.

ل متوي من األحداث هو لالس تفادةوأمه نشاط تقوم به     

ة، النشاطات الرايضية والثقافية، وتبين بعض احلصص التلفزيوني

وألن هذه النشاطات من أمه وسائل بناء صورة جيدة س نحاول 

 ييل: التطرق هلام فامي

ويل مت متويل النشاطات الرايضية وتبين احلصص التلفزيونية: -1

 تقنيةإال مشاركة املؤسسة ال  هو النشاطات الرايضية وتبنهيا، ما

عىل الشهرة  نقافية، لتحصل ابملقابل واملالية يف تظاهرة رايضية أو

 صورهتا. لتحسني ويتعرف علهيا أكرب عدد من املس هتلكني، أو

ويكون نشاط الس بونسورينغ مودها أساسا لمتويل     

النشاطات الرايضية، ويف بعض األحيان متويل احلصص 

 هار التلفزيوين.ش التلفزيونية إاا مل تس تطع املؤسسة للقيام ابإل

وقد أصبح هذا النشاط من أمه النشاطات ال ى تركز علهيا     

ني حتس املؤسسة دهودها من أجل الوصول إىل املس هتكل، أو

صورهتا، وكذا حتسني موقفها دلى متعاملهيا وتوس يع دائرة 

نشاطها، وح ى املؤسسات اليت مل تكن تس تعمل هذه الطريقة 

 أن لهذه العمليات تقنيات وأدوات، كاممن قبل قد تبعهتا  اآلن و 

 املؤسسة تسطر أهدافا يمت التطرق إلهيا .

 ويعترب الس بونسورينغ نشاطا تعود نتا ه يف املدى القصري أو

املتوسط، ويدخل مضن التقنيات التسويقية اليت تس تعملها 

 منتجها. املؤسسة للتعريف بعالمهتا، أو

 هذا رفيع عامل اخلرييةاملشاركة يف النشاطات الفنية واأل -2

 قد) معل يف ما ملؤسسة التقنية أو املالية املشاركة أنه عىل النوع

 بارشةم  مالية فائدة أي عن البحث دون ،(خرياي أو فنيا يكون

 .متعاملهيا دلى صورهتا حتسنيو  مساندة أجل من لكنو 

 دةعدي الغرض لهذا املؤسسة متولها قد اليت واجملاالت    

 بويةالرت و  الفنية ابألعامل نشاطها أساسا قتتعل متنوعة،و 

 ملثالا سبيل عىل النشاط جماالت من مجموعة إعطاء س نحاولو 

 ،(يالاجامتع اجملال املرسح،) الرتبوي اجملال: يهو احلرص ال

 امجلعيات ية،اخلري  امجلعياتو  الاجامتعي التضامن) احمليطو  البيئة

 (24)(اخل.... الرايضية

 توسطةامل  النشاطات خانة يف العملية هذه تصنيف وميكن    

 قتاو  س تغرقت  إمنا احلال يف تظهر ال نتا ها كون املدى، البعيدةو 

 جع،مشو  خاص، قانوين بإطار تمتزي أهنا نالح  كام طويال،

 .ابملؤسسات متعلقة مجعيات بتأسيس يسمح

  المتويلية ابلنشاطات املتعلقة األهداف -
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: هامو  رئيس يتني مجموعتني إىل األهداف هذه تقس مي ميكن    

