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  THE TEXTUAL APPROACH IN TEACHING 

ARABIC LANGUAGE ACTIVITIES 

- FIELD STUDY- 

 

Sihem MEKKI 1 

 

Abstract 

We seek – in this study – to focus on the effectiveness of teaching Arabic language 

activities adopting the textual approach and the effect it has on the learning 

process on the one hand, and on the teacher’s capacity to control the class and 

managing it, and to transmitting the information’s correctly to the learners on the 
other hand.We tried through this study to recognize the effectiveness of teaching 

Arabic language activities adopting the textual approach and its role in the 

promotion of the education.The descriptive method was – in our view- the most 

appropriate to our study; after identifying the problem and formulating 

hypothesis, we have elaborated a questionnaire as a research tool and distributed 

it among the sample’s members. After that, we have analyzed and interpreted the 
information’s gathered from the questionnaire according to the formulated 

hypothesis, and finally we have presented conclusions and recommendations of 

the research. 

Key words: Learner, textual approach, teaching strategies, the Arabic language. 
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دراسة ميدانية   : املقاربة النّصية يف تعليم أنشطة اللغة العربية    
 

  - آسيا جّبار -املدرسة العليا لألساتذة-أستاذ حماضر ) أ (-د. مكي سهام 
 قسنطينة/ اجلزائر 

 

 امللخص
أنشطة اللغة العربية ابعتماد تتجّلى أمهية الدراسة يف سعينا إىل الرتكيز على مدى فاعلية وجناعة تعليم 

املقاربة النصّية، ومدى أتثريها على عملية التعّلم من جهة، ومدى متّكن املعّلمني من ضبط وإدارة 
الّصف وايصال التعّلمات بطريقة سليمة ومميزة إىل املتعّلمني من جهة أخرى.حاولنا من خالل هذه 

أنشطة اللغة العربية ابعتماد املقاربة النّصية، ودورها الدراسة امليدانية الّتعرف على مدى فاعلية تعليم 
يف النهوض بتعليم اللغة العربية.استخدمنا املنهج الوصفي، ألنّه األنسب لدراسة موضوع حبثنا، فبعد 
حتديد املشكلة ووضع الفرضيات مّت بناء استبيان كأداة حبثية مّت توزيعه على أفراد العينة، توّصلنا من 

معلومات مّت حتليلها وتفسريها وفقا للفرضيات املوضوعة، لنتوّصل يف األخري إىل نتائج   خالله إىل مجع 
 وتوصيات خاصة ابلبحث.

 متعّلم، مقاربة نّصية، اسرتاتيجيات التدريس، اللغة العربية. :الكلمات املفتاحية
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 مدخل:
الفرد ابجلماعة، فهي جمموعة من اللغة أهم وسيلة لنقل املعلومات واملشاعر، وركيزة أساسية يف ربط 

العادات الّصوتية بواسطتها يتبادل أفراد اجملتمع أنواع األفكار واملعارف، ولذلك تربز أمهيتها يف تكوين 
املفاهيم واملدركات، ويف القيام بكثري من العمليات العقلية كالتحليل والتعميم والتجريد واحلكم  

الوطنية والّرمسية، وهي من أهم وسائل االرتباط الّروحي بني أبناء واالستنتاج. واللغة العربية هي اللغة 
الوطن واألّمة، واملقّوم األساسي للّشخصية اجلزائرية. وعليه فإن اللغة العربية يف املنظومة الرتبوية وسيلة 

ة، فتجعلها التعّلم والّتواصل والتبليغ وهلذا كان لزاما على املدرسة أن تعتين أبمر هذه األداة عناية خاصّ 
 أداة طّيعة لدى املتعّلمني وسليقة فيهم، حبيث تصبح أساس تفكريهم ووسيلة تعبريهم.

ميّثل تدريس اللغة العربية مبختلف أنشطتها النشاط الرئيسي يف مرحلة التعليم املتوّسط  ويف مجيع 
اءة، الكتابة، التواصل،  مراحل التعليم األخرى، قصد اكتساب املتعّلمني املهارات اللغوية األساسية )القر 

التعّلمية، حيث أهنا ليست مادة دراسية    –االستماع( ومن هنا تتجّلى أمهية اللغة يف العملية التعليمية  
فحسب ولكنها ابإلضافة إىل ذلك وسيلة لدراسة خمتلف األنشطة واملواد املقّررة، خصوصا مع ظهور 

ور العملية التعليمية التعّلمية وفاعال فيها، وجب بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات أين أصبح املتعّلم حم
على املعّلم اجياد الطرق والوسائل املناسبة اليت متّكن املتعّلم من تعّلم اللغة العربية، وأصبح لزاما عليه 

 التنويع يف اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية وفق بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات.  
 

         إشكالية الدراسة:  

عملت املنظومة اجلزائرية على تطوير مناهجها وأساليب بناء املعرفة، فقامت بعّدة إصالحات وتغيريات 
من أجل إصالح التعليم، هذا بغية الّرفع من قيمته وجعله مواكبا للتطّورات اليت حتيط به من كل 

بيداغوجية بدءا جانب ويف خضم هذه التغيريات جند اعتمادها منذ االستقالل على عّدة مقارابت 
ابملقاربة ابحملتوايت أو املضامني واليت تعترب التلميذ مستودعا فارغا جيب ملؤه ابملعارف، واملعلم هو 
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املالك الوحيد هلذه املعرفة يقّدمها للتلميذ وهو بدوره يتلّقاها مث خيزهّنا إىل وقت تقييمها مرورا ابملقاربة 
لرتبوية قصد الّرفع من فاعليتها بوضع اسرتاتيجية تضمن ابألهداف، اليت هتدف إىل تنظيم العملية ا

تعيني األهداف املتوّخاة من الفعل الرتبوي بكل دقّة، إال أن التعليم يف ضوء هاتني املقاربتني متّيز 
ابلقصور من خالل اجلمود والرّكود الذي مّيز العملية التعليمية، ولتجاوز هذه العراقيل والّصعوابت 

الرتبوية املقاربة ابلكفاءات من أجل بعث احليوية يف التعليم من خالل ما تدعوا إليه من تبّنت املنظومة  
تنمية حب البحث واالستكشافات لدى املتعّلمني، فتجعل من املعّلم موجها ومنشطا للعملية التعليمية 

 ومن املتعّلم ابحثا مستكشفا مسامها بفعالية يف بناء معارفه. 
هذه البيداغوجيا يرتكز على منطق التعّلم معتربا املتعّلم احملور األساسي للعماية فالفعل الرتبوي يف 

التعليمية التعّلمية، فقد اعتمدت هذه املقاربة عّدة طرق يف التدريس أبرزها املقاربة النّصية املستخدمة 
اليت تسمح بنقل   يف تدريس خمتلف أنشطة اللغة العربية، إذ تعترب هذه األخرية م أجنع الّسبل والطرائق

املعارف وترسيخها يف ذهن املتعّلم وتوظيفها يف ممارساته الّصفية والالّصفية. إن التقّدم يف مناهج تعلم 
اللغة العربية وتقنياهتا ساهم من التمّكن من اللغة وضمان استمرارها وتطورها، كما أن التغيري واالرتباك 

اللغة وختّلفها لذا فقد عمل املختّصون يف الوقت احلاضر يف منهاج التعليم يؤّدي ال حمالة إىل حتّجر 
 على حتسني عملية تعليمها بتطوير منهاجها وطرائق وأساليب تدريسها اخلاصة.

وبناء على ما تقّدم ذكره فقد جاء موضوع حبثنا حماوال االضطالع على ماهية املقاربة النّصية ودورها 
ن التساؤل الذي مفاده: هل ميكن تطبيق اسرتاتيجية املقاربة يف النهوض بتعليم اللغة لعربية انطالقا م

 النّصية يف تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي؟ 

 

ملوضوع الدراسة سؤال حموري مّت عرضه يف االشكالية والذي يقول: هل ميكن تطبيق    :أسئلة الدراسة
  تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي؟  اسرتاتيجية املقاربة النّصية يف
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انطالقا من اجلانب النظري ملوضوع الدراسة واألسئلة الواردة يف اإلطار العام  فرضيات الدراسة:
اآلتية: ميكن تطبيق  الفرضية العامة ملشكلة البحث وكذا الدراسة األسئلة االستطالعية مّت بناء 

 انوي.اسرتاتيجية املقاربة النّصية يف تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها لدى تالميذ مرحلة التعليم الث

 مؤشرات رئيسية وهي:   4فقد ارأتينا إىل تقدمي  

 اجلانب البيداغوجي الرتبوي. ●

 املتعّلم ومادة اللغة العربية. ●

 اللغة العربية واملقاربة ابلكفاءات. ●

 اللغة العربية واملقاربة النّصية. ●

 

 حتديد املفاهيم:  
تساعد املتعّلم على إجناز التغيري هو التصميم املنّظم املقصود للخربة )اخلربات( اليت التعليم:  ●

املرغوب فيه يف األداء، ويعىن إبدارة التعّلم اليت يقودها عضو هيئة التدريس، وهو عملية  
مقصودة وخمّططة يقوم هبا ويشرف عليها عضو هيئة التدريس داخل املؤسسة التعليمية  أو 

 خارجها بقصد مساعدة املتعّلم على حتقيق أهداف ونواتج التعّلم.

 هو أي تغري دائم نسبيا يف احلصيلة السلوكية للكائن احلي انتج عن املمارسة املعززة.التعّلم:   ●

هي اللغة الوطنية والّرمسية وهي من أهم وسائل االرتباط الّروحي بني أبناء الوطن اللغة العربية:   ●
نظومة الرتبوية هي واألمة، إهنا املقّوم األساسي للشخصية اجلزائرية، وعليه فاللغة العربية يف امل

وسيلة التعّلم والتواصل والتبليغ وهلذا كان لزاما على املدرسة أن تعتين أبمر هذه األداة عناية 
لبيض، ع، )خاصة، أين تكون وسيلة لتفاعلهم وتصبح أساس تفكريهم ووسيلة تعبريهم 

 .(67، ص 2004
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هي تصّور وبناء مشروع عمل قابل لإلجناز على ضوء خطّة أو اسرتاتيجية املقاربة النّصية:  ●
أتخذ يف احلسبان كل العوال املتداخلة يف حتقيق األداء الفّعال واملردود املناسب من: طريقة 

حاجي، )ووسائل، مكان وزمان، خصائص املتعّلم والوسط والنظرايت البيداغوجية املختلفة 

 (.5، ص2005ف، 

تشري هذه الكلمة إىل املكان أو املنطقة اليت أجري فيها البحث، وكذلك الذين راسة: جماالت الد 
خضعوا للدراسة، وأخذت منهم املعلومات حول الظاهرة أو موضوع الدراسة وأيضا الزمان الذي 

 جماالت:  3استغرقه البحث، وعلى غرار البحوث األخرى من 

الّنهائية ابلنسبة لعينة أساتذة اللغة العربية مبؤسسات التعليم قمنا إبجراء دراستنا  اجملال املكاين:   ●
 الثانوي، الّتابعة لقطاع الرتبية والتعليم العام.

وهي املّدة أو الفرتة الزمنية اليت مّت من خالهلا البحث امليداين، حيث قامت  اجملال الزماين: ●
ي، بقسنطينة أي أن توّجهنا إىل الباحثة بزايرة أساتذة اللغة الغربية مبؤسسات التعليم الثانو 

هذه املؤسسات كان بطريقة عمدية نظرا لطبيعة موضوع الدراسة، وهذا بتوزيع االستبيان على 
املبحوثني وكذا استقصاء نظرة عامة حول وضعية تعليم اللغة العربية من خالل الزايرة 

ئية لالستبيان وذلك بتاريخ االستطالعية امليدانية األوىل، واليت أفادتنا يف ضبط األسئلة النها
كما سعينا  إىل وضع عدد هنائي جملموع أفراد عينة البحث واليت مّت توزيع   14/04/2019

 .28/04/2019يوما تقريبا بداية من اتريخ   15االستبيان عليهم يف مّدة  
 لقد اقتصر البحث على فئة أساتذة اللغة العربية مبؤسسات التعليم الثّانوياجملال البشري:  ●

 وذلك ملا يقتضيه البحث واالشكالية املراد االجابة عليها.
 

إن حتديد املنهج املّتبع يف الدراسة حيّتم علينا دائما الّرجوع إىل نوع الدراسة وأهدافها   منهج الدراسة:
صر ألهنا من العوامل الرئيسية واملؤثّرة يف حتديد املنهج، نظرا لطبيعة املشكلة اليت يتناوهلا حبثنا والعنا
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اليت تتضمنها فرضياته فإن الباحثة استخدمت يف معاجلة هذه املشكلة والتحّقق من صّحة الفرضيات 
املنهج الوصفي، الذي يدرس الظّاهرة أو حدث أو قضية موجودة حاليا ميكن احلصول منها على 

قائق معلومات جتيب عن أسئلة البحث، دون تّدخل الباحث، يهّتم هذا املنهج جبمع البياانت واحل
وتصنيفها وحتليلها وتفسريها الستخالص داللتها وحتديدها كّما وكيفا هبدف الوصول إىل نتائج هنائية، 
فاملنهج الوصفي هبذه الكيفية ميّثل أحسن طريقة للكشف عن املعلومات وتبويب املعطيات واحلقائق، 

لرأي اليت ترمي إىل وألن هذا هو اهلدف من حبثنا خصوصا أن موضوع الدراسة يدور حول دراسة ا
احلصول على بياانت يتّم حتليلها وحتديد اآلراء الغالبة ومعرفة طبيعتها. فالبحوث الوصفية كما يقول 
حول دراسة الرأي اليت ترمي إىل احلصول على بياانت يتّم حتليلها وحتديد اآلراء الغالبة ومعرفة طبيعتها. 

" توصلنا إىل حقائق دقيقة عن الظروف القائمة،  فاخر عاقلفالبحوث الوصفية كما يقول الدكتور 
وتستنبط العالقات مبعلومات مفيدة وقّيمة، وبذلك تساعد على التخطيط واإلصالح ووضع األسس 

" )عاقل، الّصحيحة للتوجيه والتغيري وتعيننا على فهم احلاضر وأسبابه ورسم خطط املستقبل واجتاهاته  
 ( .129، ص1982ف،  

بحث يسعى يف هناية األمر إىل معرفة آراء أساتذة اللغة العربية الغالبة حنو استخدام وملّا كان هذا ال
املقاربة النّصية يف تعليم أنشطة اللغة العربية ومدى موافقتها وبيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات، جتدر 

، فهو يبدأ االشارة هنا أبن املنهج الوصفي وعلى غرار املناهج األخرى خيضع خلطوات املنهج العلمي
مبشكلة معينة يشعر هبا، وجيد هلا أمهية من عدد من الفروض أو يثري عدد من التساؤل، حسب درجة 
حتديده للمشكلة، وحسب البياانت اليت مجعها حوهلا، مثّ حياول الّرد أو االجابة على هذه التساؤالت 

   (.194، ص  1996أ، ك،  )عويضة،    وذلك جبمع البياانت اخلاّصة هبا مستخدما األدوات املناسبة
لقد مّت اختيار عينة البحث بطريقة عمدية أو مقصودة وحيت تكون عينة حبثنا مستوفية  عينة الدراسة:  

لشروطها وشاملة خلصائص اجملتمع األصلي أو أكرب قسط منها، فقد أجريت الدراسة احلالية على 
، وقد قّدر حجم   2020-2019السنة الدراسية  أساتذة مادة اللغة العربية يف التعليم الثانوي خالل  

  % من جمتمع الدراسة األصلية.  88.88أستاذ )ة(، أي بنسبة    36أستاذ )ة( من أصل    32العينة بـ  
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تعترب وسائل مجع البياانت من األدوات اهلاّمة اليت ال ميكن االستغناء عنها أدوات مجع البياانت: 
عند دراسة الظواهر االجتماعية والرتبوية، إذ بدون هذه يف أي حبث علمي مهما كان نوعه، وخاصة 

الوسائل ال ميكن للباحثني أن يصلوا إىل حقائق اجيابية وسليمة ختدم الظاهرة وتعينهم على التفسري 
واجياد احللول هلا وقد جاءت أدوات مجع البياانت تلبية لطبيعة املوضوع وخصوصيته، وتبعا ملا تقتضيه 

التساؤالت والفروض اليت مّت طرحها ومنه فإن هذه املرحلة هلا أمهية خاصة أين مّت احلاجة لإلجابة عن  
اختيارها بعناية ودقّة، وقد ارأتينا يف هذا البحث استخدام عّدة أدوات تكّمل بعضها البعض وتعّوض 

 القصور الذي قد يكون يف إحداها، أين اشتملت على جمموعة من األدوات منها: 

أنسب وسيلة يستعملها الباحث ليقف على واقع تطبيق املقاربة النّصية يف هي املالحظة:  ●
تعليم خمتلف أنشطة اللغة العربية ومدى توافقها وبيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات، وقد مّكنتنا 
 املالحظة من مجع املعلومات الضرورية لبناء أو وضع مفردات االستمارة املقّدمة ألفراد العينة.

 تصميم االستبيان هبدف استقصاء آراء أساتذة اللغة العربية حول تطبيق متّ االستبيان:  ●
املقاربة النّصية يف تعليم أنشطة اللغة العربية وفق املقاربة ابلكفاءات يف التعليم الثّانوي، وقد 

 18حماور كل حمور يضّم جمموعة بنود، ويبلغ اجملموع الكّلي للبنود  04تضّمن االستبيان 
 بند. 

فقرات االستبيان على شكل اسئلة مغلقة تنحصر اإلجابة عليها يف ثالث ووضعت 
 احتماالت: نعم، ال، أحياان.

 ،صالحية االختبار يف قياس ما وضع لقياسه يقصد ابلّصدقصدق االستبيان )املقياس(:   ●
وذلك بعرضه على جمموعة من الدكاترة املتخصصني يف علم   وقد مّت اعتماد صدق وقياس

 النفس من جامعة قسنطينة، وطلب منهم إبداء الرأي حنو: 

 صياغة أسئلة االستبيان من جانبني: الوضوح وسالمة اللغة. ●
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 مدى التناسب بني األسئلة املوضوعة وموضوع الدراسة. ●

 مدى إملام األسئلة مبختلف جوانب موضوع الدراسة. ●

مّت هذا بعد ايضاح اإلشكالية وفرضيات الدراسة، وبعد إجراء عملية التحكيم مّث تعديل بعض وقد 
األسئلة وإضافة أسئلة أخرى، واقتصر التعديل على الّصياغة. وقد مّت األخذ بكل املالحظات املقّدمة 

 بحوث.فيما خيص املقياس وذلك بتغيري بعض املفردات وتعديل صياغة العبارات بصفة يفهمها امل
ومن خالل نتائج التحكيم ملسنا صدق االستبيان بدرجة عالية من خالل مالحظات احملّكمني املقتصرة 
على بعض التعديالت يف الصياغة والرتكيب واليت أخذت بعني االعتبار لبناء املقياس يف صورته 

 الّنهائية.   
انت الكيفية أو الكّمية يف حبثنا هذا مل نكتف بعرض البيا كيفية أو تقنية عرض وحتليل البياانت:

اجملّمعة فقط، بل عمدان إىل حتليلها إحصائيا وتفسريها، حيث عاجلنا املعلومات املتحّصل عليها من 
خالل االستمارة معاجلة إحصائية بعد يف وضعها يف جداول وتبويبها ابلطّرق املناسبة، وقد بلغ عددها 

 ا مبا يتناسب وأبعاد الدراسة.جداول مشفوعة بتفسري وحتليل األرقام ايل احتوهت 06
أما فيما خيص األساليب االحصائية يف جمال عرض البياانت الكّمية، فإنه مّت ومثلما أشري إليه سابقا 

 يف تبيان املنهج املّتبع ابلذات إىل استعمال الّنسب املئوية وفق املعادلة: 
 / جمموع التكرارات     100النسبة املئوية = عدد التكرارات * 

 
 نتائج الدراسة: 

 النتائج العامة للمؤشر األول: اجلانب البيداغوجي الرتبوي. -1
 أتثري االكتظاظ يف القسم التعليمي. :  1جدول

                           البدائل                     
 

 اجملموع أحياان   ال نعم  
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 % ت % ت % ت % ت العبارات  

هل االكتظاظ يف القسم الرتبوي يؤثّر على  .1
 التحصيل الدراسي للمتعّلمني.                                  

32 100 00 00 00 00 32 100 

من املالحظ أن نسبة األساتذة الذين أجابوا على أن االكتظاظ يؤثّر سلبا على التحصيل الدراسي 
مقابل ذلك ال أحد من املبحوثني اختار االجابة بـ ال أو % يف 100للمتعّلمني متّثل النسبة الكاملة 

أحياان، مما يؤّكد لنا أن التحصيل الدراسي يتأثّر ابالكتظاظ داخل الّصف الدراسي، كون هذا األخري 
يؤثّر على سري الّدرس ودرجة انتباه التالميذ وكذا االدارة الّصفية وابلتايل مرتبط مبدى حتقيق األهداف 

 العملية التعليمية التعّلمية.املسطّرة من  
 كتب اللغة العربية. :  2جدول 

 البدائل                 
 

 العبارات 

 اجملموع أحياان   ال نعم  
 

 % ت % ت % ت % ت
 100 32 00 00 62.50 20 37.50 12 كتب اللغة العربية على العموم جيدة. .1
الكتب احلالية هي أكثر وضوحا من .2

 السابقة من حيث احملتوى. الكتب 
03 09.40 29 90.60 00 00 32 100 

سهولة التعامل مع الدروس املعتمدة يف .3
 . الكتاب املدرسي

20 62.50 08 25 04 12.50 32 100 

 % 27.50من خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن كتب اللغة العربية هي جيدة بنسبة متّثل 
%  من آراء األساتذة الذين  62.50من جمموع اجاابت االساتذة وهي مقبولة اذا ما قارانها بـــ 

يرون أن الكتب املدرسية فيها بعض النقائص من حيث اإلخراج والوضوح وحىت من حيث احملتوى،  
 % اليت نفت أن تكون هذه الكتب غري جيدة وغري مفيدة لتفعيل تعليم 00وهذا ما تؤّكده نسبة 

اللغة العربية مبختلف أنشطتها. مبقابل ذلك ويف عملية مقارنة بسيطة بني الكتب الّسابقة واحلالية من 
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من األساتذة أن الكتب احلالية أقل وضوحا، هذا ما ال تعكسه  % 90.60حيث احملتوى أّكد 
الكتاب  من إجاابت املبحوثني اليت تقّر بسهولة التعامل مع الدروس املعتمدة يف % 62.50نسبة 

 املدرسي. 

 النتائج العامة للمؤشر الثاين: املتعّلم ومادة اللغة العربية.-ب
 كتب اللغة العربية. :  3جدول 

 البدائل                  
 

 العبارات  

 اجملموع أحياان   ال نعم  
 

 % ت % ت % ت % ت

هل أنشطة اللغة العربية كافية  .1
 للمتعّلمني ؟ لتقوية املستوى اللغوي 

21 65.62 04 12.50 07 21.87 32 100 

يواجه املتعّلم صعوابت عند دراسته  .2
 مادة اللغة العربية. 

03 09.40 29 90.60 00 00 32 100 

% من أفراد العينة أمجعوا على أن أنشطة اللغة العربية  65.62نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
% من أفراد العينة يرون أهنا تكفي  87.21كافية لقوية املستوى اللغوي للمتعّلمني يف حني أن 

ربية % فقط من يروهنا غري كافية، وجيدر بنا القول أن أنشطة اللغة الع 05.12أحياان على عكس 
املختلفة على العموم كافية لتقوية املستوى اللغوي عند املتعّلم، كما يتبني لنا أن هناك إمجاع على أنه 
ال توجد صعوابت تواجه املتعّلم أثناء دراسته ملادة اللغة العربية من حيث صعوبة الفهم ابعتبارها اللغة 

للغوية، العتماد طرق تدريس متنوعة تتماشى األم، وال من حيث كثافة احملتوى وتعّقد الظواهر الفنية وا
 %  90.60وطبيعة املتعّلم واملادة املعرفية وهذا ما أكّدته النسبة  

 لعدم وجود صعوابت تواجه املتعّلم وتقف حاجزا أمام تعّلمهم للغة العربية. 

 النتائج العامة للمؤشر الثالث: اللغة العربية واملقاربة ابلكفاءات.-ج
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 تطبيق مبادئ املقاربة ابلكفاءات. : 4جدول 

 البدائل                  
 

 العبارات  

 اجملموع أحياان   ال نعم  
 

 % ت % ت % ت % ت

هل تراعي أثناء التدريس مبادئ  .1
 املقاربة ابلكفاءات ؟ 

19 59.38 09 28.12 04 12.50 32 100 

هل تستعمل يف التدريس ابملقاربة  .2
 التعزيز ؟  

22 68.75 00 00 10 31.25 32 100 

% لكوهنم  68.75من خالل اجلدول يتبني لنا أن استجابة أفراد العينة كانت بنسبة عالية       
يراعون مبادئ املقاربة ابلكفاءات أثناء تدريس خمتلف أنشطة اللغة العربية وينوعون يف األساليب 

ية من جهة أخرى، التدريسية مبا يتناسب وطبيعة املتعلم وخصائصه النمائية من جهة وطبيعة املادة املعرف
 %.  68.75فاستعمال التعزيز مثال ضروري لنجاح العملية التعليمية التعّلمية وهذا ما تعكسه النسبة  

 

 

 النتائج العامة للمؤشر الرابع: اللغة العربية واملقاربة النّصية. -د
 تطبيق املقاربة النّصية. : 5جدول 

 البدائل                  
 

 العبارات  

 اجملموع أحياان   ال نعم  
 

 % ت % ت % ت % ت

هل تطّبق طرق خمتلفة يف تدريس  .1
 أنشطة اللغة العربية؟ 

30 93.75 02 06.25 00 00 32 100 
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هل تطّبق املقاربة النّصية يف تدريس  .2
 أنشطة اللغة العربية ؟   

30 93.75 00 00 02 06.25 32 100 

.هل املقاربة النّصية األجنع يف  3
 استخراج األمثلة؟ 

30 93.75 02 06.25 00 00 32 100 

من اجلدول نالحظ أن هناك إمجاع من أفراد العينة على أهنم يطّبقون املقاربة النّصية يف تدريس أنشطة 
% فقط ممن ال يطّبقوهنا، وهذا ما يؤّكد   06.25بينما   %  93.75اللغة العربية وها ما متثّله النسبة  

ثر استخداما حبسب طبيعة املادة لنا فعالية املقاربة النّصية ومرونتها فهي من بني الطرق التدريسية األك
كوهنا مساعدة على استخراج األمثلة ومناسبة أكثر وهذا دليل على حداثة االصالحات وعصرنتها، 

 حيث نرى أن هناك نوع من الثبات يف إجاابت املبحوثني خبصوص هذه البنود.

 
 كفاية الّنصوص يف الكتاب املدرسي للمقاربة النّصية . :  6جدول 

 البدائل                  
 

 العبارات  

 اجملموع أحياان   ال نعم  
 

 % ت % ت % ت % ت

هل نصوص الكتاب ملدرسي كافية  .1
 للمقاربة النّصية ؟ 

22 68.75 10 3.25 00 00 32 100 

 100 32 25 08 12.50 04 62.25 20 هل الوقت كايف لتقدمي نص املقاربة؟   .2
أمثلة عن    5هل ميكن استخالص أكثر  .3

 طريق املقاربة النّصية؟ 
26 81.25 07 21.87 00 00 32 100 

هل يعتمد ترتيب األمثلة على معيار  .4
 معنّي ؟ 

32 100 00 00 00 00 32 100 
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من خالل اجلدول نالحظ إمجاع عدد من األساتذة على أن نصوص الكتاب املدرسي كافية للمقاربة 
يف حني يرى عدد من األساتذة عدم كفايتها وهو ما متثله النسبة   ،%  68.75النّصية وذلك بنسبة  

علمية   %، كما أن الوقت كايف لتقدمي نص املقاربة ابملقارنة مع توزيع مراحل الدرس مبنهجية  25.31
%، حيث ميكن استخالص أكثر   26.50وتنظيم حمكم وهذا ما تعكسه نسبة االجاابت واملقّدرة بــ  

أمثلة عن طريق املقاربة النّصية أين يعتمد يف ترتيب هذه األخري على معيار معني قد يكون  5من 
سبة األعلى من مرتبطا مبراحل الدرس أو ترتيب األهداف املراد حتقيقها أين حظي البديل نعم ابلن

 % .  100االجاابت واملقّدرة بـــ  

 

 

 
 جناعة املقاربة النّصية يف تعليم أنشطة اللغة العربية. : 7جدول  

 البدائل                  
 

 العبارات  

 اجملموع أحياان   ال نعم  
 

 % ت % ت % ت % ت

.هل نشاط الظاهرة اللغوية األنسب 1
 للمقاربة النّصية ؟ 

29 90.62 03 09.37 00 00 32 100 

هل نشاط القواعد األنسب للمقاربة  .2
 النّصية ؟ 

29 90.62 03 09.37 00 100 32 100 

هل ميكن اعتبار طريقة املقاربة النّصية  .3
  انجعة يف تعليم كل أنشطة اللغة العربية؟ 

12 37.50 20 62.50 00 100 32 100 
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من خالل اجلدول يتبني لنا أن أفراد العينة من األساتذة امجعوا على أن النشاط األنسب للمقاربة 
كوهنما  % 90.62النّصية هو كل من نشاط الظاهرة اللغوية ونشاط القواعد وذلك بنفس النسبة 

يتطابقان يف مراحلها مع مبادئ املقاربة النّصية، كما أمجع األساتذة على عدم جناعة تطبيق املقاربة 
مما يؤّكد لنا أن بقية األنشطة األخرى   %  62.50النّصية يف خمتلف أنشطة اللغة العربية وذلك بنسبة  

كذا األعمال املوّجهة كوهنا تعتمد على ال تتناسب واملقاربة النّصية كالظاهرة الفنية والتعبري الكتايب و 
 استدراج املتعّلم عن طريق أسئلة دقيقة من خالهلا خنلص إىل استنتاج القاعدة اللغوية.

من كل النتائج املتوّصل إليها وبعد التحليل والتعليق على البياانت اجملموعة عن طريق النتائج العامة: 
هل ميكن تطبيق اسرتاتيجية املقاربة النّصية  حملوري التايل:  االستمارة، اليت هتدف لإلجابة على السؤال ا

وانطالقا من فرضية البحث   يف تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي؟
ميكن تطبيق اسرتاتيجية املقاربة النّصية يف تعليم اللغة العربية مبختلف أنشطتها لدى اليت مفادها: 

 حلة التعليم الثانوي.تالميذ مر 
يتبني لنا أن اعتماد املقاربة النّصية يف تعليم أنشطة اللغة العربية مل حيّقق النتائج املتوّخاة وذلك بسبب 
عوامل موضوعية، منها ما تعّلق بطبيعة مادة اللغة العربية يف حد ذاهتا، ومنها ما تعّلق ابلظروف 

إلجناح العملية التعليمية التعّلمية. فإذا كانت هه واالمكاانت اليت جيب توّفرها كشروط ضرورية 
االسرتاتيجية منتجة يف تدريس الظاهرة اللغوية  أو الظاهرة الفّنية كما أثبتت النتائج الّسابقة فإن ما 
كشف عنه االستبيان يظهر نتائج عكسية مع ابقي األنشطة، مما يتطّلب إعادة النظر يف اعتمادها 

التدريس، ولعّل استثمار اجلوانب االجيابية اليت تقّدمها املقاربة النّصية مع والبحث عن طرق أجنع يف 
ما ميكن أن تقّدمه الطرق األخرى من آليات تربوية ميكن أن توصلنا إىل النتائج املرجّوة، فقد أثبتت 

 النتائج أن تطبيق املقاربة يف ابقي األنشطة كانت بعيدة جدا عن املراد حتقيقه.

بق ذكره أن الشروط اليت جيب أن تصاحب التطبيق امليداين هلذه االسرتاتيجية غري يضاف إىل ما س
متوفرّة، فاالكتظاظ داخل الّصف الدراسي الواحد يستحيل حتقيق النتائج املرجّوة، وكذا التفاوت 
الواضح بني مستوى التالميذ يعيق ذلك بسبب االنتقال اآليل للتالميذ من مستوى إىل آخر، ولعلنا 
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ج ضمن هذه األسباب اليت حتول دون جناح هذه االسرتاتيجية تكوين األساتذة العلمي البيداغوجي ندر 
)خرجيي اجلامعة( الغري مساير للتطورات والتغرّيات اليت تشهدها املنظومة الرتبوية، لذا يبقى التكوين 

على تطبيق املستمر أكثر من ضروري حىت يواكبوا املستجّدات ويتكّيفوا معها ليكونوا أقدر 
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة وفق املقاربة ابلكفاءات واليت من بينها املقاربة النّصية وجتسيدها جتسيدا 
حقيقيا يف امليدان. ومهما يكن من أمر فلكل طريقة أو اسرتاتيجية شروط لنجاحها إذا ما مّت توّفرها 

 أدى ذلك إىل حتقيق األهداف املسطّرة مسبقا.

 
 
 
 

 يف ضوء النتائج املتوّصل إليها نقّدم مجلة من االقرتاحات وهي: :  االقرتاحات والتوصيات

 تطوير مناهج اللغة العربية مبا يتناسب ومتغريات احلياة والتطورات اجملتمعية. ✔

تفعيل العمل ابملقاربة النّصية ألن النص هو االطار العام الكتساب املتعّلمني خمتلف  ✔
 املهارات اللغوية.

ب حتديد العدف من الدرس حتديدا دقيق قبل تدريسه وعلى األستاذ تنمية الذوق جي ✔
 عند املتعّلم حىت يتسىّن له استخراج نصوص املقاربة النّصية دون تعقيد.

تكوين املعّلم )خرجيي اجلامعة( تكوينا أكادمييا ونفسبيداغوجي مناسب وفق املناهج  ✔
 احلديثة.  
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  SEMANTIC DIGITAL SPEECH FORMATS IN 

ACTIVATING THE ARABIC LANGUAGE 
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Abstract 

The cultural and scientific system culminated in a tremendous openness to digital 

information and automated technologies in order to enlighten the worlds of 

knowledge, and to frame technological advances in the service of science and to 

activate language, which insisted on the importance of the involvement of the Arab 

language in the spaces of this digital development to enhance its roots, and to 

recover its place among the languages of the world, and raising the challenges of 
Arab digital communication, as it is not known about the difficulty of this language 

in terms of its values and problems that dissociate itself from any other linguistic 

system, with its heritage and the breadth of its circulation, which we reveal 

through the stations of this intervention, based on the evidence that the speech 

Arabic digital, and the effectiveness of digital media in translating it, according to 
its patterns that combine the formality and iconography of the foundation of 

audiovisual communication, which opens up multiple horizons for reading and 

interpreting, in addition to what is printed in the Arabic digital achievement from 

the mechanical processing For texts, and the evidence provided by the digital 

format in Arabic digital discourses, and the finding the mechanisms of digitization 

and the seriousness of interaction and communication in the language of the 

opposite in the world. 

Keywords: Evidence, formats, digital discourse, digital, Arabic language. 
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  العربية قمي يف تفعيل الل غة دالئلية أنساق اخلطاب الر  
 

 اجلزائر -جباية – جامعة عبد الرمحان مرية  -زكية مهنهد.
 اجلزائر -جباية  – جامعة عبد الرمحان مرية  - حنيفة فركوسد.

 

 لخصامل

تتّوجت املنظومة الثقافية والعلمية ابنفتاح هائل للمعلومة الرقمية، والتقنيات اآللية بغية تنوير عوامل 
التكنولوجي يف خدمة العلم وتفعيل الّلغة، األمر الذي أحل على أمهية اخنراط املعرفة، وأتطري التقدم 

الّلغة العربية يف فضاءات هذا التطور الرقمي للنهوض جبذوهتا، واسرتداد مكانتها بني لغات العامل، ورفع 
الهتا اليت حتّدايت التواصل الرقمي العريب، إذ ال خيفى عنا صعوبة هذه اللغة من حيث مقوِّماهتا وُمَشكِّ 

تنأى عن أّي نظام لغوي آخر، مبوروثها واتساع أفق تداوهلا، األمر الذي نكشف عنه من خالل 
حمطّات هذه املداخلة، انطالقًا من دالئلية أنساق اخلطاب الرقمي العريب، ومدى فاعلية الوسائط 

شكِّل لركيزة التواصل السمعي الرقمية يف ترمجته، ابختالف أمناطها اليت تتمازج بني الشكلي واأليقوين امل
البصري، والذي يفتح آفاق متعددة للقراءة والتأويل، أضف إىل ما تطبعه الرقمنة يف املنجز الرقمي 
العريب انطالقاً من املعاجلة اآللية للنصوص، وما يتيحه النسق الرقمي من دالئلية يف اخلطاابت الرقمية 

 ة وجّدة التفاعل والتواصل بلغة الضاد يف بقاع العامل.العربية، وإماطة الّلثام عن آليات الرقمن

 : الدالئلية، األنساق، اخلطاب الرقمي، الرقمنة، الّلغة العربية.الكلمات املفتاحية
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 مقدمة:
مميزًا ساهم يف خلق خصوصية ًً منعرجًا ثقافيا -الّرقميّ اخلطاب  -اجلديد اخلطاب الّلغوي  عرف

العريب إىل حتّوالت الّرقمي خضع اخلطاب والثقافة الرقمية، حيث تواصلية مع آليات التكنولوجيا 
لّلغة ااقتحم عامل  جديداً اً فنياً تكنولوجية أعطت بعداً جديداً لصورة الوجود اإلنساين؛ ما شّكل طابع

دالئلية أنساق الفرتاضية، إذ أّن البحث عن موضوع  العربية، وجذبنا حنوه من خالل منجز الفضاءات ا
يف املنظومة الفكرية العربية، أمر يفرضه الواقع الرقمي والفضول   اخلطاب الرقمي يف تفعيل الل غة العربية

لتحليل هذا املوضوع نستحضر العلمي بغية استخالص الرؤى املضمرة اليت حيملها اخلطاب الرقمي، و 
 تطرح ذاهتا، واملرتبطة مباشرة ابخلطاب الرقمي والّلغة العربية الفصحى منها:  مجلة من التساؤالت اليت

 ما هو اخلطاب الرقمي وما التفاعالت اليت أحدثها يف نظام الّلغة العربية الفصحى؟   •

 ما مدى حتقيق فاعلية الّلغة يف ظل دالئلية أنساق اخلطاب الرقمي؟   •

 اء اخلطاب الرقمي؟ما داللة األيقوانت السمعية البصرية يف فض   •
لإلجابة على هذه التساؤالت جاءت عناصر البحث مبنية على مقدمة ومدخل يضّم أهم املصطلحات 
املعتمدة، ليأيت اخلطاب الرقمي يف الّلغة العربية وما حيمله من خصائص، لتتبلور دالئلية أنساق اخلطاب 

احلركي، لتختم الورقة البحثية جبملة من الرقمي من النسق األيقوين السمعي، والنسق األيقوين البصري و 
 النتائج والتوصيات املدرجة.

تتشابك املصطلحات يف فضاء التطور التكنولوجي إثر تداخل الثقافات وتعدد الدراسات، إذ نتحدث 
اليوم عن الثقافة الرقمية اليت مست جمتمعات العامل وتسارعت يف تداوهلا والتواصل هبا وعربها، فمصطلح 

 Bronwen)دال على جمموعة من املعارف والقّيم واالجنازات الوثيقة الصلة ابلنتاج البشري«،  »  الثقافة

Martin And Felizitas Ringham,2000, p46  Ringham (  الثقافة يف حني يرتبط مصطلح
تشمل  ، فهيعالمة على الثقافة الرقموميكن اعتبار ابلراهن  ؛(la Culture numérique) الرقمية
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نظام اإلشارات واالتصاالت املعاصرة بني األفراد؛ حيث توسعت الثقافة الرقمية فعرفت حركية مستمرة 
ماليات الرقمية، الفنون الرقمية، اخلطاب ، اجلالثقافة اإللكرتونية، الثقافة املعلوماتيةك  بتعّدد موضوعاهتا؛

انجتة عن التطورات التكنولوجية، ومن الواضح أّن الرقمية التكنولوجيا هي الرقمي والثقافة اليت كانت 
 نتاج الثقافة الرقمية.

اآللة  ذات طابع اجتماعي ابلدرجة »( يف هذا الّصدد إىل أّن  Gilles Deleuze)  جيلز دولوزيشري    
لتقنية املستخدمة، األوىل قبل أن تكون تقنية، فثمة آلة اجتماعية تعمل على حتديد واختيار العناصر ا

اليت تضّم طرائق التفكري، التدوين، التنظيم الذايت، احملاكاة االفرتاضية، الربجمة، الكتابة الرقمية« 
(Charlie Gere,2008, p16-17 ،) التبادل التفاعلي بني »رؤية  الثقافة الرقميةوتستوجب

الفضاء الرقمي يثري ف  ولوجيا وتسريعها،الديناميكيات البشرية والنظم التقنية، هلدف تنظيم املنظمة التكن
لثقافة الرقمية تشمل الرتبية، التكنولوجيا، ، فامناط االتصالمتعلقة أبرموز جديدة، وإجراءات خمتلفة 

ما يفتح اجملال لتفاعل الدراسات الّلغوية  (Kristen Snyder, 2005, p6) «نظرايتوالاالتصاالت 
مع عّدة جماالت، وعليه تنفتح التأويالت والدالالت للتواصل الّلغوي وغري الّلغوي يف فضاء اخلطاب 

 الرقمي خاصة.

( يف السنوات األخرية، إذ حتمل فكرته األساسية Globalizationأو الكوكبة )  العوملة  انتشر مصطلح
تبادلة بني األمم سواء املتمثلة يف تبادل السلع واخلدمات، أم يف انتقال رؤوس ازدايد العالقات امل»

األموال )الرأمسالية هي داينة اإلنسانية وأن النسبية الفكرية ستكون هلا الغلبة على املطلقات 
األيدلوجية(، أو انتشار املعلومات واألفكار وسرعة تدفقها، أو يف أتثر أمة بقيم وعادات وتقاليد 

(، كما يشري بركات حممد مراد 334ص،  )إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف  «.واعد غريها من األمموق
بتعددية يتعلق النوع األول منهما »حييل إىل نوعني مرتابطني من الظواهر  العوملةإىل أّن مفهوم 

وعي اإلنسان  وامتداد إحداثياهتا أفقيًا وعمودايً، ويتعلق النوع الثاين بتزايد  العمليات االجتماعية
، أفراداً ومجاعات، هلذه الرتابطات املتصلة اليت يتجلى فيها العامل ككل بشري بيئي يرتاكب يف املعاصر
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أنسجته االجتماعية البعد السياسي ابالقتصادي ابلثقايف. وجند مصطلحات أخرى للعوملة مثل 
 (.96-95، ص2001)بركات حممد مراد    « لكوننة، الشمولية.ا

أّّنا زايدة الرتابط  (Thompson)تومبسون »، فريى وختتلف العوملةتتباين آراء الباحثني حول مفهوم 
 (Jean-Luc Ferandere)ي والتداول بني النشاطات االقتصادية، يف حني يركز جان لوك فراندير 

حركة معقدة تستوجب فتح احلدود االقتصادية، وإلغاء الضوابط   العوملةلى اجلانب املايل؛ إذ يعترب ع
ىل أّّنا عملية متعلقة بتطورات  إ (Mittelman)ن التنظيمية لفتح اجملاالت الرأمسالية، كما ينّوه ميتلما

تومبسون، أبّّنا العملية اليت   ويعّرفها كّل من وروبيان كوميسيون، َو إنّ   ،السوق ال ابلسياسات املتعّددة
يتم فيها الرتابط بني األسواق العاملية، والتجارة يف السلع واخلدمات، فضاًل عن التدفقات املالية 

ينطلق من  للعوملةتعريفًا  (Antoine Ayoub)يقرتح أنطوان أيوب ذاته  ومن املنطلق والتكنولوجية،
انتشار حرية حركة السلع واخلدمات ورأس املال واألفكار مع إقصاء احلدود ، فهي التجارة احلرة

 David) « .(Stephen D. Krasnar)السياسية بني دول العامل، ما أشار إليه ستيفن د. كراسنر

Bolduc Et Antoine Ayoub, Green, 2000, p6-7) ، 

داللة التبادل العام على مستوى  »كما نجد أن مصطلح العولمة يحمل معنى التبادل الشمولي العام فله 
العامل، كما أنّه تعميم التبادل االقتصادي، االجتماعي والثقايف لدى شعوب املعمورة، هذه الظاهرة 

 ,Ali Harb, 2010)  «التطور التكنولوجي بتقنياته ووسائطه املتعددةالعاملية أو الطفرة احلضارية وليدة  

p43ويف هذا الّصدد يذكر   ،( ما جنده يف التقنيات السمعية البصرية من صوت وصورة فاعلة للخطاب
تسعى جاهدة إىل  ظاهرة غربيةعن العوملة وأثرها يف الّلغة العربية على أّّنا » حممد يوسف اهلزامية

إلجنليزية حمل اللغة العربية، أو على أقل تقدير زعزعة مرتكزاهتا يف نفوس الناطقني هبا، إحالل اللغة ا
 «وصواًل إىل هدفها البعيد، والقائم على هجر اللغة العربية واستبداهلا بلغة املنادين ابلعوملة واملروجني هلا

امليادين واقتحمت منابر ت مجيع العوملة مسّ  فالواضح أنّ  (،34، ص2015)حممد يوسف اهلزامية، 
 العلم واملعرفة، ليكون موضوعها حمور الدراسات الّلغوية والفكرية.
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على أّّنا  فواد زكرايابلتطور الذي مّس العامل ككل، ويعرفها  (Technologie) التكنولوجياتُعىن 
 عمله »األدوات أو الوسائل اليت تستخدم ألغراض عملية تطبيقية، واليت يستعني هبا اإلنسان يف

إلكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك احلاجات اليت تظهر يف إطار ظروفه االجتماعية ومرحلته التارخيية 
إىل أّن   (Jonathan Beginell)جواناثن بيغنل(، يشري 134، ص1978 ،فواد زكراي) « اخلاصة.

ه، وأنّه ابت شفرة »مستخدم التكنولوجيا التفاعلية يغدو عالمة منفصلة عن واقع جسده حبقيقة ثقافت
هلا، رمز رقمي ميثله أو ينوب عنه كذلك جعل معاجلو األنظمة وبواابت الكمبيوتر املعلومات افرتاضية،  

  (Digital)فباتت ال عالقة هلا ابلورق امللموس، وال ابلسياق احمللي اخلاص، املعلومات اآلن رقمية 
ستطاع الدخول إليها، تشكيلها واإلفادة منها وتتحرك عرب الشبكات االلكرتونية العاملية، وليعيد من ا

( وهلا ارتباط وثيق بتقنيات اآللة املتطورة 279، ص2011، جواناثن بيغنل) « بكل الطرائق.
 املعاصرة، فهي تقنيات آلية تساهم يف عملية ختزين وتنظيم الدراسات والبحوث العلمية الفورية.

للداللة على احلاسوب منها؛ الكمبيوتر، احلاسب اآليل، العقل توّظف الّلغة العربية مصطلحات عّدة  
ماغ اإللكرتوين، فهو »أداة اتصال فّعالة تعتمد االنرتنت للولوج إىل خمتلف الشبكات  اإللكرتوين، الدّ 

 أوالكومبيوتر  على جهاز االلكرتونية، واملعلومات الرقمية، إذ يقوم فعل التواصل
 Alain)؛ حيث يعّد (La Machine De Turing)آلة ترينغ  انطالقا من (Computer)احلاسوب

Turing)    وهي أساس مجيع الربامج وأيضاً 1936خمرتع الكمبيوتر، اآللة التجريدية اليت ختيلها سنة ،
 « عبارة عن التصور األويل هلندسة الكمبيوتر، مثل العديد من النماذج التجريدية يف علم احلاسوب.