 .سةابملؤس  متعلقة أهدافو  التجارية ابلعالمة تتعلق أهداف

 املنتج:و  التجارية ابلعالمة املتعلقة األهداف 1 -3

 أن حبيث بنشاط، اخلصوص عىل العالمة أهداف ترتبط    

 ورةص ح ى أو عالمهتا، صورة لتحسني تسعى هنا املؤسسة

 متولها ليتا الثقافيةو  الرايضية األحداث يف تس تغلو  منتجاهتا،

 سنيحت  أجل من املؤسسة تسطرها اليت األهداف إجامل ميكنو 

 :ييل فامي عالمهتا

 ورةص حتسني إىل النشاط هذا خالل من املؤسسة تسعى -

 أهنا كام ها،ل  ضعيةو  أحسن عن البحثو  املنافسني، بني عالمهتا

 كذاو  ،( ةشهر ال  عن البحث) منتجاهتاو  بعالمهتا للتعريف تسعى

 .امجلهور أاهان يف ترس يخها مث منو  قهمهتا، رشح

 سةاملؤس  فهيا تعرض فرصة تكون النشاطات، هذه أن كام -

 معرفة لخال من للمس هتلكني تقدميها خالل من ا كو  منتجاهتا

 .جتاهها امجلهور رد

 بعيد حد إىل يسامه النشاط هذا فان اكره، مت ما إىل ابإلضافة -

 نشاط يلبمتو  األمر تعلق إاا خاصة  لبيعا قنوات تنش يط يف

 عىل كنل املبيعات، يف كبري حتسن إىل س يؤدي هذا راييض،

 نم ميكهنا حبيث احلدث هذا اس تغالل حتسن أن املؤسسة

 يف ختفيضات عن اإلعالن رايضية دورة يف مسامههتا خالل

 ساةلالر  س تكونو  مغرية، جبوائز العاب عن اإلعالن أو السعر،

 ارتفاع ىلإ النشاط هذا ميل س يؤديو  املس هتلكني عىل قعاو  أكرث

 (.املبيعات يف ارتفاع) األعامل رمق يف هام

 ابملؤسسة: املتعلقة األهداف 2 -3

 نانت إاا العالمةو  املنتج إىل األوىل ابدلرجةو أساسا مودهة    

 األعامل SPONSORING اخلريية ،MECENAT متويل أهداف

 مادي ائدع بدون أهداف فان سسة،ابملؤ  التعريف مث من الفنية

 ميكنو  نيااث صورهتا بتحسني متعلقةو  أوال املؤسسة إىل مودهة

 :ييل فامي ابلصورة املتعلقة األهداف توضيح

 الاجامتعية: الرشعيةو  ابملواطنة متعلقة أهداف 1 -2 -3

 هذه خالل من تقدميها املؤسسة حتاول اليت الرساةل    

 لتحقيق ىيسع اقتصادي عنرصا فقط ليست أهنا يه النشاطات

 يفكر كام كريف اجملمتع يف عنرص أيضا يه إمناو  الرحبو  اإلنتاج

 س يةلو  بأي العون لتقدمي يسعىو   األخرى العنارص من غريه

 ائدع حتقيق عن البعد لك بعيدا هنا الهدف يكونو  نانت،

 نع صورة أفضل بتقدمي احضو  بشلك يرتبط إمنا مادي،

 اكتسابو   امواطنهت إلنبات تسعى ملؤسسةا ابختصار املؤسسة،

 .اجامتعية رشعية

 العامل: بتجنيد متعلقة أهداف 2 -2 -3

 العامل علاج لمتويهل املؤسسة تسعى ايذي النشاط ألن وا ك    

 أن سونحي  أهنم حبيث انامتءا، أكرثو   ابملؤسسة متاساك أكرث

 أهنم نحيسو فهم يذا اآلخرين، يساعد فاعل عنرص مؤسس هتم

 إال علهيم امف مؤسس هتم، فهيا تسامه اليت النشاطات بلك عنيونم 

 نشاطات يف للمشاركة السعي ابلتايلو اإلنتاج، لزايدة التجند

 .أخرى

 ورةص إيصال هنا الهدف يكون  ابملؤسسة: التشهري 3 -2 -3

 ا كو  امجلهور من ممكن عدد أكرب دلى هبا التعريفو  املؤسسة

 شهرة تبين اليت يه األقاويل هذه علهيا، يتلكم اللك جبعل

 .املؤسسة

 الرايضية:و  اخلريية المتويالت بني الفرق -4

 هااين بني املوجودة الاختالفات أمه توضيح ميكننا    

 :املوايل اجلدول يف النشاطني

 Mécénat & Sponsoring : 3 رمق اجلدول

 البيان (يعالب ) فزيونيةالتلو   الرايضية النشاطات متويل متويل األعامل اخلريية )التقيمي(

 التحفزي جتاري اجامتعي

 األهداف يمإعال ا وحدث( منتج) عالمة بني ا وعالقة رابط خلق مؤسسة بإعتبارها الرشكة هوية عن البحث

 الرساةل تسويقية مؤسساتية

 امجلهور مس هتلكني حاليني جممتع شاهد

 العوائد دثاحل ، وبعد قبل، أنناء جتارية قهمة عىل احلصول ضعيف اريجت خفية، برتكزي روحية قهمة عىل احلصول

 الزمن يف الامد القصري الطويلو   املتوسط األمد يف
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 تتناولها أن ناملمك من اليت اجملاالت لك خالل بني من يبني الفرق