نظام احلساب »إبمكاّنا توظيف  اآللةترينغ إىل أّن  يشري آالن  ،(60، ص2014، فاطمة كدو)
الرقمي، حيث نسمي اجلهاز آبلة احلوسبة يف حالتني؛ األوىل هي مقدرة اجلهاز طبع الرموز املبنية 

وتسمى )األرقام(، وما تبقى منها فهو رموز ابلنسبة للحالة الثانية، وإذا مت تزويد  1و 0أساساً على 
فإّن شيفرة الرموز املطبوعة ، (M-Configuration )كتصحيح أويل مبدئياً اآللة بشريط فارغ متحرك  

 Sequence Computed By The)بواسطة اجلهاز التسلسل احملسوبحسب احلالة األوىل تدعى 
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Machine)    يعتمد التعبري العشري الثنائي«الذي  (A.M.Turig, 1936, p232)،   ومدى قدرته على
 معاجلة الّلغة الطبيعية ومن مثَّ اإلقرار بذكاء اآللة.

 (L’internet)تواصلت التطورات العلمية إىل أن ظهر ما يعرف اليوم ابلشبكة العنكبوتية العاملية 
ة؛ احلاملة ملفهوم العامل قرية كونية صغرية، واليت متّكن األفراد من التواصل عرب شبكات االنرتنت املتعدد

كشبكة خاصة للمؤسسة العسكرية األمريكية ولبعض   1969حيث »أتسست االنرتنت سنة 
اجلامعات األمريكية املتخصصة يف البحوث املتقدمة املتعلقة ابلتصنيع احلريب ابسم )أرابنيت(، وقد 
صممت أساساً لتسمح ابلتعدد الكبري لطرق االتصال بني طرف وآخر، حيث كانت الفكرة وراءها 

االتصال بني املؤسسات احليوية متاحة حىت يف حالة تعرض الوالايت املتحدة األمريكية هلجوم  إبقاء
. فاالنرتنت (127، ص2005،  أسامة اخلويل وآخرون )  «  نووي يؤدي إىل قطع بعض نقاط االتصال.

من صوت، صورة، أشرطة فيديو، (Multimedia) عبارة عن شبكات خمتلفة تتميز بتعدد الوسائط 
منتقلة عرب مواقع متعّددة هلدف تبادل البياانت واكتساب معلومات   (Hypertext)نصوص مرتابطة

 .(Interactivity)خمتلفة. كما أّن هلا صفة التزامنية والالتزامنية، والتفاعلية  

استفادت االنرتنت كثرياً من خصائص تكنولوجيا املعلومات اليت تتعدد وتتطور ابستمرار خاصة من 
الذي يعمل على  (E-mail) الربيد اإللكرتوين خدمات االنرتنت نذكر ملرونة الفائقة، فمن جانب ا

إرسال واستقبال الرسائل اإللكرتونية بني األفراد؛ وتسريع عجلة التواصل عن بعد عرب اخلطاابت الرقمية  
تماعي )الفايسبوك مواقع التواصل االج، أضف إىل ذلك ظهور  املتباينة من التواصل الّلغوي وغري الّلغوي

Facebook  يوتوبYouTube  والتويرت…Twitter ًللتفاعل الثقايف العاملي بني األفراد، وأيضا )
، وما يوفره من معلومات وبرامج املعاجلة اآللية وبرامج تبادل املعلومات، وخمتلف (Google)موقع 

( Chat)شات  الدردشةيما مواقع املواقع اخلاصة ابلتثقيف والرتفيه، أفالم الفيديو، واملوسيقى، الس
 لتبادل اآلراء.
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( على تعّدد واختالف الوسائل اليت تؤدي وظيفة Multimédias) الوسائط املتعد دةيدّل مصطلح 
أّن الوسائط املتعّددة  عبد القادر فهيم الشيبايننقل واستقبال املعلومات يف فرتة زمنية وجيزة؛ ويذكر 

إىل خاصية التعدد اجلهايت اليت تتسم هبا الدعامة الرقمية، وإىل حيز االستعمال الفرداين  »تشري 
)وثيقة مكتوبة، شفوية، موسيقية، صوتية، فيديو، صور اثبتة أو متحركة  ملختلف كيفياهتا وبنياهتا

وغريها( يف توصيل احملتوى، داخل الصفحة الواحدة. إّن انتظام هذه الوسائط على نطاق الشاشة، 
، 2014عبد القادر فهيم الشيباين،  )  «  ( ابلنسبة للقارئ.L’interfaceهو ما حيدد معامل الواجهة )

ة التعّدد، والتوظيف الذايت، كذلك مبدأ انتظام الوسائط، حبسب الوسيلة املوظّفة (، ففيها مس55ص
وهلا خصائص ممّيزة انلت أقطاب العامل من صورة، صوت، وتداخل النص معهما  ودرجة تطورها،

 لتشكيل خطاب رقمي حامل لداللة لغوية فكرية جتسدها األيقوانت السمعية البصرية املعتمدة.

التقنية اآللية والفضاء االفرتاضي الذي شهده العامل من خالل  التحول الشاملم أّن نفهم ممّا تقد 
، فدخول الّلغات إىل شبكة االنرتنت ال يعكس تطورها، بل منط جديد للخطابهو إعالن عن 

العربية لواضح أّن »إشكالية الّلغة طرائقها التواصلية، أما الّلغة العربية اليت تتعرض إىل عوائق مجّة، فا
وعالقتها ابالنرتنت طرحت يف عديد املناسبات، لعّل أمّهها ما انقشه اجملتمِّعون يف تونس أثناء ندوة 
)أمساء االنرتنت ابللغة العربية، التجارة االلكرتونية واالنرتنت: املاضي واحلاضر واملستقبل(. فقد مت 

ء االنرتنت مثل عناوين مواقع الويب طرح إشكالية املسائل الفنية املتعلقة إبجراءات تسجيل األمسا
والربيد االلكرتوين وذلك ابستعمال الّلغة العربية، وكذلك مواصلة العمل لتوحيد املواصفات يف البلدان 

، ألّّنا يف (116، ص2005)أمساء اخلويل وآخرون،  « العربية وتطابقها مع املواصفات العاملية.
على رأسها الّلغة االجنليزية، فعلى الرغم من حقيقة وجود  مواجهة جاّدة مع الّلغات العاملية األخرى

 التفاوت واالختالف، إاّل أنّه مثة جهود واضحة هتدف إىل مواكبة العصر التكنولوجي الرقمي.

 

 : (Digital Speech) الرقمي اخلطاب .1
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أسلوابً  لغة األرقامنشهد اليوم عصرًا جديدًا هو عصر التكنولوجيا واألرقام والرقمنة؛ حيث تعّد »  
جديدًا للتواصل، وقد حّلت الّلغة الرقمية حمّل النظام السابق يف االتصاالت املعروف ابسم النظام 

 « "التماثلي" أو "التناظري" الذي يقوم على معاجلة املعلومة يف شكل إشارات كهرابئية متواصلة.
الكالم العادي؛ ألّّنا   (، فتبدو لغًة فصيحًة سهلة الفهم، مقارنة بلغة23، ص2013حممد لعقاب،  )

النص فرضت نفسها وصارت لغة عاملية، فاخلطاب الرقمي فرض وجوده يف عصر التقانة، انطالقا من  
مة أساسًا ابحلركية الّدائمةالذي ميّثل الرقمي  ، ففيها »حتضر الّلغة مجلة من العالمات املتغرية واملتَّسِّ

ما وعربمها)االتصال(. كما أّن فضاء)االتصال( هذا، إذن، وكذا التقنية)األداة( كركيزتني يتم من خالهل
 «  مل يكن يوماً منفصالً عن عامل الّلغة وعامل التقنية. بل كان الرتابط هو الّسمة اليت تؤلف بينها مجيعا.

(، فالتقنية الّرقمية وحتديدًا احلاسوب والشبكة العنكبوتية، هي اليت 12، ص2014فاطمة كدو، )
 يف العملية التواصلية.  التفاعلبدأ  حتّقق مع املستخدم م

على حتقيق العالقات بني األفراد من أجل نقل األخبار  (Les Médias)تعمل وسائل التواصل 
 Les Medias)واملعلومات مثل: اجلرائد، السينما، اللوائح وغريها، وفيها وسائل اإلعالم االجتماعي  

Sociaux) ، يشري مارشال مكلوهان(Marshall Mc Luhan)  الرسالة ما هي إاّل وسيط »إىل أّن
»Le Message, C’est Le Médium» ، وهو ما  يعلن عن اكتشاف وسط جديد غري أّن حمتواه

متعلق ابلوسيط اآليل القدمي، فثمة إعادة تشكيل له، فكّل تطور تكنولوجي يتطلب ابلضرورة وسطا 
 La machine A Transformé La)الطبيعة لشكل فّّن،  وفضاًء جديدا يتماشى معه، فاآللة حّولت

Nature En Forme D’art)،  حيث ميكن حتويل احلوار الشفهي لفّن، وذلك ابعتماد آلة الطباعة
 .((Marshall Mc Luhan,1997, p13-14-15  «  لتتحول الكتابة اجلديدة إىل فّن إبداعي.

على دور وأمهية وسائل التواصل أكثر من الرسالة ذاهتا، ألّّنا الوسيط األمثل   مارشال مكلوهانيؤكد  
إليصال املعلومة، حيث ميكن أن تلعب اآللة دور الوسيط، عرب التواصل من نسق معلومايت آخر. 
بذالك نالحظ ازدايد يف قدرات احلاسوب عرب تطوير بنيات جديدة من املعاجلة )املعاجلة املوازية، 
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العصبية، اخلوارزميات الوراثية( اليت فتحت آفاق تطبيقية غري مسبوقة. ليتخلى اإلنسان يف الشبكات 
(، 28ص، 2012حسان الباهي، )  « ّناية املطاف عن العديد من املهام والوظائف لصاحل اآللة.

 بُغية التواصل على نطاق أوسع. 

رب قنوات عّدة، جندها يف احلوارات  ع «( اليت تتّم Médiations) الوساطةنذكر يف السياق ذاته أّن 
اليت جترى مع الكاتب حول كتابه، أو النقاشات اليت تدور حوله سواء أكانت صحفية أو إذاعية، 
خدمة لقارئ أو متلقي هذا الكتاب. هلذا جند)جينيت( يعد إىل جانب كل من الردود والوساطة؛ 

 Epitexteالفوقي الوسائطي) (، من أقسام النصEntretiens( والنقاش)Interviewsاحلوار)
Médiatique)» ( ،137، ص2008عبد احلق بلعابد) ألّن وسائل االتصال هتدف إىل حتقيق ،

 .التحاور املتبادل عرب اخلطاابت الرقمية بني األفراد، فيتحقق التفاعل والتواصل
 
 :خصائص اخلطاب الرقمي  .2
فالتفاعلية تضع للمرسل إليه جمموعة من  الرقمييف اخلطاب  (  Interactivity)خصوصية التفاعلية-أ

 املعطيات أثناء استقباله للخطاب الرقمي عري شبكة االنرتنت، ليقوم بفعل التأويل والتفاعل واملشاركة. 
فاملرسل إليه يبحر يف عوامل اخلطاب ( يف اخلطاب الرقمي،  Navigationفعل املشاركة واإلحبار)  -ب

 ، ونظام الواقع االفرتاضي )الفضاء الرقمي(.  الرقمي عرب الروابط الرقمية

إذ ال حتّدد املّدة الزمنية يف اخلطاب الرقمي فهو حيوي املرونة اليت تفعل عناصر  خاصية الالتزامنية؛-ج
 بنية اخلطاب الرقمي. 

انطالقاً من توظيف الصفحة الرقمية اليت تشرتط احلاسوب ابلدرجة األوىل،   تعدد الوسائط الرقمية  -د
فأرة والشاشة ولوحة املفاتيح، )الاملدّعم ببعض التقنيات املدجمة فيه افرتاضياً، وما تتيحه من آليات

الصفحة الزرقاء(، فيتحقق مبدأ التأثري والتأثر، فالكلمات اجملردة واخلطاابت يعرب عنها ابأليقوانت 
 السمعية البصرية من صوت، صورة وحركة.
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 : دالئلية أنساق اخلطاب الرقمي .3

خولته احتالل موقع متميز يف يعّد القرن العشرين قرن النص ابمتياز كونه اختذ عّدة دالالت خاصة 
الساحة األدبية واإلنسانية، وقد محل معه جمموعة من التنويعات والروافد مت اكتشاف عواملها رويداً ما 
أّدى إىل احلصول على خصوصيات متنوعة، ومع بداية أتثري الّلسانيات بكّل ما أنتجته فيما بعد ظهر 

النص كتابًة وإبداعاً تطورت املفاهيم اجلديدة املتعلقة   مفهوم موازي للنص هو " اخلطاب "، فبتطور هذا
به من نٍص الكرتوين إىل نٍص رقمي، ما أاتح ظهور أجناس أدبية جديدة كاألدب الرقمي، الرواية  

 االلكرتونية، اخلطاب الرقمي والنص الرقمي.

ا تتداخل وتتقارب وابلنظر إىل جمموع هذه النصوص اجلديدة جند أّّنا ختتلف اترة وتتباعد، كما أّنّ 
اترًة أخرى، لكّنها مجيعاً تشرتك يف ميزة واحدة كوّنا مرتبطة يف عملها جبهاز احلاسوب، ليس ابعتباره 
تطوير لآللة الكاتبة اليت تستوجب كتابة النص وطباعته، إمّنا ذلك اجلهاز املرتبط ابلعامل االفرتاضي 

تواصل كونه حيوي لغًة معينة، ومن أجل مواكبته وشبكة االنرتنت، ما خّوله ليصبح فضاء للتفاعل وال
استلزم ظهور علوم جديدة تتماشى وفق تصوراته. ممّا ساعد على ظهور أشكال تعبريية جديدة فتحت 
اجملال أمام نظرايت إبداعية، ومن هنا ظهر اإلشكال عن كيفية التفكري، العمل والكتابة على حٍد 

لواجب إتباعها للحصول على املنتوج الكيفي الذي يضمن سواء يف عصر املعلومات، وما األنساق ا
مسايرة الركب؟ مبنأى عن التفكري يف احلاسوب كوسيلة جديدة للتواصل، واالنشغال مبا ميكن أن 

 .حتدثه هذه الوسيلة من حتوالت وتغريات يف طرق التفكري، اإلنتاج األديب الفكري والثقافة العربية ككل

 اخلطاب الرقمي،يف    ماهية األنساق التفاعليةلغاية كان لزاماً الوقوف عند  لكن قبل الوصول إىل هذه ا
بغية استنباط دالالهتا والعمل يف مرحلة أخرى على تطويعها، والسيطرة على مدلوالهتا وفق لغتنا العربية 
الفصحى، من هنا فالتعرف على النسق األيقوين ضرورة ال مناص منها، وابلعودة إىل جذر مصطلح 

"، ويتكون مصطلح Icônينحدر من جذر لغوي واحد هو اجلذر اإلغريقي "  «قون أو األيقونة فهو  األي
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(، 31، ص1994  ،)برانن توسان   «"  Image" من كلمة يواننية قدمية تعّن صورة "Iconiqueأيقوين "
يف حني أّن اللفظتني )األيقون، األيقونة( قد اختذت إحدامها يف الوصول إلينا طريقاً غري الطريق الذي 

" كلمة  Extymologieسلكته األخرى، فاأليقونة حسب ما يستفاد من قوانني التأثري الّلغوي " 
، ويف 1833االجنليزية سنة اعتمدت يف االستعمال يف بداية القرن التاسع عشر، وقد استعملت يف 

" املأخوذة من اإلغريقية  Ikonaوإذا كانت النموذج الغريب للكلمة الروسية " 1938الفرنسية سنة 
الوسيطية ابلتأنيث لتدّل على الصور املقّدسة يف الداينة املسيحية وخاصة منها املسيحية الشرقية، ومن 

، حممد السرغيّن) «.غري املتخصص هلذه الكلمة هنا كان هذا هو املعىن الوحيد الذي عرفه اجلمهور
 (.41، ص1987

وإذا ما حاولنا تعريفها من وجهة النظر اإلعالمية جند أّن املتخصصني يعّرفون الصورة ابلقول »أّّنا   
متثيل ملوضوع ما )شخص، جمموعة من األشخاص، شيء، ...( بواسطة الرسم أو التصوير أو النحت 

للفرد ابحلفاظ وكذا   أو التصوير الفوتوغرايف أو الفيلم،... إّّنا شيء متفرد يف التمثيل، فالصورة تسمح
من حميطها، إّّنا منوذج من التمثيل الذهّن  (Extraite)املنتقاة أو املستخلصة  التحكم يف املعلومة

الذي من مساته حفظ املعلومة بشكل يسمح أبكرب قدر من التشابه البنيوي لألشياء اليت تدركها 
تشمل يف املضمون األول   (، وهيBernard Lamizet et Ahmed Silem, 1997, P258)  «حواسنا

الصور الثابتة، والثاين املتحركة والفارق بينهما يتمثل يف احلركة، فالصنف الثاين يفرض على مشاهده 
حركته سواء ما تعلق ابملكان أو الزمان، يف حني أّن الصور الثانية ال متلك هذه اخلاصية، فالزمن ال 

ر ابملشاهد نفسه، يف حني أن املكان متعلق ابحليز  وجود له إالّ كقيمة رمزية. أو حينما يتعلق األم
 الذي تفرضه وحتّدده.

وجتدر اإلشارة إىل أّن الصورة يف ثباهتا )الفوتوغرافية( أو حركتها )الشريط السينمائي، التلفزي، الرقمي( 
ش يف تشّكل يف أساسها اجلوهري لغة متميزة، تستلزم البحث عن القواعد اليت تنبّن عليها. وألنّنا نعي

أاي كان نوعه ونسقه ومنطه لتحقيق تواصلنا، فالبد من جتاوز الدراسة  لغة اخلطابعامل يعتمد على 
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الشكلية للغة » فمكوانت اخلطاب/ النص اليت تدرسها املعلومات اإلنسانية هي مكوانت ال تقبل 
ات النزوع االختزال إىل مظهرها اإلشاري الصرف، كما هو معمول به يف التوجهات االختزالية ذ

عبد )  «املوضوعي، بل تطلب إنتاج معرفة بطابعها السيميائي الذي جيعل منها مكوانت حية ومتفاعلة
(، وهذا ما جعل الدراسات تتجه إىل استعمال الّلغة يف 7، ص2004اهلادي بن ظافر الشهري، 

اً عرضياً ميكن التواصل ضمن اإلطار االجتماعي، ألن التواصل ليس حاجة إنسانية أّولية وليس مضاف
االستغناء عنه، إنّه ليس اختيارًا بل إكراه اجتماعي، يتعلم الفرد من خالله كيف يتأقلم مع قوانني 

 اجملتمع ومقتضياته، ذلك أّن إنسانيتنا تقاس مبدى وجود اجلماعة ووجود اآلخر أتثرياً وأتثراً.
إعادة صياغة " املرئي" يصلح إلنتاج   ندرك العامل حبواسنا اخلمس وما يسري على  نّنا »نشري هنا إىل أ

، الّلمسية وحىت التذوقية Olpactivesأو الشّمية  Qualités sonoresاخلصائص السمعية 
Gustatives وهكذا ترتبط األيقونة بطبيعة املوضوع املدرك وبناء "عليه ميكن القول دون تردد أّن ،

هي صور مسعية، وأّن العطور   Les bruitages" أو أصوات الضجيج     Audioالتسجيالت السمعية "
وخمتلف األذواق اليت جندها يف هذا الغذاء أو ذاك هي "صور" مشسية وتذوقية، وأّن املواد اليت تقلد 

(، 19، ص2012 ،)فايزة خيلف «Tactilesابللمس، اخلشب، اجللد أو احلرير هي "صور" ملسية 
النصوص تتحدد على اعتبار أّّنا تنظيم خاص لوحدات داللية متجلية من   ابعتبار الصورة نصاً ككل

خالل أشياء أو سلوكات أو كائنات يف أوضاع متنوعة، فإّن التفاعل بني هذه العناصر وأشكال 
 حضورها يف الفضاء ويف الزمان هو الذي حيّدد العوامل الداللية اليت حتيل إليها الوصالت البصرية.

ذه الصورة وفحواها ال بد من وجود نسق اتصايل يعمل على استقراء املعاين الضمنية ومن أجل دراسة ه
املوجودة، وهذا ما تتيحه السيميائيات املعاصرة بكل توجهاهتا، إذ أّن هذا املنهج العلمي يوفر ّنجاً 

قة بغض يقوم على آليات من خالهلا تتضح املعاين، واملضامني اإلعالمية، والتواصلية يف بناها العمي
النظر عن الوسائط املستعملة، كما يسلط الضوء على العالقات الداخلية، مكوانت الّنسق، طريق 
فّك األسنن املكّونة له وإعادة تشكيلها وفق الوظيفة املرجوة من الرسالة، ممّا جعل هذا التحليل يقارب 
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سائطية املستخلصة من تفاعل خمتلف أنواع اخلطاابت وفق تكامل معريف متعّدد »فيحّلل الّلسانيات الو 
السيميائيات، االتصال والّلسانيات، كما يعتّن خبطاب الصورة السمعية البصرية سواء كان يف شكله 

أو يف مظهره اإلعالمي، كما بلوره  Christian Metz( 1972السينمائي، كما أصّله متيز)
ية كما أكده إيفز وينكن ، أو يف صيغته الثقافFouler( 1991وفوولري) Hartley( 1982هارتلي)

Yves Winkin  .2012، فايزة خيلف) «حني أكد على اتساع ومشولية الدراسات التواصلية ،
(، هذا ما ذهب إليه سعيد يقطني عند دراسته للنص املرتابط ومستقبل الثقافة العربية؛ حيث 76ص

وسيط جديد يف اإلنتاج والتلقي أّكد على »ضرورة مالئمة هذا النص اجلديد )الرقمي( والذي هو وليد  
،وذلك عن طريق اعتماد إسرتاتيجية جديدة بقصد ترهني املمارسة وذلك عن طريق االنفتاح على 
السيميائيات واالشتغال ابلعالمات السردية غري األدبية واالشتغال ابلصورة وكذلك االنفتاح على 

 (.52-51، ص2008،  سعيد يقطني)  «.الوسائط املتفاعلة
حتليل الصورة بنوعيها الثابت واملتحرك من خالل التنظيم اجململ هلا، ابإلضافة إىل دراسة مكّوانهتا   يتبلور

البنيوية حتلياًل وأتويالً، ذلك بتصنيف العالمات الّلغوية واستقرائها إىل جانب استخراج العالمات 
، وأتويلها يف إطار اجملال األيقونية، ومدلوالهتا عن طريق معرفة مقاصدها، مع إدراك آليات اشتغاهلا

السمعي البصري الذي يوظف أغلب احلواس يف العملية التواصلية، اهلادفة ابلدرجة األوىل إىل التأثري 
يف املرسل إليه أو املتلقي، أين جند النص أو اخلطاب اليوم بسبب توظيف احلاسوب يف عملية اإلنتاج 

طور الذي حاز عليه هذا الوسيط، واتساع رقعة والتلقي للنصوص، ابلنظر إىل الكم اهلائل من الت
مستعمليه يف األلفية اجلديدة كان لزاما على النص مواكبة هذا الوافد اجلديد، فظهر ما يسمى ابلرتابط 

يف اإلعالميات؛ حيث أخذ شكاًل ومكانًة جديدة » وأهم  Hypertexteالنصي أو النص املرتابط 
لنص تكمن يف طريقة بنائه وتنظيم مكوانته وتنسيقها، وأقصد مسة جوهرية طاهلا التغيري يف مفهوم ا

بذلك بعده » اخلطي «، إّن النص على شاشة احلاسوب ليس كما هو مقدم شفوايً أو كتابياً )...( 
لكن هناك إمكاانت هائلة لالنتقال بني مكوانته من فقرة ألخرى أو من شذرة لغريها عن طريق النقر  

 ،لمستعمل ابلذهاب إىل أي جزء يريد من النص« )سعيد يقطنيعلى )روابط( نشيطة تسمح ل
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(، ومن هنا فالقارئ حر يف اختيار ما يقرأ وهو سّيد قراره، ويتحقق هذا التفاعل 60، ص2008
 بواسطة )الروابط( اليت تعمل على إكساب خطّية للنص.

الكتابة وفق نظامه وطريقة وعليه يعمل األدابء واملثقفون العرب على حماولة االندماج يف هذا الركب و 
سريورته، ذلك عن طريق استيعاب املعارف اجلديدة ونقلها إىل اجملال األديب العريب، إبلباسها صبغة 
عربية املالمح والّشكل، غري أّن هذا ليس ابملهمة السهلة يف ظل التطور الكبري الذي يشهده هذا 

ت، وألّن الكتابة الرقمية ال ميكنها أن تتجسد إاّل من التوّجه الرقمّي يف العامل الغريّب ضمن خمتلف الّلغا
خالل شاشة احلاسوب ممّا جيعل النص قاباًل للمعاينة بدل القراءة، فالنص املقروء مهما كان جنسه 
يتكون من بنيات متشاكلة، وجمتمعة ترتابط وفق عالقات معينة، هذه البنيات حتّدد بطريقة خاصة 

رها الصرفية، الرتكيبة، الداللية والعالقات اليت جتمع بني خمتلف هذه تضمن االنسجام وفق مجيع عناص
 البنيات تنتج فيما بعد بنية النص الداللية.

اهتم التحليل البنيوي بدراسة هذه البنيات وحماولة الكشف عن طبيعة العالقة اليت جتمعها يف إطار   
 Nodes/Nœudsدة هي "العقد" )النص، بينما النص الرقمي غرّي هذه املفاهيم » مبصطلحات جدي

 -صور  -( ألّّنا من جهة تتعامل مع نصوص متعّددة العالمات ) نصوصLinks/Liens( والروابط )
« .أصوات ... ( تعتربها مجيعاً "بياانت" وألّّنا من جهة اثنية تنطلق من خلفية معلوماتية شاملة وخمتلفة

بىن وفق بنيات وعالقات أصبح يعتمد (، ومنه فالنص الذي كان يُ 128، ص2008،  سعيد يقطني)
 على عقد وروابط، ومن يتمكن من توظيف هذه العقد ويستطيع إنشاء الروابط ينتج نصاً رقمياً. 

انطالقاً ممّا سبق يظهر اجلانب التقّن للكتابة املعتمد ابلدرجة األوىل على متكن الكاتب من تقنيات 
ية خاصة على الكتابة الرقمية وجعلتها تتطابق مع احلاسوب والربجمة » فخصوصية الشاشة فرضت تقن

متطلباهتا ومرغماهتا، وذلك أن يكون النص عبارة عن "شذرات" تتالءم نسبيًا مع الشاشة، ويتم 
االنتقال فيما بينها بتوظيف أيقوانت رابطة بينها، أو أنواع متعددة من الروابط، وهكذا جند أنفسنا 

(، 131، ص2008، سعيد يقطني)« .كما هو األمر مع الكتاب  نتحرك يف النص أفقياً ال عمودايً 
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وإضافة إىل ذلك فإّن النص املعاين )الرقمي( يتيح لنا فرصة االنتقال من الصويت إىل الصوري أو 
العكس، وهذا ال يتجلى إاّل عن طريق التحّكم يف املعرفة املعلوماتية، والتقنية احلديثة للربجميات 

فتقر إليه أغلب املبدعني والكتاب العرب، ما جعل الكتابة الرقمية العربية ال احلاسوبية األمر الذي ي
 تزال يف بدايتها رغم التطور الذي وصل إليه االنفتاح الرقمي العاملي.

وهنا نقطة فيصليه جيب التنويه هلا، وتتعلق ابلتمييز بني ترقيم النصوص والكتابة الرقمية للنصوص، 
إال نصاً إلكرتونياً قاباًل للمعاينة، أما الكتابة الرقمية فتجعلنا أمام نص رقمي »إّن الرتقيم ال يقدم لنا 

(، وهكذا على 141، ص2008، سعيد يقطني)يتوفر على كّل الشروط اليت متنحه هذه الصفة.« 
اعتبار أّن النص املعاين ) قابل للمعاينة على الشاشة ( ينقسم إىل نص مرقم الذي استعمل فيه  

اة، مما جيعل النص الكرتونياً، أّما النص الرقمي؛ فهو املعّد من خالل ميكانزمات احلاسوب كأد
احلاسوب اخلاضع للشروط الرقمية، وهذا ما جيعل الساحة األدبية الراهنة إلكرتونية أكثر منها رقمية؛ 

يعتمد إىل جانب الّلغة ترسانة أخرى غري لغوية ) صورية، صوتية، وحركية  الرقمي فاخلطابابلتايل 
(، ولكون هذه العالمات متعّددة فإّن الرتابط فيما بينها يعد أكثر من ضرورة، بغية وصل وربط 
العالقات فيما بينها، لضمان سالسة التواصل والتفاعل، ما جيعلنا أمام نٍص رقميٍّ متعّدد العالمات، 

 قميٍّ قابل لالنفتاح على خمتلف التأويالت.وخطاب ر 
وعليه فالوسيط اجلديد قد وّلد إمكانية مغايرة للتفاعل والتعامل مع املنتوج اإلبداعي األديب، مما فتح 
آفاقًا ورؤى جديدة للبحث والعمل من أجل تفعيل الّلغة العربية ضمنه، إلجياد هّوية رقمية عربية يف 

والزخم اإللكرتوين، غري أّن حملة شاملة ملا هو متداول يف املواقع، واملتأمل  خضم كّل هذا الثراء الرقمي
للمدوانت العربية، جيدها مازالت يف مرحلتها األوىل بعد الوالدة، حىت أّّنا مل تتأقلم ابلشكل الذي 

ال وعلى يضمن هلا البقاء واملنافسة، دون التقليل من اجملهودات اليت يقّدمها بعض املبدعني يف هذا اجمل
رأسهم الكاتب "حممد سناجلة" الذي يعمل جاهداً من أجل تطوير احلس الفّن اجلمايل والوعي املعريف 
ابلعصر الرقمي، بكّل متطلباته الثقافية الرقمية، وما إبداعاته يف اجملال إاّل دليل ملدى وعيه بضرورة 
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ل اجلديد من الكتاب والقراء  مسايرة الركب، والتماشي مع متطلبات العصر، وهلذا وجب على اجلي
على حد سواء ضرورة الوعي هبذا الوسيط الرقمي، وإيفاءه حّقه من خالل الغوص يف أعماقه ومعرفة 
كل خباايه، والتمكن من آلياته خصوصًا ما تعلق منها ابلربجمة، واحلوسبة اآللية للنصوص وفق ما 

 ميليه التطور احلاصل يف اجملال اإللكرتوين.
العمل وفق املعلوماتية الراهنة، ليس فقط ابلنسبة للفئة املبدعة يف اجملتمع، وإمّنا جيعلها  وكذا ضرورة

مرتكزًا أساسيًا يف حياتنا اليومية ومقررًا من املقررات الدراسية منذ املراحل األوىل للتعليم، لتكون يف 
اإلطار من تضافر اجلهود بني مرحلة الحقة ممارسة أساسية يف احلياة العملية والثقافية، والبد يف هذا 

خمتلف العاملني يف هذا اجملال؛ من كتاب ومشتغلني ابلفن واألدب، إىل مربجمني واحرتافيني يف اجملال 
الرقمي االلكرتوين على حد سواء، وتكوين ورشات عمل لالستفادة وتبادل املعارف، مع العمل على 

ة، وذلك عن طريق العمل على إجياد برامج حاسوبية تطويع الّلغة العربية وفق هذه املنظومة املعلوماتي
أرضيتها الرقمية عربية خالصة، ال جمرد إسقاطات خارجية ملتعامالت غربية بعيدة عن الثقافة العربية، 
وأهم نقطة يف هذا اإلطار هي مسايرة كّل جديد يف هذا اجملال مع ترقبه والعمل على جتسيده يف أرض 

دار دورايت وجمالت علمية عربية، تعىن هبذا التخصص يف مواكبة نظرياهتا الواقع العريب؛ من خالل إص
األجنبية، كي يتسىن للعاملني هبا مسايرة وجتديد أفكارهم ومعارفهم ابالخنراط فيها، مع ضرورة متابعة 

د كل ما يكون يف الفضاء اإللكرتوين العاملي، وإعادة قراءته وحماولة نقده نقداً علمياً يعمل على إجيا
الثغرات اليت ميكن من خالهلا التعامل معه، وهذا ما خيّول لنا أن نكون فاعلني ومتفاعلني ال جمرد 

 منفعلني ومستقبلني هلذا الزخم املعريف املتنامي ابستمرار.

   

 وتوصيات: نتائج  .4
 أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:  
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ضرورة إدراك العالقة الرتابطية التكاملية بني الطابع الّلغوي الفّن والطابع التقّن الرقمي، واالبتعاد   أوالً:
  عن النمطية التقليدية، بغية فتح اجملال أكثر أمام هذا اخلطاب اجلديد واستثماره كما جيب.

، السيما بني األكادمييني؛ إذ حيتاج اخلطاب الرقمي إىل التفاعل امليداين أكثر، نقداًي وإبداعياً  اثنياً:
البد من تنظري نقدي بّناء ينطلق من ضبط املفاهيم اليت تبىن وفقها اآلليات اإلجرائية للدراسة والتحليل  

  مع التحكم وضبط املصطلحات.

التمّكن من لغة الربجمة، وامتالك ثقافة التقنية    -كاتباً، قارائً، انقداً –جيب على املستخدم الرقمي  اثلثاً:
 . ، هو خمرج، كاتب، مهندس ومبدعاخلطاب الرقميومعرفة التكنولوجيا؛ ألّن منتج 

يهدف اخلطاب الرقمي حتقيق التواصل والتفاعل مع القارئ الرقمي، ما تطلب الكتابة اآللية  رابعاً:
  للنص الورقي؛ حيث تعترب الربجمة اآللية للنصوص جمال اشتغال حمتوم فرضه الواقع التكنولوجي.

 متيزت اخلطاابت يف اللغة العربية ابلطابع الرقمي املشبع ابلروابط التفاعلية والرموز األيقونية ساً:خام
السمعية البصرية، اليت تسمح بتصفحها عرب جهاز احلاسوب؛ إذ يصعب فّك شفراهتا ما مل ترتبط 

 ابلفضاء االلكرتوين، فهي تعد عتبات للنص الرقمي.

دايًة يف إنشاء مواقع علمية متخصصة للبحوث والدراسات، وخلق ب تتجلى آفاق الرقمنة سادساً:
خلق مركز و حىت يتمكن القارئ الرقمي من االطالع على الكتب يف أي وقت عربية مكتبات رقمية 

بذلناه  يبقى ماة. و معلومات رقمي يف كل األقطار العربية، لتحقيق الوعي اإللكرتوين والوحدة العربي
ون يف مستوى الطرح العلمي، وأن تتبعها حبوث أخرى مستقبالً، تشجيعاً أنمل أن تك  من جهد خطوة

 لّلغة العربية الفصحى.  وخدمة
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  REFERENCES OF NARRATIVE CRITICISM IN 

MOROCCO, DIRECTIONS AND CONCEPTS 

Yassine SAADANE1  

Abstract 

In this paper, we will highlight the paths of narrative criticism in the  Moroccan 

novel, which basically employs speech, reading, analysis and criticism. In fact, we 

are going to address two important experiences that devoted efforts in the field of 
narrative criticism, namely the two professors: Saeed Yektan and Saeed Benkrad, 

and we will start from central questions that we consider  important introduction 

to analyze these two experiences, as follows: Have they really contributed in 

providing effective critical and intellectual perceptions in manipulating the 

narrative discourse? Did these critical experiences enrich the narrative criticism 

in Moroccan novel thus push the literary movement forward? What is the reality 
of critical practice in the narrative field in Morocco?  

These questions have actually motivated us to take a big tour and read what was 

written in the field of narrative criticism in Morocco, and we have chosen two 

experiences that we consider pioneers in critical practice; the first of Dr. Said 

Yektan, given his continuous giving in writing, as a theorist and practice of Gerard 
Jeannet's theories. The second is by Dr. Saeed Benkrad, with his monetary 

contributions in the semiotics domain, following in the footsteps of the Baris 

School with Julian Kremas and structural criticism with Roland Barth.  

Interpretation follows in the footsteps of the American school.  These experiences 

reflect two important episodes in the field of narrative criticism in Morocco, and 

we have tried to highlight the reality of critical practice from two angles: from one 
angle that represents Western theories and their prediction with the reality of Arab 

culture and society.  From a second angle, the results of this practice on the reality 

of critical writing. 

Keywords: Narrative Criticism, References, Criticism Paths, Structural Criticism, 

Interpretation. 
 

 

 
1 Mohammed V University, Morocco, saadaneyassine2@gmail.com 

 

ArticleHistory: 
Received 

01/11/2019 
Received in 
revised form 
01/11/2019 

Accepted 
14/12/2019 

Available online 
07/03/2020 

 

mailto:saadaneyassine2@gmail.com


 

References of Narrative Criticism in Morocco, Directions and Concepts  
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 38-73 

39 

 النقد الروائي ابملغرب األقصى
 االجتاهات واملفاهيم 

 الباحث: ايسني سعدان ـ املغرب 
 امللخص

نروم يف هذه الورقة النقدية تسليط الضوء على مسارات النقد الروائي ابملغرب وهو يشتغل ابخلطاب 
قراءة وحتليال ونقدا، أن نتناول جتربتني مهمتني كرست جهودها يف جمال النقد الروائي ومها األستاذين؛  

لقراءة هاتني التجربتني   سعيد يقطني وسعيد بنكراد وقد انطلقنا من أسئلة مركزية نعتربها مدخال مهما
 وهي كاآليت: 

هل واقع هذه التجارب النقدية استطاعت أن تقدم تصورات نقدية وفكرية انجعة يف مالمسة  
 اخلطاب الروائي؟ 

هل سامهت يف جتاوز حالة الركود الفكري والنظرايت املبتدلة وابلتايل تقدمي مفاهيم وتصورات  
 املمارسة النقدية؟ذات جناعة وفعالية يف  

هل سامهت هذه التجارب النقدية يف إغناء النقد الروائي ابملغرب وابلتايل الدفع ابحلركة  
 األدبية إىل األمام؟

 ما هو واقع املمارسة النقدية يف اجملال الروائي ابملغرب 
ي ابملغرب، إن هذه األسئلة حفزتنا للقيام جبولة كبرية وقراءة ما كتب يف جمال النقد الروائ      

وقد اخرتان جتربتني نعتربمها رائدتني يف املمارسة النقدية؛ األوىل للدكتور سعيد يقطني نظرا  
لعطائه املتواصل يف الكتابة تنظريا وممارسة سريا على تنظريات جريار جينيت. والثانية للدكتور 
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ابريز مع جوليان   سعيد بنكراد إبسهاماته النقدية يف اجملال السيميائي سريا على خطى مدرسة
كرمياص والنقد البنيوي مع روالن ابرث. والتأويل سريا على خطى املدرسة األمريكية. تعكس 
هذه التجارب حلقتني مهمتني يف جمال النقد الروائي املغرب وقد حاولنا أن نربز واقع املمارسة 

مع واقع الثقافة واجملتمع النقدية من زوايتني اثنتني : من زاوية مثثل النظرايت الغربية وتبئيتها 
 ومن زاوية اثنية ما أفرزته هذه املمارسة من نتائج على واقع الكتابة النقدية.

 .مسارات النقد   ،االجتاهات،  النقد الروائي  :الكلمات املفتاحية
 مدخل:

تتجه عنايتنا يف هذه الورقة صوب دراسة قضااي النقد الروائي ابملغرب األقصى اليت شكلت منذ فجر 
االستقالل وإرساء الدولة املغربية َقواِعدَها اجتاهات متعددة، وقد جتلى ذلك بصورة واضحة من خالل 
دراسات الباحثني الفكرية واألكادميية اليت كشفت عن الرؤية النقدية يف التصوُِّر واخلطاب، إذ طرحت 

طاب الروائي بصفة هاته الكتاابت العديد من اإلشكاالت والتساؤالت حول اخلطاب بصفة عامة واخل
خاصة، آليات يف املقاربة والتصور والتحليل، سعيا منها  إلقامة تصور دقيق وشامل حول السردية  

 العربية وآليات مقاربتها.
َة اجتاهات ومشارب منذ أن أرست الدولة املغربية أركاهنا وخرجت  لقد عرف النقد الر ِواِئي ابملغرب ِعدَّ

ت سياسيا واجتماعيا واقتصاداي وثقافيا، ظهرت احلاجة إىل جتديدي من براثني االستعمار، واستقل
النخب ومراجعة املناهج التعليمية وطرق البحث األكادميي، فظهرت أقالم وازنة يف الساحة األدبية 
كعبد هللا كنون وعباس اجلرياري وعالل الغازي وتبعه جيل جديد من الرواد بتوهٍُّج آخر أمثال أمحد 

برادة، حممد السرغيين، وسعيد يقطني، حسن حبراوي، سعيد بنكراد، وسعيد علوش، اليبوري حممد 
وحسن مسكني...اخل. حيث ظهرت حركات نقدية تستأثر ابهتمام املنجزات الغربية وحتاول االستفادة 
منها من أجل إقامة مشروع نقدي وفكري يف مقاربة النصوص املغربية. وعرف ذلك من خالل فعل 

يدة ككتاب )حماضرات يف اللسانيات العامة( لفرديناند دي سوسري  وكتاب )مورفولوجيا الرتمجات العد 
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احلكاية الشعبية( لفالدميري بروب وكتاب )النقد االجتماعي( لبري زميا وكتب مدام دي ستايل ...وقد 
 وص وحتليلها. أدى ذلك كله إىل اغتناء السَّردايت املغربية والعربية مبناهج نقدية غربية  يف مقاربة النص

ويظهر بوضوح أن ما يسُم َهاتِِه االجتاهات النَّقدية احلداثية هو االنفتاح الكبري على روافد النقد الغريب، 
وأتكيد التفاعل اإلجيايب بني خمتلف اإلجنازات والتنظريات احلداثية، من أجل إقامة حوار عميق بني 

 د الثقافية واحلضارية يف تبين املقارابت الغربية.املنهج  )الغريب( والنص )العريب(،  بعيدا عن العق

 وقد انطلقنا يف هذا البحث من إشكالية مركزية مفادها:

هل سامهت هذه التجارب النقدية يف إغناء مشهد النقد الروائي ابملغرب وابلتايل الدَّفع ابحلركة   
 النَّقدية الروائية إىل األمام؟

َة أس ئلٍة مركزية، سنحاول من خالهلا تَلمُّس دراسة واقع السَّردايت  وتناسلت عن هاته اإلشكالية عدَّ
يف حماولة ِمنَّا إقامة تصور علمي   سعيد بنكراد  والناقد سعيد يقطني  املغربية كما ميثلها الناقدين املغربيني  

ومعريف مشويل يف حتليل اخلطاابت الروائية ابملغرب، مع وضع كل االعتبارات للقيم احلضارية للذات 
 غربية والعربية على وجه اخلصوص.امل

 ما هو واقع املمارسة النقدية يف اجملال الروائي ابملغرب األقصى؟   

ما هي املرجعيات النقدية اليت يتبنَّاها الناقدان سعيد يقطني وسعيد بنكراد يف مقاربة اخلطاب  
 الروائي ابملغرب؟

 كيف سامها يف إرساء قواعد للنقد الروائي ابملغرب؟ 

 ع سبب اختياران هلذين النَّاِقدين اللذين مها حمل حبث وتنقيب ومساءلة إىل ما يلي:ويرج    

 كوهنما ميثالن حلقة هامَّة من حلقات الدرس النقدي املغريب   :أوالا 
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ألهنما ميثالن اجتاهني خمتلفني )اجتاه بنيوي واجتاه سيميائي(. اختار كل واحد منهما مشروعه  :اثنياا 
االبستيمولوجي سعيا إىل التوصل إىل نظرية للسرد العريب تتفاعل على حنو اجيايب مع خمتلف النظرايت  

 العاملية وحتافظ يف الوقت ذاته على هويتها وخصوصيتها العربية .

مجة فأغنوا املكتبة املغربية والعربية ابألحباث   غزارة:  اثلثاا  اإلنتاج النَّقدي ِإْن على مستوى التأليف أو الرتَّ
 العلمية واملعرفية الرصينة.

حُماولَة إقامة مشروع فكري ونقدي يغتين من روافد الفكر الغريب ليسامها يف تطوير الفكر العريب   :رابعاا 
 رؤية وتفكريا وتنظريا وممارسة.

هدت األحباث السردية خالل مثانينيات القرن املاضي طفرة نوعية على املنجزات الروائية العربية  لقد ش
يف ظل ظروف سياسية واجتماعية  وثقافية  كانت تعيشها البلدان العربية اليت خرجت من ويالت 

اتسمت ــ أمام الكيان اإلسرائيلي وهي حقبة  1967االستعمار وأتثرها هبزمية احلرب ــ حرب سنة 
بضعف احلركة العلمية وأتخر وصول املنجزات الغربية إىل البلدان العربية وضعف الرتمجة والتأليف. 
فكانت املرحلة يومئذ تشهد سيادة الشعر وسلطته على الساحة الفكرية، فظلت السردايت شبه مغيبة 

ضم أهم املصادر ومل تعرف كعلم مستقل  قائم الذات، إال بعد ظهور عدد من الرتمجات النقدية ت
( الذي ترمجه الدكتور إبراهيم اخلطيب عام 2الغربية ويف مقدمتها مؤلف "مورفولوجيا احلكاية الشعبية" )

م، الذي يعد مبثابة االنطالقة الفعلية حللقة الدرس السردي يف النقد العريب احلديث. وقد 1986
ح آفاقا جديدة لقراءة النص العريب، شكل هذا الكتاب وعيا جديدا لدى النقاد املغاربة يف كونه فت

وخلق أرضية خصبة للبحث والقراءة املثمرة اليت حتاول تطويع املفاهيم الغربية مع ما يتناسب وخصوصية 
السردية العربية، مث ظهر تيار اثين ينادي ابلعودة إىل الرتاث العريب والتأصيل له من مقارابت خمتلفة 

َز يف الغرب من يا مبا أجنِْ  نظرايت وأحباث.  أتسِ 

 

للناشرين المتحدين، الرباط المغرب، ( إبراهيم الخطيب: مورفولوجيا الحكاية الشعبية، دار الشركة المغربية   2)

 .1986، 1ط
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ويف ظل هذا االهتمام املعريف املتزايد، برزت اجتاهات نقدية عديدة يف دراسة السرد العريب كل واحد   
يعرب عن املرجعية واألسس املعرفية اليت انطلق منها. إذ ظهرت الدراسة التارخيية واالجتماعية والبنيوية  

م واشتغلوا بقضااي جديدة كالنص والسياق والنفسية والسيميائية.. بل وسع النقاد من موضوعاهت
والتأويل والتداولية والنقد الثقايف ونظرايت حتليل اخلطاب.. حيث تعددت االجتاهات و تنوعت 

 املشارب.

وسنركز حديثنا يف هذا البحث حول اجتاهني نعتربمها رائدين يف جمال النقد الروائي ابملغرب األقصى 
ر سعيد يقطني، واالجتاه السيميائي/ التأويلي مع الناقد سعيد بنكراد.  ومها؛ االجتاه البنيوي مع الدكتو 

نظرا النتاجاهتما الغزيز واملتواصلة تنظريا وممارسة من جهة وليكوان حمل حبث وتساؤل وتنقيب من جهة 
 اثنية.

I.  ( 3ـ االجتاه البنيوي مع الدكتور سعيد يقطني:) 

 

، حصل شهادة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس بالرباط، 1955بالدار البيضاء عام  سعيد يقطين( ولد  3)

واشتغل أستاذا لتعليم العالي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، تقلد عدة مهام إدارية وثقافية، منها رئيس 

(، وعضو اللجنة العلمية 2004إلى  1997قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط )من 

بكلية اآلداب بالرباط، ومنسق في عدة مختبرات بحثية. كما شغل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الغربية 

( والعربية 2003ـ  2002، كليات اللغات بفرنسا خالل موسمين )3والعربية منها؛ جامعة موالن، ليون 

حمد بن سعود اإلسالمية، الرياض بدولة السعودية، خالل منها، كلية اللغة العربية قسم الدب، جامعة م

م(، كما شغل عضو المكتب المركزي التحاد كتاب المغرب )ثالث دورات( الكاتب 2012ـ  2010موسمين )

العام لرابطة أدباء المغرب، وعضو في الهيئة االستشاري أو العلمية بالمغرب والجزائر وتونس والبحرين 

في عدد من لجان تقويم طلبة الماستر والدكتوراه، وخبير لدى مكتب اليونسكو، والكويت..  وعضو محكم 

ومشرف على سلسلة "روايات الزمن" التي تصدر عن "منشورات الزمن" بالرباط. ومشرف على سلسلة  

 "السرد العربي" التي تصدر عن دار "رؤية للنشر" بالقاهرة.  