 خاللها، من امجلهور عىل التأنري كيفيةو  األحداث هذه ختدهماو 

 كذاو  سسة،املؤ  غتمنهات  اليت األحداث من لك أهداف يبني حبيث

 .مهنا املنتظرة العوائد

  سسةاملؤ  يف الصورة إسرتاتيجية تقميو  تشخيص: اثمنا

 التعريف إىل السابقة املباحث خالل من ابلتطرق مقنا أن بعد    

 ذاه خالل من س نحاول مكوانهتا، خمتلفو  أنواعها،و  ابلصورة

 تقيهمها طرق كذاو  بناهئا كيفية الصورة، إسرتاتيجية معرفة املبحث

 كذاو  هيا،منافس  أمام موقعها املؤسسة تعرف فليك تشخيصها،و 

 كذاو  ةالصور جمال يف تس تبدهما اليت الوسائل فعالية مدى

 لرتكزيا اجب اليت الضعف نقاطو  موقعها،و  صورهتا، ضعيةو 

 الاعتبار بعني ذيتب نامل، تقيميو  بتشخيص تقوم أن اجب علهيا،

 .أهدافهاو  ورةالص بإسرتاتيجية مبارشة عالقة لها اليت النقاط لك

 للصورة إسرتاتيجية بناء كيفية 

 متابعة عىل السهرو  ضعهاو  حتسني بغرض املؤسسة تسعى    

 العملية ذهه متر حبيث للصورة، إسرتاتيجية بناء إىل صورهتا

 :ييل فامي اختصارها ميكن مراحل بعدة

  املؤسسة أهداف حتديد -1

 من متكنلت  الصورة مكوانت حتديد إىل هنا املؤسسة تسعى    

 :ملواليةا األس ئةل عن ابإلجابة ا كو  حركية بطريقة تس يريها

 صورتنا؟ مايه -

 حس نا؟ انطباعا عالمتنا ترتك هل -

 للمنافسني؟ ابلنس بة صورتنا متيزي ميكن هل -

 بناء يف املؤسسة تتبعها خطوة أول يه األهداف وتعترب    

 الاجتاه عرفةمب للمؤسسة يسمح خريةاأل هذه فتحديد إسرتاتيجية،

 حتدد هدافهاأ خالل منو  املؤسسة أن حبيث إلسرتاتيجيهتا، العام

 ايذي اخلطاب اكذو  الاتصالية، معليهتا يف س تتناوهل ايذي اجلانب

 :كام ييل الاننني من يكونوا احد ما عادة ايذيو  ستس تبدمه

 داءألاب متعلقة خاصة عروض عىل ابالعامتد الاتصال إدارة -

 .الزابئن نتا جو  العامل أداء كذاو  املؤسسة خدماتو  اجليد

 . انقافهتو  قهمها املؤسسة، عىل ابالعامتد الاتصال إدارة -

  املؤسسة مجهور حتديد -2

 رامجلهو  بتحديد أهدافها، حتديد بعد املؤسسة تقوم    

 املؤسسة عىل اجبو  ابملؤسسة، يتأثرو  يؤثر ايذي املس هتدف

 تريد أو إليه الوصول يف ترغب ايذي للجمهور فهد حتديد عند

 :(25)التالية النقاط عىل الرتكزي اس هتدافه

 هدافأ عىل التأنري يس تطعون ايذين األفراد أو اجملموعات -

 .املؤسسة

 أهداف عىل التأنري يس تطيعون ايذين األفراد أو امجلهور ترتيب -

 .املؤسسة

      الصورة بدراسة القيام -3

 مبختلف املؤسسة صورة عىل التعرف خالل نم وا ك    

 من ااهتا حد يف املؤسسة من ننطلق حبيث عنارصهاو  مكوانهتا

 :(26)خالل

 .ابملؤسسة املرتبطة الصورة نقاط -

 .ابملؤسسة املرتبطة القميو  فلسفة، هممة، -

 .مركباهتا خالل من املرسةل الصورة -

 مع ملقارنةاب املؤسسة بوضعية أساسا متعلقة تكون نقاط وهنا ك

 خالل: من ا كو  املنافسني

 .البعيدةو  القريبة املؤسسات حتديد -

 إلاجابيةا الناحية من املنافسني مع ابملقارنة املؤسسة متزي -

 .السلبيةو 

  نشاطها طاعق يف املؤسسة أفاق بواقع املتعلقة العنارص مراجعة -

 :فامي ييل اختصارها ميكنو 

 هورمجل  النفس ية احلاةل العيوبو  املمزيات الرضا، عدمو  الرضا -

 .مجموعة يف النشاط قطاع حتليل املؤسسة

 يةاحلال  صورهتا عىل ابالعامتد للمؤسسة املرجوة الهوية -

 . املس تقبليةو 

      ةاملؤسس أهداف عىل ابالعامتد الصورة عنارص ترتيب -4

 ملتعلقةا العنارص نوعي بشلك لنا تقدم املؤسسة صورة دراسة -

 .املؤسسة هبا تظهر اليت ابلطريقة

 حبسب( -)و )+( قوام يف العنارص برتتيب هنا األمر يتعلق -

 قابلي حبيث املؤسسة طرف من املس هتدف امجلهورو  األهداف

 .يس هتدفه ايذي امجلهور هدف لك

 (ملرجوةا الصورة) للمؤسسة ابلنس بة الصورة أهداف حتديد -5

 أهداف ديدلتح املؤسسة تسعى املرحةل هذه خالل من    

 الوصولترج و  اليت ابلصورة أساساو  بصورهتا، أساسا متعلقة

 :يف املرحوة ابلصورة النقاط اختصار ميكنو  إلهيا،

 ترغب ليتا للصورة حتليل إال يه ما ابلصورة املتعلقة األهداف -

 .ياهتاإماكن  إىل استنادا ا كو  للجمهور تقدميها يف املؤسسة
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 ىلع ابالستناد ا كو  قع،الوا من الصورة تنطلق أن اجب -