ـ  1989ية منها جائزة المغرب الكبرى للكتاب عام )وقد حصل على عدة جوائز تقديرا لمجهوداته العلم

م، وجائزة اتحاد كتاب 1992م(،  وجائزة عبد الحميد شومان بدولة األردن للعلماء العرب الشبان عام 1997

م، كما حصل على تقدير كبير في المجامع العلمية واألدبية التي تشهد بمجهوداته 2008اإلنترنيت العرب 

ثقافة العربية والمساهمة الفعلية في خدمة السردية العربية. وقد نشر عددا من المؤلفات العلمية في تطوير ال

 /http://www.saidyaktine.netالعلمية الرصينة في الساحة األدبية..، وله موقع على صفحة األنترنيت: 

 . 

http://www.saidyaktine.net/
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 أ ـ املنجزات النقدية يف مشروع سعيد يقطني         
كرس النَّاقد سعيد يقطني منجزات نقدية عديدة منذ مطلع مثانينيات القرن املاضي تغتين من روافد 
الفكر الغريب وتنفتح بصفة اجيابية على الرتاث السردي العريب، متشبِ تا ابملنهج النقدي الرصني، والنظرة 

اخلطاب السردي حتكمه يف ذلك الفاعلية النقدية، واملوضوعية يف التناول واملمارسة. املتبصرة يف قراءة  
حيث أفاد من أحباث ونظرايت جريار جينيت يف مواضع عدة، وبري زميا، ومدام دوستايل، وتزفطان 

رز تودوروف، وجوليا كريستيفا..كانوا امللهمني األساسيني ملشروعه السردي. لقد كان هلؤالء الدور البا
يف تشكيل رؤى وتصورات الناقد سعيد يقطني وهو يصف وحيلل ويناقش قضااي السردية العربية  من 
ا بذلك دروسا عميقة من  أجل تكوين تصور للحكي، والقصة، واخلطاب، والتبئري، والسرد.. مستمد 

رَاَجَعات واالنِتقَ 
ُ
 اَدات اليت ُوجِ َهت أِلعَمالِه.الدراسات البنيوية، ال سيما يف طريقة تـََعاُمِله مع خُمتَـَلف امل

وابالنتقال إىل منجزاته النقدية جند الباحث كرس أعماال غزيرة منذ مثانينيات القرن املاضي إىل اآلن، 
يسعى خبطى حثيثة وفق مشروع سردي جيمع فيه بني التنظري واملمارسة يف إطار منهج بنيوي يالئم  

 روح النصوص العربية على حنو ما نرى.

 دار 4ءة والتجربة، )حول جتريب اخلطاب الروائي ابملغرب(، سلسلة الدراسات النقدية  القرا ،
 م، الدار البيضاء، املغرب.1985،  1الثقافة، ط 

   م،  الدار 1989،  3حتليل اخلطاب الروائي )الزمن ـ السرد ـ التَّبئري(، املركز الثَّقايف العريب، ط
 البيضاء، املغرب.  

  1992،  1دي )من أجل وعي جديد ابلرتاث(، املركز الثقايف العريب، طالرواية والرتاث السر ،
 الدار البيضاء، املغرب.

 الدار 1994، 1ذخرية العجائب العربية )سيف بن ذي يزن(، املركز الثقايف العريب، ط ،
 البيضاء، املغرب.
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   1الثقايف العريب، ط  قال الراوي الكالم واخلرب )البنيات احلكائية يف السرية الشعبية(، املركز ،
   ، الدار البيضاء، املغرب.1997

  الدار البيضاء 2006، 3انفتاح النص الروائي )النص والسياق( املركز الث قايف العريب، ط ،
 املغرب. 

 الدار البيضاء، 2015، 1الفكر العريب )البنيات واألنساق(، املركز الثقايف العريب، ط ،
 املغرب.

 الزخم املعريف الكبري يف التأليف للناقد، فإننا سنركز يف حبثنا هذا على كتاب واحد وهوابلنظر إىل هذا  
"حتليل اخلطاب الروائي )الزمن ـ السرد ـ التبئري(" الذي يعد مبثابة املؤسس للمشروع البنيوي للناقد، 

 كما أنه من جهة اثنية  َشكََّل االنطالقة احلقيقية ملشروعه الفكري. 
يف هذا الكتاب إىل  الكشف عن البنية احلكائية يف الرواايت العربية احلديثة انطالقا من  يسعى الناقد 

العدة النظرية اليت قدمها يف مستهل الكتاب  واليت متحورت حول الزمن، والسرد، والتبئري. وذلك ما 
 أمساه بـ"سردايت اخلطاب" أي تلك اليت هتتم ابملستوى الرتكييب أو اللفظي للخطاب.

تتبع الناقد يف دراسته وتفكيكه هلاته اخلطاابت الوقوف على البنيات املشرتكة على صعيد كل من   لقد
الزمن والسرد والتبئري، حبيث طرح يف مستهل الكتاب أسئلة جوهرية حاول من خالهلا أتسيس رؤية  

ن تصور نظري علمية موضوعية يف حتليل اخلطاب الروائي يقول "كيف ميكننا حتليل الرواية العربية بدو 
( 4للرواية؟ ما هو موضوع هذه النظرية؟ ما هي أدواهتا وأسئلتها؟ كيف ميكننا إقامتها وتطويرها؟..")

عتمِد يف التَّحليل يقول "َنْسًلُك يف حتليلنا 
ُ
مث بعد أن حدد إشكاليته بشكل واضح، صرََّح ابملنهج امل

كما تتجسد من خالل االجتاه البويطيقي الذي هذا مسلكا واحداً . ننطلق فيه من السَّردايت البنيوية  

 

الخطاب الروائي "الزمن ـ السرد ـ  التبئير"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ( سعيد يقطين" تحليل  4)

 .7، ص، 1989، 1المغرب،  ط



 

Yassine SAADANE 

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 38-73 

46 

(. وتتضح رؤية النَّاقد وهو بصدد  5يعمل الباحثون على تطويره  وبلورته بشكل دائم ومستمر" ) 
تكوين تصور مشويل متكامل حوَل  مشروعه السَّردي، وقَف عند ثالِث مكوانت رئيسة ابعتبارها 

ُل مركزية يف اخلطاب وهي "الزمن ـ الص يغة ـ التبئري" وتتجسد من خالل طرفني متقاطبني ومها تشكِ 
الراوي واملروي له. وعلى هذا األساس سيقوم بتشغيل هذه املفاهيم واختبار اجرائيتها وجناعتها  يف 
التحليل. إذ سيقف عند مخسة خطاابت روائية ابعتبارها متثل بنيات مشرتكة على صعيد هذه املفاهيم 

يل خالصات واستنتاجات حول عالقة الراوي ابملروي له يف اخلطاب للوصول يف األخري إىل تسج
 وهي:

 الزيين بركات جلمال الغيطاين .1

 الوقائع الغريبة إلميل حبييب .2

 أنت منذ اليوم لتيسري سبول .3

 الزمن املوحش حليد حيدر .4

 عودة الطائر إىل البحر حلليم بركات .5

تصور علمي واضح يف الرؤية واملنهج،  لقد كان هاجس الناقد هو تتبع هذه اخلطاابت اعتمادا على 
وابعتماد آليات إجرائية تتوخى الدقة يف التحليل إن على صعيد التنظري أو املمارسة حبيث بسط يف 
البداية أهم االجتاهات اليت تناولت املكوانت الثالثة )الزمن، السرد، الرؤية السردية( قراءة وتتبعا وحتليال، 

صي فيها خمتلف التنظريات البنيوية اليت قدمت حوله، مقران ذلك حبيث خيصص لكل مكون مقدمة حي
ابلتصورات العربية القدمية حول كل مكون من املكوانت، مث خيلص يف النهاية إىل تقدمي تصور شخصي 

 موضحا األسباب اليت دفعته إىل تبنيه من الناحية العلمية واإلجرائية. 

 

 .7ص،  مصدر سابق، ( سعيد يقطين" تحليل الخطاب الروائي "الزمن ـ السرد ـ  التبئير"،  5)
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ميارس التحليل يف معاجلته لكل مكون من املكوانت أما على املستوى التطبيق، فقد كان الناقد 
 الثالث، من خالل عمليتني متكاملتني:

ـ يف األوىل يقوم بدراسة جزئية لرواية )الزيين بركات( جلمال الغيطاين، من خالل إبراز آليات املكون 
 وطرق اشتغاله.

الغريبة، أنت منذ اليوم، الزمن ـ ويف الثانية يقوم بدراسة كلية للخطاابت األربع املتبقية: )الوقائع 
املوحش، عودة الطائر إىل البحر(، حماوال استخراج البنيات املشرتكة بني هذه اخلطاابت على مستوى 
الزمن، السرد، التبئري، منتهيا إىل تسجيل مجلة من االستنتاجات املتوصل إليها من خالل عالقة الراوي  

 ابملروي له. 

 ب، فريكز فيها احلديث:أما عن الفصول الثالثة للكتا
ــ خيصص الفصل األول لـ "زمن اخلطاب يف الرواية"، وقد استهله بتقدمي نظري بسط فيه بعض القضااي 
اليت تثريها مسألة الزمن ، مثل؛ اللسانيات والزمن، والروائيون اجلدد والزمن، لسانيات اخلطاب والزمن، 

عرض إشكالية الزمن حملال ومفصال إشكالية الزمن إشكالية الزمن يف العربية. وخيتم هذا الفصل بعد 
يف العربية مقدما اقرتاحه الشخصي، والذي ينطلق منه لتحليل زمن اخلطاب الروائي من خالل رواية 
)الزيين بركات( وابقي الرواايت األخرى. وذلك من خالل حتديد متفصالت الزمن الكربى اليت يطرحها 

وكيفية اشتغال زمن اخلطاب على زمن القصة. مث ينتقل إلجراء    زمن اخلطاب يف عالقته بزمن القصة.
مقارنة بني زمن اخلطاب الروائي يف رواية "الزيين بركات" وزمن اخلطاب التارخيي من خالل مقطع من 
كتاب اترخيي هو "بدائع الزهور يف وقائع الدهور" البن إايس، مربزا خصوصية زمن اخلطاب الروائي 

تارخيي. ليخلص فيما بعد إىل أن زمن اخلطاب زمن ابلغ اخلصوصية والتميز وهو  ومتيزه عن اخلطاب ال
 زمن يصعب اإلمساك به بدقة.

ـ أما خبصوص الفصل الثاين فيخصصه لـ"صيغة اخلطاب يف الرواية" وعلى شاكلة الفصل األول يقدم 
تناوال خمتلف اآلراء الناقد خمتلف اجلوانب النظرية اليت تناولت هذه التقنية السردية )الصيغة(، م
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والطروحات ابلنقاش والتحليل، بغية استخالص وتوضيح تصوره اخلاص للمفهوم ، هذا األخري الذي 
يقوده إىل إلغاء املنحى الفلسفي املستند يف أصوله إىل احملاكاة، واإلبقاء على املنحى اجلمايل املتصل 

يغ السرد. ومبتابعة خمتلف أشكاال وتنويعات بنظرية األنواع األدبية، لالنطالق منه يف حتديد دقيق لص
الصيغة يف اخلطاب، يعيد الناقد قراءة اخلطاب الروائي الذي سبق وأن قسمه إىل عشر وحدات )رواية  
الزيين بركات(، ومن حني آلخر يربط هذا املكون )الصيغة( بباقي املكوانت األخرى، هبدف تقدمي 

 رؤية مرتابطة ومتكاملة.
ن حتليل رواية )الزيين بركات( يقوم بعقد مقارنة بني اخلطاب الروائي واخلطاب التارخيي وبعد االنتهاء م

مربزا خصوصية صيغة اخلطاب الروائي، مبينا النتائج اليت توصل إليها من خالل مقاربة هذا املنت الذي 
 اختاره لبحثه.

(، وقد وزعه يقطني إىل عدة مباحث؛ 6الروائي")ـ يف الفصل الثالث خصه لـ"الرؤية السردية يف اخلطاب  
املبحث األول كان عبارة عن تقدمي نظري ألهم اآلراء والتصورات حول هذا املكون السردي، ويشري 
الناقد إىل كثرة هذه اآلراء وغزارهتا مقارنة ابملكونني السابقني، بعدها يقيم حوارا عميقا معها، من 

واالستعراض، ليصل يف النهاية إىل تشكيل تصور خاص به ميكنه  خالل عمليات التحليل واملناقشة
من االنتقال إىل حتليل اخلطاب الروائي العريب. أما املبحث الثاين فقد حلل فيه يقطني الرؤية السردية 
يف رواية )الزيين بركات(، من خالل حتديد ما أمساه بـ )التمفصالت السردية الكربى(، وقام بتحليله يف 

 اثنتني:مرحلتني  

األوىل قدم فيها نظرة إمجالية عما يسميه بـ" التمفصالت السردية الصغرى"، يف رواية )الزيين  •
 بركات(.

 

َض مصطلح  ) 6) ؤية السردية، التبئير على نحو ( لعدة ترجمات منها: وجهة نظر، الر Focalisation( تعرَّ

ما ترجم بها سعيد يقطين هذا المفهوم . ونميز في الرؤية؛ بين الرؤية من الخلف، والرؤية مع، والرؤية من 

الخارج. ويرى تودورف أن اختزال السرد في الرؤية ليس إدراكا لوجود الكتابة. لالستزادة ينظر: سعيد 

ة )عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، علوش: معجم المصطلحات األدبية المعاصر

 .106، ص: 1985، 1ط
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الثانية قام فيها بتحليل كل وحدة على حدة، ويف أغلب األحيان خيتم حتليله مبجموعة من  •
 املالحظات عن كل وحدة معينة.

يف اخلطاب الروائي العريب، من خالل املقارنة  وبعد أن انتهى قام بكشف خصوصية الرؤية السردية
بني اخلطاب الروائي يف )الزيين بركات( واخلطاب التارخيي، من خالل مقطع مقتطف من كتاب )بدائع 
الزهور يف وقائع الدهور( البن إايس كاشفا خصوصية الرؤية السردية يف اخلطاب الروائي العريب، واليت 

الذي من شأنه أن خيلق عتمة وتوترا لدى القارئ. مث يوظف النتائج تتميز ابلتعدد والتحول، األمر 
 املتوصل إليها يف حتليله للرواايت املنت املدروس، واملتمثلة يف الرواايت األربع السالف الذكر. 

وينهي سعيد يقطني كتابه هذا، جبملة من التساؤالت واألطروحات اليت حتيل إىل قضااي كربى سيعاجلها 
وايل: "علينا أن نعاين اآلن إىل َأيٍ  حدٍ  يتطابُق هذا اخلطاب مع املستوى حنوي مع النص يف كتابه امل

كمستوى داليل؟ ويف عالقته ابلبنية النصية واالجتماعية اليت أُنتَج فيها، أي أننا حناول االنتقال من 
ُم اقرتاحا لذلك  7البنيوي إىل الوظيفي أو الداليل، ومن السردايت إىل السوسيوسردايت" )  (. ويُقدِ 

يف كتابه )انفتاح النص الروائي ـ النص والسياق ـ( خلص فيه القضااي واملقوالت السردية اليت طرحها 
للنقاش، واليت ستكون حمل حبث يف هذا الكتاب، اليت حسب رأيه تفصح عن إمكانيات الروائي 

 ماله النقدية .وقدراته يف اخللق و اإلبداع. وهكذا يفعل يف كل عمل من أع
 

 اجلانب املنهجي عند سعيد يقطني: ب.   
تطرح مسألة املنهج قضية مركزية يف األحباث السردية عند الناقد سعيد يقطني وهلذا فقارئ مشروعه 
السردي جيد نفسه إزاء هذا السؤال امللح ما منهج الناقد يف املمارسة والتنظري للسردية العربية؟ ويبدو 

لناقد جيد طريقته تنبين على "املالءمة العلمية"، تتيح إمكانية البحث يف املوضوع أن املتتبع ملسار ا
ُهُه لِْلعَرب والنُّقاد  هبدف التوصل إىل معرفة جديدة، كما ينبين منهجه على "النقد املزدوج"، الذي يُوجِ 

 

 .387سابق، ص: صدر( سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، م 7)
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والتكرار بدل العلمية الغربيني َعلى َحدٍ  سواء. وذلك جتنـًُّبا للتَّقِديس الذي يـَُؤدِ ي إىل االجرتار 
 واملوُضوِعية. 

ويُفضل الناقد طريقا وسطا قائما على احلوار البناء، اهلادف إىل التأصيل واإلبداع معا، بعيدا عن أي 
تعصب فكري أو حضاري. ونلمس هذا يف إحدى حواراته حيُث طُرَِح عليه سؤال املنهج يف دراساته 

ابة عن هذا السؤال، ال من ابب التواضع، وال من ابب السردية، يقول: "أجد صعوبة كبرية يف اإلج
الثقة يف الذات، عندي طموح تقدمي هذه املنهجية السردية، ويف كل كتاب من الكتب اليت أصدرت 
إىل اآلن حماولة إلضافة خطوة جديدة يف رحلة األلف ميل، ومنذ كتايب األول "القراءة والتجربة"  

ينا أتسيس علوم أدبية خمتلفة، وحاولت من جهيت التخصص (، وأان أحاول أن أؤكد أن عل1985)
يف الدراسات السردية، ألين أؤمن أبن التخصص هو الذي ميكننا من حتقيق الرتاكمات املناسبة هبدف 
التطوير واإلغناء، اشتغلت ابلرواية وانتقلت إىل البحث يف الرتاث السردي العريب القدمي، وهذا التنويع  

دمي مقرتحات لقراءة السرد العريب قدميه وحديثه ــ وهذا ما أحس به وأمتىن أن يكون أفادين كثريا يف تق
كذلك ــ أن أزعم أن األسئلة اليت أطرح على نفسي نظراي وتطبيقيا، أتقدم بشكل تدرجيي يف اإلجابة 

على  عنها، )...( وكل ما أمتناه هو أن أساهم مبا أستطيع يف طرح األسئلة اليت تساعد فكران األديب
التطور والتبلور، مبا يفيد يف قراءة النص العريب الذي أراه يراكم جتاربه اخلاصة واملتميزة خبطوات اثبتة" 

(. يتضح من خالل هذه اإلجابة، أن الناقد سعيد يقطني يسعى إلقامة مشروع نقدي سردي 8)
جوهرية تنفذ إىل متكامل خيتص مبجال السردايت العربية كتخصص قائم الذات من أجل طرح أسئلة  

 أعماق النصوص وتعود إليها .
فاالستفادة من الغرب يرى سعيد يقطني أهنا أمر حتمي وحيوي، إال أن اإلشكال يكمن يف آليات 
التعامل مع املصطلحات النقدية. فأسلوب املرتجم خيتلف أحياان عن أسلوب الدارس، فاألول يهمه 

مقرتحات وبدائل بناء على اجملال الذي ينشط فيه،   حل إشكالية )املصطلحات( اليت تعرتضه، فيقدم
 

، حوار مع الناقد سعيد said.com/dialogue.htm-www. Yactine( عن موقع سعيد يقطين :  8)

 والسرديات، أجراه معه، ذ. محمد الصالحي.يقطين، حول النقد األدبي 
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وتصري املصطلحات ابلنسبة إليه كاملفردات اللغوية حتتاج إىل تبسيط،  فيلجأ إىل قواميس اللغة األصلية 
أو القواميس املزدوجة، وجيتهد يف تقدمي )املقابل املناسب(، معتقدا أن املشكل املعجمي حيل املشكل 

 بري.االصطالحي وهذا خلل ك
أما الدارس للخطاب األديب يتعامل مع مصطلحات تشتغل وفق نسق معني ، لذا فهو مطالب بفهم 
طبيعة املصطلح وكيفية تشكله ودالالته املتعددة بتعدد استعماالته، كما أنه مطالب بتقدمي البديل أو 

معجم(. وهذا لن املقابل العريب مبا يناسب وخصوصية اللغة العربية )صرف، تركيب، داللة، صياغة، 
يتأتى إال من خالل الرتمجة العلمية اهلادفة الواعية اليت حتافظ على روح املعىن وتراعي خصوصية اللغة 
اهلدف يقول سعيد يقطني: "إن الرتمجة العلمية ال ختتلف عن البحث أو الدراسة، إهنا تتجاوز حد 

تعرتض املرتجم عادة ويعمل جاهدا على حل املعضالت اللغوية والرتكيبية واألسلوبية واملعجمية اليت 
تذليلها، ليتمكن من نقل العمل إىل لغة أخرى، إهنا تعمل إىل جانب ذلك على حل املعضالت 
املعرفية والنظرية، اليت يصطدم هبا املشتغل ابألعمال ذات الطبيعة النظرية والتطبيقية، هذه املعضالت 

وضوع الرتمجة. وهي تنتمي إىل مرجعية ثقافية واترخيية تتصل ابملادة املعرفية اليت حيتويها الكتاب م
خاصة يستحيل فهمها عن طريق نقلها من لغة إىل لغة، وهنا يتداخل الباحث للكشف عن دالالهتا 

 ( وهذا األمر يتطلب معرفة ابللغة وثقافة واسعة ابلسرد.9وأبعادها يف ثقافتها اليت ترتبط هبا"، )
 استنتاج: 

كتور سعيد يقطني بطابع االنفتاح على النظرايت واملفاهيم الغربية وخاصة مع لقد متيز مشروع الد 
االجتاه البنيوي فحاول تطوير التجرية النقدية ابملغرب بتوظيف مفاهيم بنيوية كما تبنتها طروحات 
جريار جينيت وتودوروف وروالن ابرث..وصاحبه نوع من الصرامة العلمية يف التحليل واملقاربة. وقد 

ذلك جبالء يف إصدراته النقدية إذ جاء كتابه األول القراءة والتجربة  )حول التجريب يف اخلطاب ظهر  
( حاول االنفتاح على االجنازات الروائية اجلديدة اعتمادا على مقاربة 1985الروائي اجلدي ابملغرب( )

 

 مقال سعيد يقطين تحت عنوان "المصطلح السردي العربي قضايا واقتراحات على موقعه اآلتي. ينظر:  (9)

www.yactine –said.com/sallam.html 
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ك اختياره لنصوص بنيوية واالتكاء على آليات مفاهيمية تنظريا وممارسة وتعمقا. وقد ساعده يف ذل
متعددة تنشد التغيري والتجديد على مستوى الشكل والرؤية اجلمالية، وهو ما مكنه بتبين مقاربة ذات 

 صلة مباشرة ابالجتاه البنيوي وابالجتاه االجتماعي مع لوسيان غولدمان ومدام دي ستايل وبيار زميا.
II. : االجتاه السيميائي مع سعيد بنكراد 

( حماولة نقدية متفردة على مستوى املكوانت املفهومية 10الناقد السيميائي  سعيد بنكراد )شكل اجتاه  
واإلجرائية للخطاب، حبيث سعى للوصول إىل قراءة حقيقية لألعمال األدبية والنقدية مبقارابت 

 

بي، أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط ، وناقد سيميائي ومترجم مغر سعيد بنكراد( الدكتور  10)

. سافر  /http://www.saidbengrad.netومدير مسؤول عن مجلة عالمات، وله موقعه على األنترنيت: 

إلى فرنسا وتتلمذ على  يد رواد السيميائيات والنص، مثل غريماص، وجوليا كريستيفا، وروالن بارث. وبعد 

العودة إلى المغرب وبعد العودة إلى المغرب حاول البحث عن السبل الكفيلة بنقل ثقافته إلى الطلبة وبدأ التفكير 

الترجمة. ويعد من أهم النقاد الالمعين في الساحة  في تأسيس مشروع سيميائي عربي، فنخرط في التأليف و

األدبية وفي مجال الدراسات السيميائية على وجه الخصوص. أغنى الخزانة العربية بمؤلفات غزيرة، تراوحت 

 ما بين التأليف والترجمة منذ تسعينيات القرن الماضي وهي على الشكل اآلتي:

 م.  1990ترجمة سعيد بنكراد، دار الكالم،  فيليب هامون، سيميولوجيا الشخصية الروائية،  

 . 1996النص السردي، نحو سيميائيات لإليديولوجيا، دار األمان، الرباط،  

أومبرطو إيكو، التاويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، بيروت،  

2000. 

سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، بيروت، أمبرطو إيكو، ست نزهات في غابة السرد، ترجمة  

 م.2000

 .2001السيميائيات السردية، مدخل نظري، منشورات الزمن، الرباط،  

 .2001السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن، الرباط،  

 .2003سوسيولوجيا الشخصية الروائية، مجدالوي، عمان، األردن،  

 . 2005ل إلى سيميائيات شارل سندرس بورس، المركز الثقافي العربي، السيميائيات والتأويل، مدخ 

 . 2006سيميائيات الصورة اإلشهارية، اإلشهار والتمثالت الثقافية، إفريقيا الشرق،  

 .2006ميشال فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،   

 2008معنى، المركز الثقافي العربي، السرد الروائي وتجربة ال 

 .2009أمبرطو ايكو، آليا ت الكتابة السردية، ترجمة سعيد بنكراد، دار الحوار،  

 .2009الصورة اإلشهارية، آليات اإلقناع والداللة، المركز الثقافي العربي، بيروت الدار البيضاء،  

http://www.saidbengrad.net/
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لقرن املاضي سيميائية تستمدُّ أصوهلا من روافد االجتاه السيميائي ومدارسه النَّقدية.  ففي مثانينيات ا
ظهرت ترمجات الدكتور سعيد بنكراد يف العامل العريب تُعرِ ُف ابلسيمائيات وأُصوهِلَا وماهيتها وآلياهتا 
اإلجرائية يف شكل كتب مرتمجة ومؤلفات ومقاالت تعريفية، لتصبح بعد ذلك منهجا للدراسات 

 النقدية واألطروحات اجلامعية ابملغرب. 
 
َ
غارِبَِية سبَّاَقٌة يف َتْطِبيِق االجتاه السِ يمياِئي )املغرب، اجلزائر، تونس..( إال أنَّ َهَذا وميكن اعتبار الدَُّول امل

االستقبال كان ُمتَـَباينا، فهناك من احتضن سيميائيات بورس، أو سيميائية مدرسة ابريز السردية 
النصوص وحتليلها، تستند إىل وخاصة النقاد املغاربة ابعتبارها متتلك ترسانة مفاهيمية إجرائية يف قراءة  

خطوتني أساسيتني ومها: البنية السطحية والبنية العميقة ويف البحث عن لعبة االختالف والعالقات 
 الناظمة للنص والبىن الرتكيبة فيه. 

من هنا ميكن القول إن االجتاه السيميائي تشكل يف ضوء املقارابت املنهجية والقرائية اليت كان يفتقدها 
الدرس النقدي املغاريب، وبدأ يؤسس صرحه على آليات ذات فعالية يف التحليل ويف استقراء الدوال 

 ص. الداخلية للنص استيعااب ومالءمة دون أي تعسٍُّف أو إسقاٍط خارجي على النَّ 

 

حاالت النفس، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، كريماس فونتني، سيميائيات األهواء من حاالت األشياء إلى  

 .2010دار الكتاب الجديد، بيروت، 

 م.2010أمبرطو إيكو، دروس في األخالق، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،  

 م.2010استراتيجية التواصل اإلشهاري: دار الحوار، سوريا،  

 م.2012تقديم سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،  غي غوتيي، الصورة، الكونات، والتأويل، ترجمة و 

 م. 2012بيرنار كاتوال، اإلشهار والمجتمع، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، دار الحوار ، سوريا،  

 .2012السميائيات السردية، طبعة رابعة، دار الحوار، سوريا،  

 .2012  ،من الهرموسية إلى السميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان  ،سيرورات التأويل   

 .2013وهج المعاني، سميائيات األنساق الثقافية، المركز الثقافي العربي،   

 .2014مسالك المعنى، دراسة في بعض أنساق الثقافة العربية، منشورات الزمن، الرباط،  

 .2018ضفاف األمان، االختالف، بيروت مراتب المعنى،  ،سميائيات النص 
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لقد سعى الناقد سعيد بنكراد أن يُرسي قواعد للسِ يميائَِيات العامَّة، والتعريف هبا وبتطورها العلمي يف 
مرحلة أوىل. ويف مرحلة اثنية سعى إىل تطبيقها على النصوص العربية، متجها حنو االجتاه التأويلي عند 

ت داخلها مشروطا بفهم إواليات بورس واستيعاب كنه العالمة عنده وطرق اشتغاهلا ومنط االحاال
اإلدراك الذي يستند عند بورس، إىل النوعية واألحاسيس )أول(، وإىل املوجودات الفعلية )اثين(، وإىل 
رابط الضرورة والفكر والقانون )اثلث(... إنه منطق العالمة عند بورس؛ فاألول حييل على اثين عرب 

خرى، فإن األحاسيس والنوعيات هي معطيات عامة )أول( أداة التوسط اليت ميثلها الثالث. وبعبارة أ
تصب يف املوجودات الفعلية )اثين( وذلك عرب قانون يضمن دوام اإلحالة وحتديد وجودها استقباال 

( Représentation)اثلثا(. إنه منط تثليثي يف اإلحالة على وجود العالمة عند بورس؛ فاملاثول )
(. ومن هذا املنظور دأب  Interprétant  ( )11 ُمَؤوِ ل )َعرْبَ  (Opjet)  حُييُل على موضوع

سعيد بنكراد يقدم بورس يف فعل التأويل من هذه الزاوية مركزا على وجود سريورة أتويلية تتحرك يف 
مضمار النص ومنطلقاته، كما دأب حيدد قوانينها وتنظيماهتا داخل سريورات داللية وفق أمناط حمددة 

كن احلديث عن سريورة أتويلية حددها يف أشكال ثالثة )ماثول ـ موضوع ـ مؤول( يف التجلي.  ومنه مي
 (    12فكل شكل من هذه األشكال حمكوم بوظيفة معينة داخل عملية إنتاج الداللة. ) 

 سعيد بنكراد مرتمجا ومنظرا: .1
عرب الرتمجة لقد سعى الناقد سعيد بنكراد منذ مثانينيات القرن املاضي أن يرسي االجتاه السيميائي 

والتنظري مستفيدا من املنجزات الغربية بكل فروعها. وتعد إصدارته املتنوعة النقدية عالمة شاهدة يف 
هذا الصدد. ولعل من أبرزها كتب فيليب هامون، وأمربطو ايكو، وميشال فوكو، وغرمياص، وفونيت، 

اهيم الكونية الستنباهتا يف الرتبة وغي غويت، وبريانر كاتوال. وهو هبذا حياول أن ينقل النظرايت واملف
العربية اليت هلا أسسها وضوابطها املختلفة. ونظرا لثقافته الواسعة وإدراكه العميق ملعىن االختالف 

 

 ./http://www.aljabriabed.netمقال سعيد بنكراد: المؤول والعالمة والتأويل، عن موقع   ( 11)

 ./http://www.aljabriabed.net، عن موقع  "المؤول والعالمة والتأويل"( سعيد بنكراد: مقال  12)

http://www.aljabriabed.net/
http://www.aljabriabed.net/
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وألبعاد الثقافتني املنقول هلا واملنقول إليها، فقد متكن بنكراد من تقريب هذه النصوص مبا حتمله من 
 الذي مل يكن له سابق معرفة هبا.    مفاهيم ونظرايت إىل املتلقي العريب

ونظرا النشغاله الكبري ابلثقافة الغربية وابلثقافة العربية بشكل خاص فقد عمل على أتسيس مشروع 
نقدي قادر على أن يستوعب العامل العريب وينخرط يف الثقافة الكونية وذلك من خالل الزخم الكبري 

ديدة زكتابته جملموعة من املقاالت وترمجته ألخرى الذي خلفه من خالل االملؤلفات والرتمجات الع
 (.13ونشرها مبختلف اجملالت واملنابر العربية. )

يالحظ من خالل أعمال سعيد بنكراد أنه انقد متجدد ومنفتح على السيميائيات بكل فروعها، مبا 
ه جيمع بني الرتمجة يف ذلك سيميائية العالمات وسيميائية اخلرائط وسيميائية األهواء وغريها..، كما أن

والتنظري والنقد السيميائي، الذي يعد أبرز رواده ممارسة وتنظريا، ليس يف املغرب فحسب، بل يف العامل 
العريب أمجع. وذلك من خالل معاجلته السيميائية ملختلف جماالت النشاط  الثقايف البشري، وتوجهه 

 ت اللَُّغوية وغري اللَُّغوية. حنو دراسة األنساق املعرفية اليت تـَُؤطِ ُرها العالما

قداا: .2  سعيد بنكراد َنا
أسهم النَّاقد سعيد بنكراد بدراسات عديدة يف جمال النقد عموماً والنقد الروائي على وجه اخلصوص 
تتبع ملساره النَّقدي، يدرُك مدى متيزه بغزارة االنتاج النقدي مستثمرا مقوالت وأدوات السيميائيات 

ُ
وامل

ويلية والداللية شارحا وحملال وانقدا متجاوزا بذلك القراءات والدراسات التقليدية السائدة الثقافية والتأ
 مطورا األفكار السيميائية وبلورهتا يف النقد الروائي ابلوطن العريب. 

( نعتربه من أهم الكتب 14وقد اخرتان يف هذا الصَّدد مؤلفه النقدي "السرد الروائي وجتربة املعىن" )
النقدية اليت جتاوز فيها قراءة اخلطاابت السردية املألوفة ...وفق أساس سيميائي جديد يهدف إىل 

 

، مجلة "الداللة االيحائية بين المنطق واللسانيات والسوسيولوجيا"جان مولينون، ل( سعيد بنكراد: مقال  13)

 م.   2005، 30نوافد، العدد 

، 1ي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقاف 14)

2008. 
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إعادة النظر يف الكتابة، الرؤية، والقراءة، واملعىن والدالالت، وكل ذلك وفق تصور يوحد بني أشكال 
بية وقد وقف يف هذا املؤلف على تسع رواايت اخلطاابت من النصوص السردية املتعددة من الرواية العر 

معاصرة ابلدرس والتحليل موظفا اآلليات والوقائع واألفعال واملمارسات النسقية وهي على الشكل 
 اآليت:

 "الضوء اهلارب" حملمد برادة 

 "املرأة والصيب" للميلودي شغموم 

 "دلعون" لنبيل سليمان 

 "حكاية وهم" ألمحد املديين 

 "اخلبز احلايف" حملمد شكري  

 "الصحن" لسميحة خريس 

 "خفق أجنحة" حملمد عزالدين التازي 

 "مسر الكلمات" لطالب الرفاعي 

 "سرية الرماد" خلدجية املروازي 

يميائية وتصُّوره اخلاص يف قراءة النصوص     سنحاول تتبع سريورة هذه القراءات النقدية وفق مقاربته السِ 
 لداللية:لفك سننها وعالمتها ا

 :      اجلسد والسرد ومقتضيات املشهد اجلنسي يف رواية "الضوء اهلارب" حملمد برادة  .أ
حاول أن ُيساءل جمموعة من الوقائع النصية بغية تتبع اآلاثر اليت ترتكها الذَّات يف نسيج السرد ويف 

ت الرمزية يف هذا الكون عوامله املتعددة تركيبا وداللة، ويف ضوء ذلك يف عالقته ابألوضاع واالستيهاما
الداليل. لقد انطلق النَّاقد من قراءة نص "الضوء اهلارب" "ابعتباره سردا للجسد اإلنساين يف أوضاعه 
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وحاالته املتنوعة: حلظة )اسرتخائه( وحلظة )توهجه( وحلظة )انصهاره( يف فعل ميتص جمموعة 
مُنوِ  األحداث والصِ يغ السَّردية املتعددة. مربزاً ( عرب مسار أتويلي يستقرأ الدَّاَلاَلت و 15)انفعاالته(".)

دور اجلسد يف الرواية وحضوره القوي يف الوصف والسرد التعليق واالستبطان لدرجة يصل غيابه "غياب 
( وَمردُّ ذلك أنَّ الر ِواية تُؤسِ ُس فعل السرد على شخصيات نسائية إذ يستحيل  16اجلسد غياب الرواية".)

ض الشخصيات الرجالية شخصيات نسائية أو حىت  ميكن التخلص منها. وابلتايل وضع يف مقابل بع
 يصعب اإلخالل بنظام التَّلفظ أو الِقيم املعروضة يف النَّص. 

َز فعُل احلكي يف النص على "َعامل العيُشوين" الذي يعيش يف فضاء األجسادـ ـ أجساد اللوحات  لقد تركَّ
سد حيمل أبعادا رمزية وثقافية داخل نسق الرواية، وحبكم املِخيال وأجساد النساء ــ فيصبح موضوع اجل

اِكرَة  تَعة واالْسِتيَهاَمات اليت ختلَّقْت عرَب سريورة اَترخيية َترسَّخْت يف الذَّ
ُ
الذُّكوري يرتكز على اللَّذَّة وامل

ها العادي لكي يف عامل ذكوري يقيس األشياء من منطلق عامله اخلاص عرب لُغة تتخلَّى " عن تركيب
( عرب تركيب  17تتزَّيَّ برتكيب خيلُط بني اللَّفظي والَبدين، ليقرأ اللَّفظي انطالقا من الرتكيب البدين")

سردي خاص من األحداث والشخصيات والوصف واللُّغة.. حيث نرى صورة كلية يتمركز حوهلا 
 اجلسد النسائي وحيضر بدالالت متعددة. 

ُ الناقد عرب حتليل نقدي عميق، انزايح السرد وبناء الداللة يف النص، موضحا بنية "اجلسد"  وهكذا يُبنيِ 
حرَّم واحملظُور واملمنوع.. وهي كلها 

ُ
وما حييل عليه من دالالت جنسية أو ما يرتبط به عادة ابمل

 َحقيقة واقعية داخل َسريُوَرٍة استعماالت جمازية تنعش الداللة والوصف وتقويهما. وميكن أن ُتصِبَح حملَّ 
سردية حقيقية. فاملسار العام للر َِواية اجته حنو ُخطٍَّة سردية تقدم وقائع نصِ ية يف تسلسل يربط السابق 

 ابلالحق يفسر مشاهد اجلسد واللذة وقوانني التجربة اجلنسية وما يرتبط هبا من عوامل. 

 
 

 .52( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص:  15)

 .54( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص:  16)

 . 55 :( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص 17)
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 املرأة والصيب" للميلودي شغموم: استيهامات األصل وحقيقة النسخة يف رواية " .ب
تناول الناقد ثنائية األصل والنسخة يف الرواية والبحث عن صورة "العجوز والقنينة" اليت اختفت  على 
اجلذران يف حلظة غامضة مما استدعى الفنان املغريب داوود محدي البحث عنها بطلب من فتاة فرنسية 

عوامل عديدة، وقد متكنا من احلصول على نسخ عديدة  مجيلة، وقد قادهتما رحلة البحث إىل اخرتاق
لكن يف املقابل مل يستطيعا الظفر ابللوحات األصلية. ومن هذا املنظور اشتغل السرد وفق حركية سريعة 
تشعب فيها نظام احلكي وأتزم حبيث مل يقودان يف هناية املطاف إىل "حل مريح للعقدة" فالبحث عن 

 لق دينامية نصية تتحكم يف مسار السرد. الغامض واسرتداد ما ضاع خي

(، فاختفاء الصورة يف حلظة من حلظات الرواية شكل حالة من الغموض والسر  18نيفا قيميا جمردا." )
الذي ظل مدار البحث للوصول إىل احلل واستعادة متثيل صورة املرأة ككيان يسكن الذاكرة اجلماعية 

اإلشباع الغريزي ـ اجلنسي ـ املتصل ابللذة والتشهي..أو حالة من ويغذيها بل يشكل أساسا حالة من  
(. وتشكل حلظة االختفاء هاته آلية سردية متخضت عنها 19التهدئة السردية على تعبري أمربتو إيكو )

تفسريات وأحداث خمتلفة تكشف املستور والتباسات الذات يف الوصول إىل الصورة احلقيقية. أي 
ستنهاض وجه الذات احلقيقي الذي مل يكن يف واقع األمر إال استنهاضا للوجه العودة إىل األصل ال

ا الرغبة احملمومة يف العودة إىل حياة يف  َماَرسة اإِلنَسانية، إهنَّ
ُ
اآلخر الذي مل تلطخه بعد ُموبِقات امل

حقيقة اختفاء   ( وهنا نالحظ األشواط اليت قطعها السَّارِد ليبني20نقائها األخالقي وقيمتها اإلنسانية)
 الصورة منذ بداايهتا عرب اسرتاتيجية سردية قائمة على ثنائية احلضور والغياب. 

وقد تتبع الناقد سريورة األحداث عرب آلية أتويلية تنفذ إىل أعماق النص وتسائل احلاضر واملضمر، 
رجل واملرأة ـ ليس لينتهي بعد رحلة طويلة يف عامل احلكاية إىل القول؛ إن الشخصيات يف احلكاية ـ ال

يف واقع األمر سوى صورة مبتذلة، أما الصورة فال تراها العني وال يدركها احلس، والصيب هو العامل 
 

 .97السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص:  ( سعيد بنكراد: 18)

،  أمبيرتو إيكو: ست نزهات في 91( نقال عن سعيد بنكراد: من مؤلف السرد وتجربة المعنى، ص:   19)

 88م، ص: 2005غابة السرد، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، 

 .95المعنى، مصدر سابق، ص: ( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة  20)
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األصلي، والرجل ليس سوى الظل، والنسخ يف عالقته ابلتعاقد االجتماعي واملمارسة اإلنسانية ليست 
 سوى ما يشاهد ويتداول ويستهلك. 

 :  رواية "دلعون" لنبيل سليماناحلكي واللذة اجملهضة يف   .ت 
عىن وتعيُد بناَءُه من 

َ
يتوقف الناقد سعيد بنكراد ليغوص يف تفاصيل الر َِوايَة َعرب آلياٍت تـَْقَتِفي آاثَر امل

جديد. فيحدثنا بداية عن فعل احلكي مقتفيا آاثر روالن ابرث احلكي قدمي قدم اإلنسانية ذاهتا فمنذ 
فتطورت خربات اإلنسان عرب ذاكرة   أن وجد اإلنسان وهو حيكي عن الذات واآلخر واألشياء والعامل،

حتفظ احلكاية، وتداولت عرب الثقافات واألمم لتعيد األجماد املاضية وحتفظ املتخيل اجلمعي، أي ما 
 يشكل جتربة إنسانية مشرتكة. 

إن احلكاية مقاومة للنسيان واملوت إهنا انتصار للذات واحلياة. لقد سعى الناقد يف هذه الرواية وهو  
بة احلكاية وحماورهتا أن يضعنا يف صلب أحداثها وتفاصيلها األخادة ابملتابعة واإلغراء  يؤسس ملقار 

فرواية "دلعون" تروي قصة دريد اللورقي شخصية الرواية وبطلها املركزي أستاذ جامعي سابق، ُفصل 
 من اجلامعة ليجد نفسه متفرغا للكتابة، ففي إحدى األايم جاءته دعوة من مؤسسة ثقافية ليلقي

حماضرة علمية، فسافر للشارقة َوَحَدَث وهو يلقي احملاضرة أن أخذه احلديث ليسب جهاز خمابرات يف 
بلده، وبعد العودة للوطن مت القبض عليه يف املطار لتأخذ األحداث مسارات خمتلفة؛ التحقيق، واملعاانة 

ى يف الرواية "فقصة بسيمة مع املرض، واملغامرات النسائية. وطبعا هذه التفاصيل ال ختفي مضامني أخر 
العتعوت ومعاوية وقصة محزة وسامح الردان وجربان وحيىي ورمحة وحصة اآلخرين يف سوراي ولبنان 
واإلمارات وفلسطني ومصر. فهؤالء معنيون مجيعهم بقضااي العنف واالضطهاد والتضييق على احلرايت 

واملنفى وهو الثالثي الثابت يف والسجون املنتشرة يف كل مكان. فلكل قصته مع اجلنس والقمع 
 (  21الرواية.")

 

 .104( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص:  21)
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إنه الثالوث الذي تتأسس عليه الرواية وتدور حوله، فاألحداث تنمو، والشخصيات تدخل ضمن 
نسق داليل معني فيصبح الناقد ال يبحث عن الداللة يف حد ذاهتا وإمنا ينفذ إىل بواطن الشخصيات 

عام يف عالقته ابلسلطة والسجن واملطاردة والسياسة  النفسية والفكرية واجلسدية ويفكك نسقها ال
 وغريها. 

ا حالة من االسرتجاع لألحداث عرب سلسلة من احلاالت والتحوالت، وطبعا هي تقنية سردية ابلغة  إهنَّ
اخلصوصية. وقد الحظ الناقد أهنا بقدر ما كانت مسعفة يف اسرتجاع األحداث إال أهنا مارست 

العام للسرد، وخاصة فيما يتعلق ببورتريه الشخصيات الذي ال يتناسب إال إكراها سرداي على النسق  
مع عدد منها فقط. وابإلمجال َيستنتُج النَّاقد أنَّ الشخصيات ال تتوفر على برامج سردية تؤهلها 
الستشراف فعل نوعي سواء على املدى البعيد أو القريب، لقد أهنكتها سنون النضال الطويلة حبكم 

حلزبية والسياسية اليت مل يتحصل منها شيء. فدريد الشخصية الرئيسة يف الرواية. ودلعون الصراعات ا
األوىل ودلعون الثانية )بسيمة( شخصيات الرواية تستعيد مكاهنا الطبيعي بعد فورة األحداث وتشابكها 

 وإكراهات السلطة واملغامرات اجلنسية يكون إذ ذاك أكملت الدورة السردية احللزونية. 

 لرواية وبنية احلكي األسطوري يف رواية "حكاية و هم" ألمحد املديين: ا .ث
يه "الشكل الوجودي لشخصية البطل" أي ما ميكن  يقدم الناقد يف هذه الرواية صورة البطل أو ما يسمِ 
أن يشكله من ظهور يف الفعل والصفاة واالختفاء. وعلى هذا األساس سيقتفي صورة "األان البطلة" 

واية كشخصية مثلى، وما إن أييت البطل يف القصة حىت خيتفي متاما عن الوجود فيصبح يف يف عامل الر 
حالة من اللبس والوهم والغموض، وهكذا نتابع مع الناقد وهو يتتبع خيوط احلكاية بشخوصها 

فزع واخلَارق")
ُ
رعب وامل

ُ
(، ضمن قالب سردي يصنِ ُف البالد 22وأحداثها وزمكاهنا وقائع َترِوي" امل

والعباد ضمن قسمني اثنتني: قسم األخيار وقسم األشرار. وإزاء هذه الثنائية تنمو أحداث الرواية 
وتتوزع ضمن قسمني متمايزين االنتماء والبناء والصوت. وعلى هذا األساس نقرأ خطاب السرد وفق 
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غة سردية حالة شديدة اخلصوصية والتفرد، فالبطل ليس كباقي األبطال بل ستشكل حالة االختفاء صي
 ستالزم حياته.