ال  ورةالص أن مبعىن) للمؤسسة احلقيقية الوسائلو  العنارص

 (املؤسسة لواقع ترمجة كوهنا تتعدى

  للمؤسسة شعار إنشاء -6

ختاطب  الطريقة اليتو  املؤسسة هبوية يعرف املؤسسة شعار    

هبا،  وهذه امجلةل اجب أن تكون قصرية، مكونة من لكامت 

 ة الصورة  وأهدافها، وأن تكون سهةل احلف بس يطة تسعى خلدم

والتذكر من طرف لك مجهور املؤسسة يف لك العمليات 

 يكون نأ اجب لشعار هذاو  الاتصالية اليت تقوم هبا املؤسسة 

 لسعيا املؤسسة عىل عدو  أهنا إىل ابإلضافة للشارة مصاحبا

 .لتحقيقه

 التطبيق جماالت حتديد -7

  كتدخلها، وا جماالت تحديدب  تقوم املؤسسة أن حبيث    

 كام الواقع،و  املرجوة الصورة بني اختالل حيدث عندما أساسا

 خالل من لابلتدخ لتقوم األولوايت، حسب برتتيهبا تقوم أهنا

 .املس هتدف امجلهور طرف من طلبا األكرث الصورة عنارص

 حتديد أهداف الاتصال -8

 صحيحلت  املس هتدفة العنارص املؤسسة عىل يسهل ما هذا    

 عىنمب املرجوة، الصورة إىل تطويرها حماوةلو  احلالية الصورة

  املؤسسة يف الصورة ضعيةو  مع تامتع اتصالية أهداف صياغة

  .آفاقهاو 

 الاتصالية الرسائل ترتيب -9

 تعمةلاملس   امجللو  املصطلحات وكدا،املواضيع حبسب ود ك    

 سائلو  دديحت اجب كام، املؤسسة يتذكر امجلهور جتعل اليتو 

 واختيار ،املس هتدف امجلهور مع يتناسب مبا املس تبدمة الاتصال

 املناسب. الوقت يف املناس بة الوس يةل

 املزيانية حتديد -10

 وكدا ،ورةالص إسرتاجتية األهداف حتديد بعد املؤسسة تقوم    

 اليت زيانيةامل بتحديدو  األخرى العنارص خمتلفو  الوسائل حتديد

 املؤسسة ضطرت اليت من الاستامثرات لتخفيضا عىل أساسا تبىن

 .نشاط لك يف الصفر من الانطالق إىل مرة لك يف

 التقيمي حتديد وسائل -11

 املؤسسة ةصور س ياسة جناعو  فعالية بقياس هنا األمر يتعلق    

 التحوالت موادهة يف عليه الاستنادو املؤسسة طرف من املتبناة

 مدى قياس متي املرحةل هده يف أخرى احمليط وبعبارة يف احلاصةل

 السابقة اخلطوات ا وفشل جناح

 ادلاخل من الاتصالو  التحفزي -12

 وعمجم متس كوهنا املؤسسة بلك متعلقة الصورة س ياسة    

 ىلع يتوقف الس ياسة هده جناح، للصورة املكونة العنارص

 .(ادلاخل من خاصة) رشناء اكتساب

 اخلالصة 

لتطرق إليه حول عنرصا التسويق خالصة إىل لك ما مت ا    

العام  والتسويق الراييض فإن هذان األخريان خيضعان إىل 

العديد من الطرق والوظائف اخملتلفة اليت من شأهنا توس يع دائرة 

اإلنتاج ابملؤسسة الاقتصادية ،فعوامل كثرية تسامه يف التأنري 

ف اعىل اإلنتاج وعىل القدرة الرشائية للمس هتلكني ونوعية وأوص

وظيفة ف املنتوج الراغبني يف انتقائه ابلسعر املعقول واملناسب،

البيع  والرشاء هام من بني أولوايت املنَتج واملس هتكل معا،فتعمل 

الوظيفة األوىل عىل تكريس معلية البحث املتواصل عن الزابئن 

اوي األاواق اخملتلفة، يف حني تعمل الثانية أي وظيفة الرشاء 

عىل املصادر املتعددة مع رضورة العناية عىل رضورة البحث 

البالغة والاهامتم الواسع ابملنش ئات الصناعية والتجارية يف لك 

امليادين الس امي اجملال الراييض،كام تعمل هذه الوظيفة أيضا عىل 

حتديد الاحتياجات الرضورية للمس هتلكني، والتفاوض حول 

سة ؤس موضوع األسعار، وتظهر عالمات التفوق والنجاح للم

الاقتصادية من خالل جحم األرابح املتحصل علهيا خالل 

ادلورات اإلنتاجية املتتالية،وحيصل هذا التفوق نتيجة للتوظيف 

املدروس واحملمك للك الوظائف املادية ميل النقل،التخزين،تنظمي 

اخملازن،الصيانة العامة لوسائل املؤسسة معلية اجلرد طرق الوقاية 

بلك أنواعه إضافة إىل التس يري الصائب المتويل  من األخطار،

خلطوات ومزجي التسويق الراييض املمتثل يف املنتوج، السعر، 

 التوزيع، الرتوجي.

إن انهتاج املؤسسات الاقتصادية لس ياسة تسويقية رش يدة     

وجيدة  ومنظمة س يعود حامت علهيا ابلفائدة والرحب الكبري،كام 

م من هذه رايضيني مهنسيس تفيد مجهور املس هتلكني وخاصة ال

الفائدة من خالل إقباهلم املزتايد عىل اقتناء منتجات هذه 

الرشنات اخلاصة مبواصفات دولية معمتدة، وكذا إاجاد متعاملني 

جدد حممتلني، وتظهر أمهية التسويق الراييض يف املؤسسة 

الاقتصادية يف زايدة جحم مبيعاهتا، وحتسني صورة املنتوج، 

عي س هتالكية دلى امجلهور، وزايدة الوعي الاجامتوتمنية الثقافة الا

واإلنساين دلهيم، وألن ميل هذا النوع من التسويق هل تأنري 

مبارش عىل نشاط املؤسسة الاقتصادية معوما، وصورهتا يف 
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احمليط ايذي تنش يط فيه خصوصا،سيمت التطرق يف الفصل 

الرعاية  هاملوايل إىل لك ما يتعلق هبذه الصورة وادلور ايذي تلعب

 الرايضية يف حتسيهنا.
 عيىس الهادي 

 عواج سامية  
 

 الهوامش:

نيسان ، دجامعة بغدا التسويق يف اجملال الراييض، عادل فاضل عيل، -(1

 .2ص .2007

 .3املرجع نفسه، ص -(2

 31املوافق لـ  1418رمضان عام  2مؤرخ يف  02-97قانون رمق  -(3

، والصادر يف 1998ية لس نة ، يتضمن قانون املال 1997ديسمرب س نة 

 .89اجلريدة الرمسية رمق 

 13املؤرخ يف  02وزارة الش باب والرايضة، القرار الوزاري رمق  -(4

 1992جانفي من س نة 

 .89اجلريدة الر مسية، مرجع سابق  -(5

 .4ص عادل فاضل عيل، مرجع سابق، -(6

رايضة، ب والوزارة ادلاخلية وامجلاعات احمللية والبيئة، وزارة الش با -(7

حيدد منواج الفانون  1996يونيو  06قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 

األسايس للنادي الراييض للهواة، الباب الرابع " األحاكم املالية "، 

 39املادة

 39املادة ، املرجع السابق -(8

 31املوافق لـ  1418رمضان عام  2مؤرخ يف  02-97قانون رمق  -(9

، والصادر يف 1998انون املالية لس نة ، يتضمن ق1997ديسمرب س نة 

 .89اجلريدة الرمسية رمق 

 13املؤرخ يف  02وزارة الش باب والرايضة، القرار الوزاري رمق  -(10

 .1992جانفي من س نة 

املؤرخ يف  09 -95وزارة الش باب والرايضة، األمر رمق  -(11

لرايضية ااملتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية و  23/02/1995

 .12وتنظهمها وتطويرها، ص

 .13املرجع نفسه، ص  -(12

 04املؤرخ يف  31-90وزارة الش باب والرايضة، القانون رمق  -(13

 -95واملتعلق ابمجلعيات والنوادي الرايضية، واألمر رمق  1990ديسمرب 

واملتعلق بتوجيه املنظومة الوطنية  1995فرباير س نة  23املؤرخ يف  09

 بدنية والرايضية وتنظهمها وتطويرها.للرتبية ال 

 8عنايب بن عيىس، مرجع سابق، ص  -(14

 .13املرجع نفسه، ص -(15

 82عنايب بن عيىس، مرجع سابق، ص  -(16

جامعة ) العالقات العامة بني النظرية والتطبيق، شذوان عيل شيبة: -(17

 270ص (2005 ج م ع، اإلسكندرية،

 4عيل اوة، مرجع سابق، ص -(18

الصورة ايذهنية للعالمات التجارية عىل  ميسون قطب عرتيس، -(19

املؤمتر  ىلإ)حبث مقدم  ش بكة األنرتنيت بني العوملة وحتدايت العرص

م  ج جامعة حلوان، منشور( ادلويل السادس للتعلمي ابإلنرتنيت،

 5ص ،2007ع،

20)- P.kotller, marketing management ;(7, paris, 

nouveau horizon, 1992), p620. 