إن تتبع النص الروائي وهو يقدم لنا حكاايته األربع" حياة "اَلْمَعلَّْم َعِلي الذي ظهر فجأة يف احلي مث 
اختفى، وحكاية املراقب الذي راح يذبُج املقاالت عن الفساد واحملسوبية ليلقى نفس املصري، ويف 

وزيد الذي جترأ واقرتب من )البناية الكبرية( وََكلََّم األخري تقدم لنا حكاية املستحم يف شاطئ سيدي ب
( هو تتبع يف حقيقة األمر خلطاب "األان" وهي تصوغ 23األمساك لكي ال يظهر له بعد ذلك أثر." )

 موقفها من األرض والس ماء واالنفجارات واجلنراالت واملواقف اإلنسانية.
راقب واملتنزه على شاطئ البحر، كلهم ميثلون عوامل فالشخصيات األربع يف الرواية؛ املعلم والتاجر وامل

خمتلفة. ولكن ميكن أن تتقاطع يف الصفاة املسندة إليهما. َوِإزَّاَء َهَذا الَوضع فإنَّ النَّاقد حاول تتبع ــ 
وفق هذه احلكاايت ــ الصورة الكلية املرسومة للبطل املناضل عرب ما حدده يف إجراءات ثالث؛ 

(  24جيعل من تعبري احلدث الواقعي إىل حدود اخلرافة على حد تعبري توماس ابفيل )  "األسطرة" أي ما
بعبارة أخرى ما يضع مسافة بني عامل الرواية وعامل القارئ. مث ينتقل إىل إجراء اثن ويتعلق بفهم الصيغة 

منوذج متفرد  السردية اليت تنسج صورة إنسانية مشولية حتتضن كل الصفاة. فالبطل يف الرواية حييل على  
أي صورة مطابقة لألصل وليس نسخة عنها. وقد الحظ الناقد أبن هذا اإلجراء الثاين يقودان ابألساس 
إىل إجراء اثلث وهو إجراء خاص يتعلق  ابلوصف الفيزيقي للشخصيات، فالشخصيات الروائية  

لوطن بصفاهتا وتعددها تقدم صورة واحدة عن البطل "املناضل الذي نذر حياته خدمة ل
ا حالة من احللول ابملفهوم الصُّويف. وهكذا ينتهي الناقد من تفكيك خيوط القصة 25وقضاايه") (. ِإهنَّ

 عرب صورة البطل املناضل الذي مات من أجل الوطن.

 

 . 129( المصدر نفسه، ص:  23)

Univers  Thomas Pavel :( نقال عن سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق،  24)

de la fiction, éd Seuil, Paris 1988, P :100  
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 :  العوامل العارية يف رواية "اخلبز احلايف" حملمد شكري .ج
مضمراهتا النصية والبحث عن الغائب والعوامل املتخيلة يعود الناقد إىل سرية حممد شكري ليعيد مساءلة  

أو املمكنة فيها. وليس هذا األمر إال عن طريق اللغة وما تتيحه من إمكانيات هائلة يف التعبري والوصف 
والتخييل واملثريات احلسية. واستنادا إىل هذا تندرج رواية حممد شكري حنو ما هو هامشي وما ترسخ 

عادة "الوعي الطفويل" وهو استعادة واعية لألحداث الطفولة وهو ينظم ويرتب يف الذاكرة عرب است
ويصف وحيذف . وقد اقتفى الناقد انتظام السرد وتتبع الداللة اليت ارتبطت ابللذة، واألمل، اجلنس،  
وهي ترتكز على ضابط اجتماعي وأخالقي. فالوقائع اليت أتيت عن واقع الطفولة وما يرتبط هبا من 

ت جنسية خارج رقابة دينية أو أخالقية أو سياسية، فيحضر املمنوع  واحملضور عرب اللغة بعيدا مغامرا
عن التداول السري إىل موقع )الثقافة العاملة( اجلنس وما يرتبط به من اللذة والغريزة والشعور اإلنساين 

امات واألحاسيس، املشرتك. وتظل اللغة هي الوسيلة الوحيدة اليت تعرب عن االنفعاالت واالستيه
 تصف األحداث؛ اجلوع التشرد والعيش يف األزقة املظلمة.. واملواقف اإلنسانية املتباينة. 

(. فاملشاهد السردية املبثوثة يف 26إنَـَّنا يف هذا النَّص ِإزَّاَء "تصوير هلوامش الفعل والسلوك ورد الفعل")
آاثرا انفعالية تثري الشفقة والتعاطف مع الشخصية اآلاثر الذي يولده النص ختلف يف نفسية املتلقي 

البطلة، كما تثري التنكر والنفور من واقع اجتماعي مرير َهشٌّ يتاقسمه اللصوص واملشردون واحليوانت  
إنه اخلبز احلايف أو ما يسد الرمق أو ما يشكل احلد األدىن للعيش. إهنا تفاصيل الذات مع واقع األمل 

شاشة احلرمان .. ويعود الناقد لوضع حالة من التقابل الثقايف أي بني " الطبيعي" بكل أنواعه؛ الفقر اهل
(. فالعيش يف دائرة األزقة املظلمة واملزابل يعد خروجا من دائرة الفضاءات احلميمية يف 27والثقايف")

القطط.. أشكاهلا اإلجتماعية، والدخول يف فضاءات الطبيعة املطلقة اليت تعيش فيها الكالب الضالة و 
وكل أشكال القدارة والعنف والعدوانية.. وهكذا ينتهي ابلقول إىل أن رواية اخلبز احلايف هي عامل 

 الطفولة الشقي يف صورته العراء االجتماعي واللغوي.
 

 143: ( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص 26)

 . 150، 149، 148( ينظر : سعيد بنكراد:  السرد وتجربة المعنى، مرجع سابق، ص ص ص:  27)
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 السرد والتجربة احلسية يف رواية "صحن" لسميحة خريس:   .ح
رواية "صحن" عند الروائية األردنية استنادا  يف هذه الرواية حياول الناقد حتديد البداايت والنهاايت  يف  

إىل آليات السرد وقواعده، وتتكون الرواية من جزئني منفصلني عن بعضهما البعض حبيث متثل يف 
اجلزء األول منها رؤية سردية يتبناها سارد مركزي املتمثل يف إهلام فتاة يف الثالثني من عمرها قامت 

حاة، وفشلت يف النهاية نظرا ملطالبها الكثرية فوضعت حدا هلذه مبغامرات جنسية مع ابن اجلريان الن
 العالقة. 

ويف اجلزء الثاين؛ نتابع قصة أستاذ للتاريخ والد الشاب النحاة، الرجل املتصف "بغريب األطوار". تزوج 
ظة وهو صغري ومل يباشر زوجته إال يف ليلة وفاة ولده،  وأحب إهلام يف السر ُحبًّا جنونيا. قام يف حل

هستريية بتكسري متاثيل ابنه، اهتمه ابنه ابجلنون وأودع يف مصحة لألمراض العقلية، ويف املصحة ذاهتا 
 (. 28سيطعن ابنه بسكني وأرداه قتيال.")

وهكذا نتابع مع الناقد تفاصيل الرواية وحيثياهتا األخادة ابإلغراء واملتابعة.  لينتقل على مستوى 
ياهتا النصية بدءا بصيغة احلكي اخلرايف اليت يتقدم هبا السارد يف مستهل التفكيك والتحليل وخلخلة بن

الرواية، "كان اي مكان" وهي صيغة تستهوي القارئ كما تستهوي األطفال وتشدهم حنو املتابعة يف 
تفاصيلها. وتبدو هاته الصيغة اسرتاتيجية سردية تتبناها الرواية من البداية إىل النهاية القائمة على 

 د النفي. حدو 
تعد شخصية إهلام بطلة هذه الرواية وساردهتا املركزية كما هو األمر مع "أستاذ التاريخ" ـ يف اجلزء الثاين 
من الرواية ـ لكن الذي جيمع بينهما يبدو على مستوى الوظيفة التمثيلية يف الرواية من خالل منذجة 

 لشخصيات عديدة. 
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ناء عواملها الداللية والزمانية من خالل طقوس اجتماعية وثقافية من هنا تبدو عوامل الرواية وهي حتاول ب
وصوال إىل "املشرتك اجلسدي: احلق اإلنساين الطبيعي يف االستمتاع ابملاء واهلواء واحلياة ولذات 

 (29اجلسد." )
 مث خيلص الناقد إىل القول إن التجربة اإلنسانية احملتفى هبا يف النص، هي جتربة اجلسد الباحث عن

أمان عاطفي ال ميكن أن يوفره إال جسد آخر. يضاف إىل ذلك الصيغة التقدميية "كان اي مكان " 
املتوغلة يف الزمن املاضي وختطت كل احلواجز الثقافية والعوامل السردية تدرجييا على حنو ما يعرب عنها 

 رض.الناقد بـ "حاالت اإلحساس" إحساس اجلسد الذي هو سر من أسرار بقائنا على األ
ابلنظر إىل الرواية وهي تقدم لنا مواقف إنسانية من خالل شخصياهتا؛ إهلام املرأة الثالثينية الباحثة عن 
اللذة اجلنسية، ومنري )االبن( حناة متخصص يف تصوير األجساد األنثوية، واألب أسري امرأة ال حيبها. 

ام بعيدة الوصل عن حبيبها، سيأخذ السرد ايقاعات متعددة إذ سيفشل األب يف مسعاه، وبقيت اهل
أما االبن الفنان ظل أسري منحواتته فخرجت إهلام ابحثة عن اللذة اجلنسية فجسدها املشتعل املتأجج 
الذي يستوحي من حاالت اإلحياء والصور أعضاء جنسية. ويشري من جهة أخرى إىل حالة من 

والثقافية على مستوى العالمات الدالة   التناظر اليت يقيمها بني احلاالت اجلنسية والطقوس االجتماعية
واألشكال الرمزية واالستعارية ـ مثال؛)حق الطعام الذي بيننا( ـ وهلذا حيتاج السرد دائما إىل التَّخفي يف 

 (.30ثوب االستعارة والتشبيه والكناية )

مطعوان بسكني، كما مات هكذا ينتهي بنا الناقد يف رحلة قرائية للرواية إىل القول " لقد مات الفنان  
والد األستاذ من قبل، وزج أبستاذ التاريخ  يف مصحة األمراض العقلية، وستخرج إهلام من بني هذه 

( إهنا الرغبة يف اكتشاف لذة اجلسد 31األنقاض إىل الشارع، لتكتشف العامل وكأهنا تراه ألول مرة." )
 املدوية أان حرة أان حرة. وذاك ما عربت عنه اهلام يف هناية املطاف عرب صرختها  

 

 .156( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص:  29)

 .167المعنى، مصدر سابق، ص: ( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة 30)
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 اخللق واحللم ومقامات الصويف يف رواية "خفق أجنحة" حملمد عز الدين التازي: .خ
يتوقف الناقد يف هذه الرواية عن عوامل مغايرة للرواايت السابقة الذ ِكر ويتضح ذلك بدءا من العنوان 

لروحي. من أجل بناء عالقات "خفق أجنحة" العنوان املوحي إىل حاالت ورموز يتداخل فيها املادي اب
ترتبط ابللحظة اخلالية واإلحساس والسمو الروحي عند املتصوف. إننا يف هذه الرواية إزاء عامل عرفاين 
زاهدا يف متاع الدنيا ولذاهتا متخذا من قمة اجلبل مكاان يقيم فيه، تواقا للسمو والتعايل واخللوة 

تمع. فيصبح اجلبل املالذ الروحي للكائن البشري والنسك..، مشككا يف قوانني الدولة و قيم اجمل
 للبحث عن العوامل املمكنة لتخلص من أعباء احلياة وتناقضاهتا. 

ويذهب الناقد إىل حالة من التقابل الكوين يف عوامل الرواية )السفح/ اجلبل( )الفوق/ التحت( )األرض/ 
مع السارد جتربته الصوفية ضمن ثالثة السماء(.. وضمن هذه التقابل تؤسس الرواية مبناها لنتابع 

مشاهد: واحد لسرد وقائه ما جرى لعبد احلي السراج مع سبع نساء، ومشهدان يصفان اختفاءه 
(.  32وهروبه إىل اجلبل ضمن ظروف غامضة مل يستوعب داللتها األقربون واألبعدون على حد سواء") 

نة فاس عاش طفال يتيما وترىب يف أحضان فعبد احلميد السراج حيكي لنا تفاصيل ما جرى له يف مدي
كفيل يشكو من العقم )سيد حبيب(، بعد أن فقد أبويه يف حادث اهنيار منزل..اخنرط يف العمل 
السياسي وأصبح مناضال يساراي أراد أن يغري به العامل. عاش عالقات عاطفية مع سبع نساء ومل ميس 

فيا زاهدا ابحثا عن العرفان واملعرفة والصفاء يف واحدة منهن. فكانت هاته التجارب كفيلة ليصبح صو 
بعده الروحي. فانفصل عن األهل ابلدم ليبحث يف الوجود عن )األهل ابملروءة( )واألهل ابلسياسة(  

 (.33)واألهل ابجلنس( اجملهض، لينتهي يف أحضان الطبيعة الئذا ابجلبل )

لوقائع واحلاالت اليت ال ميكن إدراكها إن العودة إىل خطاب التصوف هو عودة إىل الذات والروح وا
 إال يف حاالت العزلة أي خارج الزمن العادي. 

 

 .174( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق ، ص: 32)

 .175( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق ، ص:  33)
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أما من الناحية احلكائية يصرح الناقد ليست هناك أحدااث ابملعىن السردي بل هناك وصف لوقائع ال 
اء..إهنا ميكن جتميعها، مليئة ابالحاالت الرمزية والتارخيية وقصص األنبياء واملتصوفة وبركات األولي

ذاكرة النص وذاكرة املتلقي معا. وهكذا يصبح "السرد يشخص وحييي ومييت وجيعل احلياة واجهة 
(. وخيتم الناقد قراءته النصية ابإلشارة إىل مرجعيات 34مرئية من خالل حدود تطمئن هلا النفوس")

جتلياهتا. فهي حلظات خارج الزمن السرد اليت تعود إىل عامل الطبيعة والدواخل اإلنسانية يف أبعد 
اإلنساين ألن فعل املعرفة الصوفية هي  ببساطة خارج الفعل املألوف ـ )ذات خمطوفة ( )شطحات 
 احلال( ـ إهنا رحلة حاملة تقود الذات إىل البحث عن الغريب واملدهش  والعجيب واملقامات السامية.

 ات" لطالب الرفاعي:األَن بني املقموع وسلطة الزمن يف رواية "مسر كلم . د
يسلط الناقد الضوء يف هذه الرواية عن الضمائر يف صيغتها النحوية مبا هي أدوات منظمة للخطاب 
إذ ال يستقيم اخلطاب بدوهنا فاحلاالت والتحوالت واألصوات املتعددة  وامللفوظات السردية  

وقائع نصية خمتلفة. إن والسلوكات واألفعال يف النص، تتحقق وفق صياغة  ضمريية تفصل أو تبئر 
لعبة الضمائر هاته هي ما حاولت رواية "مسر الكلمات" االستناد إليها. وفق بناء روائي حمكم إذ 
تتألف من عشرة فصول كل فصل مستقل بذاته، وتتكون من شخصيات رئيسة تناوبت على جمرى 

( ستعرف إيقاعات 35)احلكي وهم؛ "مَسَْر، وطالب الرفاعي وجاسم وعبري ودالل وسليمان ورمي." 
سردية خمتلفة وفق ممكنات سردية مرتبطة بضمري املتكلم أحياان، وتريد التَّخلص أحياان أخرى من 
ضمري "النحن" الذي خيتفي وراء "اهلو". إنَّ كل الشخصيات تروي أحدااث هي ذاهتا اليت ترويها 

ة لصوت السردي الواحد  الذي الشخصيات األخرى املماثلة. فمن انحية أوىل جيد غياب مرجعية قيمي
يستند إليه القارئ من أجل تصنيف شخصية معينة. ومن انحية اثنية يرى غياب فهم لآلليات الداخلية 

 (36إلنتاج اآلاثر املعنوية يف النص. وابلتايل فاحلقائق ال قيمة هلا يف ذاهتا إال يف  ارتباطها بغريها. )

 

 . 170 نفسه، ص:مصدر ال( ،  34)

 187( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق ، ص:  35)

 190سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق ، ص:  ( 36)
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 مواقف وحلظات زمنية يتغيا منها االختيار إما أن تقبل إن االسرتاتيجية السردية تضع الشخصيات يف
أو ترفض وليس من خيار اثلث. فدرامية األحداث ترتبط ارتباطا وثيقا مبواقف الشخصيات واختياراهتا. 
ويالحظ الناقد على مستوى الزمن، أن شخصيات الرواية ترتاوح مابني الثالثني واألربعني أي مرحلة 

ة. وهي مرحلة مقلقة جدا تشهد برتاجع األحالم والرتهل وظهور التجاعيد ما بني الشباب والكهول
 على اجلسد وانتهاء بشيخوخة النفس إنه ثقل الزمن. 

إن مسار الشخصيات الروائية وهي تروي أحداثها ال أحد منهم يصل إىل حمطاته النهائية. أضف إىل 
قة خاصة إستنادا إىل فهمها اخلاص ذلك غياب )اهلو( السارد املركزي. جيعل كل شخصية تبين حقي

للحدث وللعالقات اإلنسانية املشرتكة. فأصل الرواية حلظة عابرة يف الزمان على حد تعبري الناقد 
وابلتايل كانت الشخصيات تبوح ابنفعاالهتا ومواقفها وحاالهتا يف كل حلظة من اللحظات الزمنية. 

هي املدة املستغرقة يف سرد أحداث الرواية، مث تستقل فاإليقاع الزمين ال يتجاوز مخس وعشرين دقيقة، و 
كل شخصية بفصل أو فصلني تقوم مبهمة سرد أحداث هي ذاهتا األحداث اليت ترويها الشخصيات 
 األخرى يف حلظة زمنية بعينها ليال مابني الساعة احلادية عشرة، واحلادية عشرة ومخس وعشرين دقيقة. 

س وعشرين دقيقة، وهي املدة اليت استغرقتها سرد أحداث وهو توصيف سردي وزمين يف حيز، مخ
الرواية وهي أيضا املدة املوزعة ابلتساوي على الشخصيات. أما عن السارد املتخفي وراء "حقيقة 
موضوعية" إنه يوحي إىل هروب من ماض َوىلَّ َوَتوٌق إىل املستقبل. مث خيتُم هذا التَّحليل حبلِ  لغزها 

وايل ِإىل حياٍة الزَّمين احلادية ع
ُ
شرة وعشرين دقيقة واليت تدلُّ على أنُـّنُّا إزُّاَء حلظات وسنمرُّ إىل اليوِم امل

 َجديدة. وكأنَّ القصَّة ُمستمرَّة متاما َكَما هي احلَياة.

 : موسم العودة إىل اجلنوب يف ِرواية "البعيدون" لبهاء الدين الطود  .ذ
يف هذه الرواية يتوقف الناقد عن عقد مقارنة بني "موسم اهلجرة إىل الشمال" ورواية "البعيدون" من 
خال ل خطاب "األان" و"اآلخر" والصراع الفكري واحلضاري ومتثالت الرمزية احلاضرة يف الروايتني  

 معا. 
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رب استحضار ما ويعترب هذا األمر مدخال أساسيا يف البحث عن الوعي النص يف هذه الدراسة ع
تنتجه اللغة الواصفة للرواية لنفاذ إىل عواملها الداللية. وما يالحظ يف سياق حتليله للرواية وجود "أان" 
تتغري بتغري السياق الذي ترد فيه. حبيث تتكفل "األان" األوىل برواية القسم األول أبحداثه وتتكفل 

لة الداللية لألان األوىل. ويبني هذا التقابل بني "األان"الثانية برواية القسم الثاين. يف غياب اإلحا
"األانت" من انحية يف فصول الرواية على بناء الرواية يف صياغة عواملها الداللية، علما أن هذه الذوات 
هلا قيم مشرتكة على مستوى الوعي والتاريخ والتصورات والرؤية. فاألان األوىل هلا وظيفة عرضية حتيل 

دي. فيما األان األخرى هي السارد والشخصية وموضوع السرد. وعلى هذا األساس على املألوف والعا
نتابع مسارا للشخصيات القائم على التناظر الدِ اليل تتحقق من خالله إحاالت التشخيص وخاصية 
التسريد وتتحدد عالقة "األان" بـ"اآلخر" من خالل أشكال خطابية متنوعة. )اجلنس اجلسد االنتقام 

واقف النضال..( حتدد األعماق اإليديوجلية اليت تتحكم يف السرد والوصف وأشكال تداول العار امل
السرد يف الرواية،  ضمن  قضااي فكرية وأحداث متعددة يقف عندها السارد ويبئرها ..وما ميكن 

 اإلشارة له يف هذا الصدد حضور جسد املرأة كثيمة الرئيسة يف الرواية.

ا رواية النساء وملكوت الشهوة اجلنسية، فكل األفعال توحي بوجه جنسي وهكذا يستنتج الناقد أهن
معني. وابلتايل فالعالقات واألشكال الرَّمزية أصبحت تتخذ من املرأة ممرا حنو االنتقام من الذات 

 واآلخر احتقارا وشتيمة. 

سلل خيط سردي لقد اتسمت هذه الرواية ابلنفس السردي الطويل فما أن نتابع خيوط احلكاية حىت يت
جديد ضمن حركة دينامية ال تعرف التوقف. وهكذا نرى إيقاع السرد حياكي ايقاع الفعل اجلنسي  

 الذي مل تكتمل حلقاته يف الرواية بعد.

 الذات واجلالد وتفاصيل الزنزنة يف "سرية رماد" خلدجية املروازي:  .ر
املمكنات الداللية عرب استحضار حالة حُيلِ ُل الناقد فصول هذه الرواية عرب سريورة أتويلية تستعيد 

الذات املعذبة يف عالقتها ابجلسد "فيد اجلالد وسوطه وعيناه هي املمر الذي سيقود مولني مث ليلي 
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(. وهي حالة انتزاع إنسانية  37بعد ذلك إىل اكتشاف اجلسد، أي اكتشاف احلدود واملهانة واخلالعة")
فعل يتعلق ابجلالد ميارس شىت أنواع التعذيب على ضحيته.  اإلنسان من محيميته وشرفه إننا هنا إزاء 

فتستعيد الذات الذاكرة كي تصوغ قالبا سرداي حيث يقرر مولني وليلى أن يكتبا عن زمن السجن 
(. ويبدو أن العنوان أييت يف صيغة دالة "سرية الرماد" وهي 38وعذاابته وعن حتوالت اجلسد املتتالية )

وهي صورة ُمثلى لتجسيد األشياء واملمكنات . لنتابع تفاصيل حكاية األمل   حالة من التالشي النهائي
والتعذيب يف خمافر الشرطة والسجن والزواج والطالق..وتفاصيل تتعلق ابإليديولوجيا والسياسة واملرض 

 واحلرمان اجلنسي والتطاحن بني الرفاق.. 

أحداث مولني وقلبه معلق ابلبحر وليلى متلؤه أانء تتوزع الرواية إىل قسمني اثنني؛ قسم يروي تفاصيل  
الليل والنهار. وقسم اثين؛ يروي تفاصيل التعذيب يف خمافر الشرطة والسجن والزواج والطالق.. وهي 
العوامل الداللية للرواية . إن التمثيل السردي حاضر بقوة يف الرواية من خالل أسلوب التشخيص 

الوصف والصراع ومعاانة السجن والتعذيب واالعتقال إهنا سردايت وحتوالت الزمن وحلظات التقابل و 
 األمل والعذاب.

هكذا يرى الناقد أن الذاكرة تستحضر حاالت العذاب يف خمافر التعذيب واألقبية السرية املختلفة بني 
ا "اجلالد والضحية".  وطبعا هي حالة من السلوك احليواين الذي جيرد اإلنسان من كل القيم. وهذا م

حصل مع ليلى يف اجلزء الثاين حيث مورس عليها العذاب التقطته مشاهد الرواية عرب رصد احلالة 
النفسية للقتلة واجلالدين، وكيف شخصت الرواية حالة التأمل واالستيهامات االنفعاالت احليوانية  

اثنية للضحية وهي متارس فعل التعذيب؟. إهنا تكشف عالقة اجلالد ابلضحية من جهة ومن جهة 
تكشف قدرة اللغة الواصفة على التعبري ملعرفة الشيء املوصوف. لتصبح اللغة ترصد "الالشعور لغوي" 

 

 120 ، ص:( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق 37)

 221 ، ص:ابق( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر س 38)
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ختتبئ وراءه كل الصيغ التعبريية البذيئة واملنحطة والسوقية واليت تؤكد عدوانية اجلالد وسلطته على 
 (. 39الضحية يف موازين قوى غري متكافئة ينتفي فيها التقابل. )

الناقد ابلقول أن النص يعيد بناء النظام السردي من جديد عرب حضور التعذيب اجلسدي وأوج   وخيتم
العذاب واإلذالل، وانتهاك حلرماته ومحيميته وهي حالة استعادة احملكي لتجربة مماثلة سرداي عرب الذاكرة 

 وتفاصيل النكبات املتتالية يف سنوات السجن.