 5ص م.س.ا، عىل اوة، -(21

22)- J.lendrevie, d, lindon, mercator ,(paris, ed, 

dunod, 2004) p 

كر )اار الف صورة املعمل يف وسائل اإلعالم، عاطف عديل العبد: -(23

 20ص ج م ع(، ،1997، 1ط العريب،

24)- Claude demeure, op-cit, p 322. 

25)- Martin ternois , op-cit , p 16. 

26)- Idem, p17. 
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Les impacts de la révision collaborative : Une recherche en 

Didactique de la production écrite en fle. 

 

 

Djamal  NOUREDINE 

Université de TIARET 

 

Résumé : Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre de la didactique de l’écrit en langue 

étrangère et particulièrement les impacts de l’enseignement/apprentissage de la révision dans 

un contexte coopératif. Notre démarche s’appuie sur différents modèles d’écriture et plus 

spécifiquement quelques modèles de la révision (BERG 1999, KELLOG 1994, 2003). Nous 

nous sommes basés sur des recherches relatives aux démarches de révision qui privilégient la 

correction par les pairs. L’étape suivante a consisté à vérifier si la révision collaborative permet 

d’améliorer la qualité des produits écrits.  

Mots clés: production écrite-révision collaborative-cognition-acquisition. 

 ملخص:

معلنا ارتكز عىل  جامعي. طارإتعلهمية الكتابة بلغة أجنبية وبصفة خاصة تأنري تعلمي وتعمل املراجعة يف  إطارهذا العمل البحيث يندرج مضن 

 وةوية للتصحيح امجلاعي. اخلطولالامناج اليت تعطي األيلوغ وارتكز معلنا عىل األحباث و ك ملراجعة ميل منواج بريغ و  ختص اخمتلف الامناج اليت

 دى تأنري املراجــعة امجلاعية يف تطوير نوعية التعبريات الكتابية.التالية نانت التأكد من م

تعمل.-معرفة-املراجعة امجلاعية -التعبري الكتايب اللكامت املفتاحية:

Introduction  

    L’activité de production écrite est l’une 

des pratiques fondamentales de la classe de 

langue, sa maîtrise est devenue un élément 

indispensable à la réussite scolaire. Or, 

beaucoup d’apprenants sont en difficulté et 

affirment leurs hésitations face à l’écrit, du 

fait qu’ils sont incapables de générer un 

simple écrit. En effet, c’est le constat initial 

qui nous a permis de faire et qui a 

principalement nourri la présente étude. 
    Les recherches en didactique de la 

production écrite, majoritairement centrées 

depuis une vingtaine d’années sur des 

démarches innovatrices, se sont peu à peu 

tournées vers l’étude des pratiques 

collectives dans les classes – modes de faire 

des enseignants. 

    Afin d’analyser la place de ces différents 

éléments dans les situations de révision 

collaborative et leur impact sur l’activité 

d’écriture et de révision des apprenants, 

nous avons organisé unesituation en classe 

qui vise à dissocier et à étudier de manière 

comparée les effets de la révision, d’une 

part, de la réception des demandes et des 

suggestions des pairs et de la lecture 

critique des textes d’autrui  d’autre part. 

Dans le cadre du volet de la recherche 

présenté ici, les élèves ont écrit des textes 

explicatifs portant sur des questions 

scientifiques.  

1. La production écrite  

    Dans plusieurs dictionnaires, la 

production écrite ne constitue pas une 

entrée à part, elle est souvent intégrée dans 

la définition du mot « écriture ». Dans le 

livre « Production du langage :    

    Traité des Sciences cognitives » 

(Alamargot&Chanquoy, 2002 : 45), la 

production de texte est « une activité 

mentale complexe supposant la mise en 

œuvre d’un ensemble de connaissances 

langagières et de différents processus 

mentaux ». De ces définitions, on voit que 

la production écrite est une partie de 

l’écriture qui est à son rôle. La didactique 

de la production écrite étudie des activités 
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cognitives plus complexes qui consistent à 

composer un texte. 

 

Les étapes du processus d’écriture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Modèle de Hayes et Flower (1980) adapté par Fayol (1996). 

 

2. La révision  

    La révision n’a pas le même sens chez 

différents chercheurs, voire chez le même 

chercheur. Heurley (2006) a essayé de 

clarifier ce terme en présentant trois 

conceptions de la révision.  

Première conception : 

    La révision comme modification 

effective apportée à un texte: Certains 

chercheurs voient la révision comme un 

comportement opérationnel observable qui 

consiste à effectuer une modification sur un 

texte, la révision consiste à «apporter des 

corrections au texte, soit à sa forme, soit à 

son contenu, en vue d’améliorer la qualité».  

Deuxième conception :  

    La révision comme sous-processus ou 

composante du processus rédactionnel 

visant à améliorer le texte déjà écrit, en 

effet, dans les modèles rédactionnels de 

Hayes & Flower (1980), la révision est 

considérée comme un des trois processus 

rédactionnels : planification, mise en texte, 

révision.  

Troisième conception : 

    Elle est considérée comme un processus 

regroupant des traitements impliqués dans 

le contrôle de la production écrite 

(Roussey&Piolat, 2005). Hayes (1996) 

définit la révision comme un processus 
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composite constitué de plusieurs sous-

processus et d’une structure de contrôle 

guidée par un but qui est d’améliorer le 

texte et qui détermine le moment et l’ordre 

dans lesquels ces sous-processus doivent 

intervenir. Elle est maintenant considérée 

comme un contrôle des différents processus 

rédactionnels auquel participe également le 

processus de planification. 

Modèle de Kellogg (1996) 

 
 

 

    D’après Kellogg, la révision est assurée 

par un système de contrôle qui est une des 

trois composantes des processus 

rédactionnels. Le système de contrôle est 

divisé en lecture et édition.  

    Ce système interagit avec le système de 

formulation et le système d’exécution, et le 

tout est géré par l’administrateur central qui 

distribue des ressources cognitives 

nécessaires à leur fonctionnement. L’intérêt 

principal du modèle de Kellogg (1996) est 

de préciser la relation entre les processus 

rédactionnels et les différents composants 

de la mémoire de travail.  

Les recherches montrent que la production 

de texte demande un effort cognitif très 

élevé.  

3. La révision collaborative  

    Les productions écrites sont l’objet 

d’interactions langagières dans l’espace 

scolaire : annotations des enseignants, 

corrections collectives, relectures critiques 

croisées en tandem, échanges de textes dans 

le cadre d’une correspondance scolaire. En 

quoi et pourquoi ces interactions pour 

réviser les textes permettent-elles aux 

apprentis scripteurs (ou à certains d’entre 

eux ?) de progresser ? Nous appellerons « 

révision collaborative » une situation de 
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retour sur le texte écrit dans laquelle le 

scripteur, contrairement aux situations de 

révision individuelle, bénéficie d’échanges 

verbaux sur son texte et dans laquelle ces 

échanges ont lieu avec des pairs. 

    En premier lieu, le scripteur soumis à la 

critique d’autrui reçoit des remarques, des 

conseils, des suggestions de formulation, 

qui constituent un étayage direct de son 

activité : il réalise avec l’aide d’autrui ce 

qu’il n’est pas encore capable de faire de 

manière autonome (Vygotski, 1997).  

4. Hypothèse et contexte de recherche 

    Des chercheurs en didactique de l’écrit 

comme Hayes et Flower (1981), 

(Alamargot & Chanquoy, 2002) ont 

représenté l’organisation des processus 

cognitifs par des modèles qui accordent une 

importance particulière aux processus 

rédactionnels, ils ont montré que le 

processus de révision contribue largement à 

améliorer la qualité du produit écrit des 

apprenants. Dans une étude comparative 

entre l’écriture individuelle et l’écriture 

collaborative, L’objectif de ce travail est de 

montrer l’efficacité de la révision 

collaborative sur la qualité du produit écrit. 

    Notre expérience s’est déroulée en deux 

étapes : dans la première, les apprenants ont 

rédigé puis révisé leurs textes d’une 

manière individuelle en suivant les 

démarches classiques proposées lors d’une 

séance de production écrite ; dans la 

deuxième étape les élèves travaillent en 

groupe de deux. 

    Nous posons l’hypothèse que la pratique 

de la révision avec les pairs permet de 

mieux détecter les erreurs et d’améliorer le 

produit écrit. Nous supposons que la 

révision collaborative est plus efficace que 

la révision individuelle. 

4.1 Méthodologie 

    Notre expérimentation a été menée au 

sein d’une classe de troisième année 

secondaire lettres et langues au lycée cheikh 

Bouamama à Tiaret qui est composée de 30 

élèves (21filles et 9garçons), âgés entre 16 

et 19 ans. Nous avons assisté à plusieurs 

séances en fin de projet de la vulgarisation 

scientifique qui consistaient à préparer les 

élèves à produire un texte scientifique qui se 

fait à la fin de chaque  séquence plus les 

deux séances de production écrite (il s’agit 

d’écrire sur le même thème) ; la première 

s’est faite d’une manière classique et 

individuelle, la deuxième séance on a 

réparti les élèves en binômes  pour nous 

permettre de mener notre étude 

comparative.Après avoir fait les 

comparaisons des productions écrites de  

nos apprenants, nous avons relevé puis 

classé les erreurs commises dans des 

tableaux qui précisent leur nature 

(orthographe, conjugaison…) lors des deux 

séances de révision individuelle et 

collaborative.  

Ces tableaux montrent une hétérogénéité 

dans la capacité à détecter et identifier les 

erreurs, aussi bien en révision individuelle 

qu’en révision collaborative. Enfin, nous 

avons dénombré les modifications 

apportées lors des deux types de révision. 

Une hétérogénéité a été également relevée 

au cours des modifications pour les deux 

types de révision. 

4.2 Interprétation des résultats 

    Pour vérifier l’impact de la révision 

collaborative sur la qualité des productions 

écrites nous avons analysé les copies ainsi 

que les brouillons que nous avons au 

préalable demandés aux élèves de nous les 

remettre afin de nous permettre de réaliser 

notre étude comparative. 

Selon la grille d’évaluation proposée par le 

cadre européen de référence pour les 

langues (CECR).Chaque critère dans cette 

grille est noté sur deux points, nous avons 

aussi remarqué qu’en dehors de ces critères 

les élèves lors de la deuxième séance ont 

apporté des modifications pertinentes : 

Exemples  

Ajouts de graphèmes : parti/e/ malade/s/ 

de/s/ calm/e/ san/g/. 
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Ajouts d’un mot : technique/ invention/ 

création/ 

Ajout d’une expression : /au vingtième 

siècle/ /ont fait des découvertes//maladies 

contagieuses/ ; 

-Suppression des signes inutiles, mots et 

expressions moins significatives ; 

-Déplacement des expressions permettant 

de respecter le plan proposé. 
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Figure1 : pourcentage des répartitions des 

modifications 
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Compétence 

lexicale 

 

 

 

Respect de la consigne 

Respecte la situation et le type 
de production demandée. 
Respecte la consigne de 
longueur 

indiquée. 

0.5 

 

1.5 

 

Correction sociolinguistique 

Peut adapter sa production à la situation, 
audestinataire et adopter le niveau 
d’expression formelle convenant aux 
circonstances. 

0.5 0.5 

Capacité à présenter des faits 

Peut évoquer avec clarté et précision des 
faits, des événements ou des situations. 

0.5 1.5 

Capacité à argumenter une 
prise de position 

Peut développer une argumentation en 
soulignant demanière appropriée points 
importants et détails pertinents. 

0.5 01 

Cohérence et cohésion 

Peut relier clairement les idées exprimées 
sous forme d’un texte fluide et cohérent. 

Respecte les règles d’usage de la mise en 
page. La ponctuation est relativement exacte. 

0.5 1.5 

Étendue du vocabulaire 

Peut utiliser une gamme assezé tendue de 
vocabulaire en dépit de lacunes lexicales 
ponctuelles entraînant l’usage depériphrases. 

1 1.5 

Maîtrise du vocabulaire 

Peut utiliser un vocabulaire généralement 
approprié bienque des confusions et le choix de 
mots incorrect seproduisent sans gêner la 
communication. 

0.5 01 

Maîtrise  de l’orthographe 0.5 1.5 



2016  

 

270 

Compétence 

grammaticale 

 

Choix des formes 

À un bon contrôle morphosyntaxique. Des 
erreurs non systématiques. 

 

 

 

1 1 

Degré d’élaboration des 
phrases 

Peut utiliser de manière appropriée des 
constructions variées. 

0.5 1.5 

 

5. Conclusion 

Ce dispositif de travail collaboratif a 

constitué pour les élèves une aide qui leur a 

permis de produire des secondes versions 

plus pertinentes par rapport aux premières 

productions. Cette nouvelle situation a 

favorisé la notion du débat. Les élèves 

producteurs de critiques ont en outre rédigé, 

de séquence en séquence, des critiques de 

plus en plus « expertes » qui ont 

probablement constitué une aide de plus en 

plus efficace pour leurs partenaires. 
Les élèves empruntent des informations aux 

textes qu’ils ont lus pour les critiquer, ils 

activent d’autres informations. L’évolution 

des critiques émises par les élèves de la 

première à la dernière séquence, leurs 

progrès dans le « métier de critique » sont 

des indices du développement de ce que 

l’on pourrait appeler une « conscience 

scripturale », à travers l’activité 

d’explicitation et de reformulation des 

critères de réussite et des manières de faire. 

Cependant les élèves ne respectent les 

consignes reçues. Même les plus faibles 

arrivent à construire une conception claire 

de l’activité de révision et des critères d’un 

texte explicatif réussi, ainsi qu’une 

explication satisfaisante du phénomène 

scientifique étudié. Il est nécessaire de 

laisser plus de place au travail collaboratif 

et l’ancrer comme une activité de classe. 

Des ateliers d’écriture peuvent être mis en 

place pour permettre aux groupes 

d’apprenants de travailler ensemble.  
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