مل الرواية العربية نقدا وحتليال وتفكيكا. عرب تتبع آاثر املعىن من هكذا خيلص الناقد بعد رحلة يف عوا
خالل احلاالت والتحوالت ومعرفة طبيعة العالقة بني مكوانت اخلطاب السردي. لقد متيز الناقد يف 
قراءة هذه التجارب الروائية عرب البحث عن فائض املعىن الذي تشيده النصوص، والبحث عن الوقائع 

اتيجيات السردية اليت تستند إليها الرواية على مستوى التشخيص والسرد واألحداث النصية واالسرت 
والوصف والزمن والقصدية.. إهنا سريورة أتويلية يتم من خالهلا تتبع اآلاثر املعنوية اليت يولده النص 

 الروائي. 

 

 املنهج النقدي عند سعيد  بنكراد:  .3
الصدد سؤال املنهج عند الناقد األديب سيما،  وأن الناقد األديب من بني أهم األسئلة اليت تثار يف هذا  

جيب أن يسلك منهجا يف حقله املعريف أو يؤسس منهجا ملشروعه النقدي رغبة يف التجاوز أو الضعف 
الذي قد يعرتي املناهج أحياان. ويف تتبعنا لدراسات سعيد بكراد ومنها كتابه هذا ـ السرد وجتربة املعىن 

أن الناقد ال يستند إىل منهج بعينه بل أحياان يعترب املنهج "األوحد خرافة ال ميكن أن تنتج ـ نستنتج 
 (.40عنها سوى األوهام" )

 

 . 231 230( سعيد بنكراد: السرد وتجربة المعنى، مصدر سابق، ص ص:  39)

 .7 ، ص:( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق 40)
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فالقراءة النصية احلصيفة عند الناقد تستند إىل قوانني وتصورات ختص انتاج املعىن وشروط تداوهلا، 
ها عرب سريورة أتويلية تبحث عن آاثر املعىن. وأحياان تستند إىل فرضيات يقوم الناقد ابختبارها وحتليل

إن الناقد يرى التوصيفات اجلديدة أعادت النظر يف كل شيء "يف الكتابة والرؤية والقراءة واملعىن 
 (، استجابة لوعي حضاري ال على أساس أحكام جاهزة أو أحادية يف الرؤية. 41والدالالت" )

ائيات آبلياهتا املنهجية على مستوى الرؤية النقدية، لقد اشتغل الناقد لسنوات طويلة على السيمي
مقتحما جماالت معرفية خمتلفة تربز دور املعىن وانتاجه يف معاجلة القضااي واإلشكاالت والظواهر  
واألنساق يف تعددها. إن منهج الناقد متفرد يف التصور والرؤية والداللة.  فاملعرفة االبستيمولوجية اليت 

من السيميائيات مبختلف مشارهبا مما أعطاه اإلمكانية يف انتقاء املفاهيم املالئمة ينطلق منها تشكلت  
يف تفكيك النصوص وحتليلها. لقد توخى الناقد يف مشروعه السيميائي اعتماد على مفهوم "املالءمة 

 لثقافية.العلمية" بني املفاهيم سعيا منه لتحليل إجرائي يراعي خصوصية النص العريب وأنساقه املعرفية وا

 تركيب: 
بَِناًء على ما سبق ميكُن القول ِإنَّ النُّقاد املغاربة سعوا مبكرا إىل تبين مشاريع فكرية رائدة يف جمال النقد 
قة يف استعمال املفاهيم لضبط املادة اليت يقوم ابالشتغال عليها  والرتمجة، تتميز ابلوضوح املنهجي والدِ 

ىت مينحها طابع العلمية واملوضوعية. وهو ما رأيناه مع الناقد ـ حتليال وتفكيكا ضبطا علميا مؤسسا ح
البنيوي ـ سعيد يقطني على مستوى النقد االجتماعي )جريار جينيت ـ وبري زميا ـ ومادام دوستايل(  
حيث تلقف من ثقافتهم يف جمال التنظري واملمارسة من أجل إرساء مناهج يف القراءة والتحليل يف 

رب رؤية ووعي منهجي ومفاهيمي  حيافظ على ُهويَّة الن ص العريب وجيعله متفاعال من السَّرد العريب. ع
 اللغات والثقافات واحلضارات املختلفة.

 

 .8 ، ص:( سعيد بنكراد: السرد الروائي وتجربة المعنى، مصدر سابق 41)
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أَمَّا الناقد السيميائي سعيد بنكراد فقد أبدى جمهودات جبارة يف جمال النقد والرتمجة، تنظريا وممارسة، 
ة العربية مع مراعاة اختالف الشروط الثقافية والفكرية فحاول استنبات السيميائيات بفروعها يف الرتب

 واالجتماعية والتارخيية .
وهكذا بدأ الناقد سعيد بنكراد بتمثله آليات السيميائيات وخاصة يف جانبها التأويلي قراءة النصوص 

يف  العربية حتليال وتفكيكا مربزا وظيفة إنتاج املعىن وآاثره يف النص. موسعا بذلك جمال اشتغاله
 السردايت والثقافة والفنون البصرية.

خنلص  مما سبق أن النقاد املغاربة يف جمال النقد الروائي مبختلف مشارهبم واجتاهتهم سعوا على تلقُّف 
املناهج النقدية الغربية املعاصرة، على االستفادة منها بوعي نقدي ورؤية حصيفة ال تغلب املنهج على 

كن تَنظُُر إىل روح النص بطريقة واعية متفتحة جتعل من املنهج وسيلة النص وال النص على املنهج ول
 للكشف عن النص وآلياته املتحكمة فيه. 

لقد عمل هؤالء النقاد املغاربة حبكم تفتحهم على التيارات اخلارجية إىل بلورة وعي جديد ابلنص 
بة النَّقدية العاملة يف الوطن العريب العريب، حيركهم يف ذلك الدافع املنهجي واملعريف يف حتديد نواة الكتا

 مبفاهيم ومصطلحات تطرُحها املناهج الغربية احلديثة. 
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FUNCTION AND THE CULTURAL ROLE 

 (MARYAM AL-HAKAYA - ALAWIYA SUBUH EXEMPLAR) 

Zainab ALTAHAN1  
 

Abstract 

"Alawiya Subuh" is considered one of the Arab female novelists who have a rare bravery 
in revealing the secrets and hidden sentiments that are buried in the depth of Arab 

society. I chose this novel because it tells, in an amazing narration, the stories of 

dozens of women in Lebanon, villagers, intellectuals and other women fighters, who 

participated in the front against the Israeli occupation. The dialect of the novels is that 

the narrative of each of them intersects with the other, each of which narrates the 

course of their lives with a man who enslaves her femininity under the whips of his 

eastern patriarchy in a way that intimidates the reader, whether it is sexual or physical 

violence.Therefore, this novel is considered one of the feminist narratives in the Arab 

world. Although I do not agree with the term and its rationale, but it represents a 

mural in the postmodern narrative, when it put together the criticism of backward 

values while rejecting them, and replacing them completely with the call for complete 

liberation from an ethos that govern the course of human society. It restructured the 

relationship between men and women according to the foundations of "Western 

feminism", following the standard of "sexual quarrel" by the French philosopher 
postmodern theorist Michel Foucault.The writer was able to present the most complex 

issues of woman, her sexual life (forbidden taboo), and how society handcuffed her 

within her own umbilical cord. Represented by "Maryam", the protagonist chose, to 

make up for the suppression of her freedom, an undisciplined manner with no clear 

path.She was guided by her sexual relations with a number of men, but she ended up 

with a relationship established by religion and society by marrying a traditional 

"religious" man whom she had rejected while she was young. A contradictory coup 

ending means that it is impossible to be freed from society and religion. As if, this 

breakdown can only be achieved by destroying all the values of society and religion, 

without distinguishing between the righteous, the good, and the backward. 

 
1 Dr., Lebanese University, riza_zein@hotmail.com 

 

ArticleHistory: 
Received 

06/01/2020 
Received in 
revised form 
06/01/2020 

Accepted 
28/02/2020 

Available online 
07/03/2020 

 

mailto:riza_zein@hotmail.com


Feminist Literature Between The Narrative Function And The Cultural Role 

(Maryam Al-Hakaya - Alawiya Subuh Exemplar) 
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 74-96 

75 

Key Words: Feminist Literature, narrative function and the cultural role. 

 األدب النسوي بني الوظيفة السردية والدور الثقايف
علوية صبح أمنوذًجا(  - )مرمي احلكااي   

 

ةاجلامعة اللبناني ، دكتوراه ابللغة العربية وآداهبا،زينب الطحان  
 صامللخ  

تعّد الكاتبة "علوية صبح" من الروائيات العربيات اللوايت ميتلكن جراة اندرة يف الكشف عن املستور 
الرواية ألهنا تروي بسردية مذهلة حكااي عشرات واخلبااي املدفونة يف عمق اجملتمع العريب. اخرتت هذه  

النساء يف لبنان، قروايت؛ مثقفات وأخرايت حمارابت، شاركن يف اجلبهة ضد االحتالل اإلسرائيلي.  
جدلية احلكااي تكمن يف أن قصة كل منهن تتقاطع مع اآلخرى، كّل منهن تروي مدار حياهتا مع 

قية بصور ترهب القارئ، سواءأكانت عنًفا جنسًيا أم رجل يستعبد أنوثتها حتت سياط ذكورته الشر 
تعنيًفا جسداًي. لذا، تعّد هذه الرواية واحدة من السرد النسوي يف الوطن العريب، وإن كنت ال أوافق  
على املصطلح ومسوغاته، غري أهنا متّثل جدارية يف سرد ما بعد احلداثة، حني تعتصر يف بوتقة واحدة 

ونبذها مع استبداهلا ابلنقيض متاًما ابلدعوة إىل التحرر التام من منظومة األخالق انتقاد القيم املتخلفة  
اليت حتكم مسار اجملتمع اإلنساين. وتعيد تشكيل العالقة بني الرجل واملرأة وفق أسس "النسوية الغربية" 

 د حداثي.حمتذية معيار "السعار اجلنسي" عند ميشال فوكو، الفيلسوف الفرنسي املنظّر للفكر ما بع
الكاتبة متكنت، من طرح أعقد قضااي املرأة، حياهتا اجلنسية )التابو احملرم(، وكيفية تكبيل اجملتمع هلا 
عرب قناهتا السرية. هذه املرأة متثلها "مرمي" )بطلة الرواية( ختتار تعويًضا عن قمع حريتها مسارًا منفلًتا 

د من الرجال، لينتهي هبا املطاف أمام العودة من دون أفق واضح. تسرّيها عالقاهتا اجلنسية مع عد 
إىل العالقة اليت يشرعها الدين واجملتمع، فتتزوج من رجل تقليدي "متدين" كانت قد رفضتهخم وهي 
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يف ريعان الصبا. هناية انقالبية متناقضة، وكأهنا تقول إنه ال فكاك من قيود اجملتمع والدين. وكأن هذا 
خالل تدمري قيم اجملتمع والدين كلها، من دون التميز بني الصائب  الفكاك ال ميكن حصوله إال من

 والصاحل واملتخلف.

 صبح؛  علوية  احلداثة؛  بعد  ما  سرد  العريب؛  النسوي  السرد  احلداثة؛  بعد  ما  رواية  :املفتاحية  الكلمات
 .احلكااي  مرمي 

: املدخل   

نطاق هذا البحث يعمل على تبيان اإلشكالية األخالقية الكربى األبدية، والكامنة يف العالقة بني 
الرجل واملرأة يف العامل العريب حتديًدا، عرب أمنوذج لبنان.تلك العالقة اليت تعمل التنشئة االجتماعية 

وهي حتاول الفكاك من   دائًما على خلقها، امرأة ضعيفة تستسلم أمام ذكورة الرجل القوي الشيكمة،
 شباكها لتصنع ذاهتا وحياهتا ابستقاللية اتمة عنه. 

اعتمدت املرأة العربية سالح العلم والثقافة ملواجهة واقعها الصعب، كانت حركة احلداثة يف العامل 
سلطة العريب متهيًدا هلا لتخطو ابجتاه التغيري، غري أن القيود معقدة، وهي متواطئة بني تقاليد اجملتمع و 

الدين. وهناك رأي لطاملا اندت به الثقافة الغربية )ثورة التنوير( هو احلرية الفردية، ويتمثل اجلنس 
بواحدة من جوانبها. إذ يرّكز األدب النسوي على مسار هذه احلرية يف هذا اجلانب، واليت يرى أهنا 

ذه املقارابت الفكرية والثقافية منطلق املرأة العربية للتحرر من قيودها.لذا، يهدف البحث إىل إاثرة ه
وفق منهجية ما بعد البنيوية )ما بعد احلداثة(، حني تعتمل مبادئها حفرًا يف ثنااي رواية "مرمي احلكااي" 
للكاتية اللبنانية "علوية صبح". فهي حتكي عن عامل النساء، من خمتلف الشرائح االجتماعية 

 اجهة الواقع املؤمل والتحدي كّل على طريقتها. واملستوايت الثقافية، جيمعها خيط واحد هو مو 
يتوافق منهج "ما بعد البنيوية" ومنهجية الكاتبة يف معاجلة قضااي املراة يف هذه الرواية، إذ هي تعيث 
الفوضى يف ثنااي أحداث الرواية، من انحية تكسري الزمن يف مسار ال يتكئ على وضعية حمددة، 

لة ابلقيم اليت تفكُكها، إىل جانب جتذير املكان وانسه مع متغريات فتمرر من خالله مجلة أحداث حممّ 



Feminist Literature Between The Narrative Function And The Cultural Role 

(Maryam Al-Hakaya - Alawiya Subuh Exemplar) 
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 74-96 

77 

تطرأ عليه بفعل تقادم الزمن وحاضره مستقبله. لذا يتمحور هذا البحث حول الشخصية النسائية بني 
التنميط واستعادة املركزية؛ الوعي األنثوي هبوية اجلسد؛ اجلنس الوظيفة السردية والدور الثقايف يف رواية  

  احلكااي"."مرمي

 

 متهيد 
أو  •يقول ميشال فوكو: "إن عصران هذا كله، سواء من خالل املنطلق، أو من خالل األبستمولوجيا

أنَّ  (2004وأشار أابه ) .(19 ص، 2004)أابه،  من خالل نيتشه عصر حياول أن يفلت من هيغل"
املستقبل، الذين سيكونون سادة األرض، قول:"إن أتويلي اجلديد يضمن لفالسفة يفريدريك نيتشه 

يلفت هذان التصرحيان إىل بنية أساسية يف انطالق الرؤية اجلديدة للتاريخ اإلنساين .  الوقاحة الضرورية"
ومساره اجلديل، والذي أخضعه الفالسفة منذ القدم إىل رؤى حتليليلة، فال شك يف أن فيلسوف 

هيغل الذي أقام تلك العالقة الوطيدة بني العقل والتاريخ،  "اجلدلية" األملاين جيورج فيلهلم فريدريش
فأعطى للتاريخ حمتوى عقلًيا، كما حّدد للعقل مسارًا اترخيًيا، ال تزال رؤاه الفلسفية حتّرك الفكر 

، ص 2004)أابه،  املعاصر برمته، حىت ميكن جماراة قولة "ابطاي" :"إن هيغل هو احلقيقة مكتملة"
13) . 

ن اهليغلية" الذي يعّده "فوكو" مهمة الفلسفة املعاصرة يتخذ ثالثة مسالك رئيسية. أوهلا: إن "اخلروج م
يتمّثل يف اخلطاب التارخيي النقدي الذي ظهر يف منتصف القرن العشرين حاماًل مشروع إعادة بناء 
املنهج التارخيي من خالل تصّور جديد للحدث يتخّلص من الطابع اخلطي التجرييب للزمن ومن 

 
 اإلجابة تحاول وهي. المعرفة ومجال بطبيعة تهتم الفلسفة فروع من فرع هي (Epistemology :باإلنجليزية: )المعرفة نظرية •

 في والنقاش البحث يركز ما؟ بموضوع المعرفة مدى هو وما المعرفة؟ امتالك يمكن كيف المعرفة؟ هي ما: التالية األسئلة عن
 كلمة اإلنكليزية،تستعمل اللغة في. والتبربر واإليمان الحقيقة بمفاهيم إرتباطها ومدى المعرفة طبيعة تحليل على المجال هذا

 logos : يونانيتين كلمتين جمع من مؤلفة وهي. المعرفة علم على للداللة ، (Epistemology :باإلنجليزية) إبيستيمولوجي

 على العلماء فاختلف العربية،  في أما. للمعرفة نقدية دراسة الغرب،  عند إذا،  فهي معرفة: بمعنى epistemeو دراسة بمعنى
 وصنفه العلوم معرفة هو المعرفة حد أن   األشعري الباقالني فعرفه. األشاعرة عند وخاصة المعرفة عن كبديل علم كلمة استعمال

 .التعلم طريق عن مكتسب وهو محدث وعلم هللا،  علم هو قديم علم: علمين إلى
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املسبقات اإلنسانوية والتبشريية املرتبطة به. إنه التصّور الذي حيّدد أقوم صياغة لدى مدرسة 
 "احلوليات" وامتداداهتا احلالية يف احلقل التارخيي. 

أما املسلك الثاين : فقوامه أبستمولوجيا "االنفصالية" اليت أرست هنًجا جديًدا يف النظر إىل اتريخ 
اييس إدارك الظاهرة العلمية ومنط تشكليها وما تفضي إليه من "حقيقة" العلم، أعاد النظر يف مق

وهكذا بّينت أبسمولوجيا ابشالر أن العلم ليس سلسلة من اليقينيات الوثوقية املرتاكمة  –و"يقني" 
جتريبية تتحّرى حمض النجاعة وتطبعها االنفصاالت والقطائع. أما  –خطًيا، بل هو ممارسة عقلية 

ث : فهو جينالوجيا "نيتشه" اليت أفسحت يف اجملال أمام ممارسة جديدة للفلسفة وأقامت املسلك الثال
هنًجا أتويلًيا على أنقاض التقليد امليتافيزايئي ذي اجلذور األفالطونية، وبذلك دشنت إمكاانت نظر 

 . (14، ص  2004)أابه،    جديدة تندرج فيها فلسفة فوكو بوضوح
هي جينالوجيا للحقيقة تتخذ مسة "أنطولوجيا احلاضر" من خالل هذه احملطات الثالث من حيث 

، 1996)سرتوك،  ثالث جتارب منفصلة ومرتابطة أشد الرتابط يف آن واحد: املعرفة والسلطة والذات
. وهي من اللبنات األساسية اليت ختّص الشراكة بني الرواية والتاريخ, وابإلاثرة املعرفية هلذه (119ص  

ضيه على مستوى التوزيع املنهجي، يتحقق هدفان أساسيان. أواًل : فهم هذا العنصر الشراكة وما تقت
الشريك خطاابً ووظيفة، قبل أن خيضع آلليات التشغيل اجلديد ضمن سياق اإلنتاجية الروائية. واثنياً 
: بناء مسلك خاص ابلقراءة ذات صلة وثيقة بـ"البعد النفعي"، من دون أن يعين ذلك التضحية 

 . (5، ص  2010)أقلمون،    عد اجلمايل الذي هو شرط طبيعي لكل قراءة أدبيةابلب
فإن الرواية عند ارتباطها ابلتاريخ، تكون اختارت أن تبئر الدالالت واملعاين من خالل توسيط الشرط 
الفين. إن النزوع الداليل أصيل يف اإلنتاج الروائي أكثر من غريه، وقد تنّبه "جورج لوكاش" إىل ذلك 

  حدد بشكل عام حمتوى الرواية بقوله :"الطريق الذي يقود اإلنسان إىل التعرف على نفسه"حني
، وحنًتا على هذا القول يقول عبد السالم أقلمون :"إن احملتوى الدال يف (15، ص 1986)لوكاش، 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            (6، ص  2010)أقلمون،    الرواية التارخيية، هو الطريق األمثل ليتعرف اجملتمع العريب على نفسه"
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 الشخصية النسائية بني التنميط واستعادة املركزية
هذا النزوع الداليل، يف رواية "مرمي احلكااي" للكاتبة والروائية اللبنانية "علوية صبح"، يوقفنا بقوة أمام 
علمية اخلطاب فيها وفنية احلكاية، ستنمو هذه الدراسة إىل دراسة عالقة أنطولوجية اجلسد يف رواية 

الروائية، الوعي الذي ساهم يف  "مرمي احلكااي"، وما ميّر يف هذه النص من تشّكالت الوعي ابلكتابة
ترسيخه وإمنائه االشتغال ابلتاريخ مبوازة اإلبداع احلكائي. يتوزّع الكالم على شخصيات الرواايت 
الكثر، يوحون ابلصدق وهم ينطقون بلهجاهتم ويرتحنون بنرباهتم اخلاصة، هكذا يولِّد السرد املتخّيل  

ي قدرة اإليهام مبنقول حقيقي. يف رواية "مرمي احلكااي"، صوراً طافحة ابحلياة... وميتلك احلكي الروائ
البطلة األساسية هي مرمي، ويف ظلها الكاتبة علوية صبح. وتتقاطع معها يف اجلانب الرئيسي يف صنع 
أحداث الرواية، ابتسام اليت قاتلت يف صفوف الثورة الفلسطينية تقع ضحية زواج تقليدي، ايمسني 

ة تتحجب وتصبح غريبة عن املدينة حبسب الرواية، زهري الطبيب الذي حاول الفتاة الثورية واملتحرر 
أن يكون كاتًبا مسرحًيا خيتفي بغموض, كرمي زميل مرمي يف كلية احلقوق يصبح طائفًيا وينادي بـ"العرق" 

 والقرابة.  

عباس الذي كان يبحث عن احلب خارج بيته جيده عند مرمي، زوجه شخصية متّكلفة، وهو يبحث 
ن البساطة يف احلياة، والصدق، ولكن يعوزه دوًما القدرة على اختاذ القرار، يفّضل عالقة عشقه ع

السرية بعيداً عن أعني اجملتمع، وهو احملامي املرموق. هل كان خياف من هذا اجملتمع؟!.. بينما مرمي، 
ذ يظهر عباس شخصية مل تستطع أن تكمل معه حياهتا، ألنه رجل متزوج وهو مل يطلبها يوًما للزواج. إ

 غامضة، وغموضها مرتبط بظل مرمي اليت كانت دائمة البحث عن ذاهتا. 

أما مصطفى فهو نوع أخر من الرجال الذين يستّغلون املرأة أبشع استغالل إلشباع شهوهتم 
ومصلحتهم، كان ذلك "احليوان" يشّغل مرمي ابئعة لديه ويعدها ابلزواج، بينما هو يتلصص على حياة 

عاًما. وجالل ال خيتلف عنه ابنتهازيته   35بعيدة عنها ألهنا برأيه صارت "ختيارة" وهي ابنة  أخرى
"الربجوازية" وطغيانه األعمى ضد املرأة، إذ ال يريدها أكثر من ديكور يزين حفالت أعماله، وصنم 
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زاب أبكم داخل بيته. ولكن كرمي املثقف اجلامعي، والذي مل يكن ينتمي إىل أي حزب من األح
اللبنانية اليت كانت تتناحر يف حرب دموية، بعدما اعتقل أكثر من مرة على احلواجز احلزبية، قّرر أخرياً 
الزواج من فتاة من طائفته املسيحية اختارها له أهله، وختلى عن حبه البتسام املسلمة. هزمته احلرب 

عارات كان يتغّّن هبا ذلك اجليل  بطائفيتها وتغّلبت على قناعاته اليت يبدو أهنا مل تكن أكثر من ش
الذي وقف على خطوط التماس يطالب بتوحيد بريوت، الشرقية والغربية، يف أايم احلرب. رواية "مرمي 
احلكااي" تكشف عن الطريقة اليت تكون فيها الذكورة معنّية بردود اإلانث على العنف، وهي تفعل 

ثقافة الذكورية فحسب، بل أيضًا عرب إبراز ذلك ليس عن طريق تقدمي النسوة اللوايت تضطهدهن ال
)جتمع الباحثات  الطريقة اليت تكون فيها الذكورة معنية بوصفها جرًحا ينظم املعّن ابلنسبة إىل النسوة

 .(298، ص  ،2002جورجيساللبنانيات  

حلكايتها احملورية والدة مرمي، املرأة الريفية البسيطة، متّثل العنصر األول الذي تقف خلفه مرمي، نظرًا 
اليت تكشف وجًها من معاانة املرأة العربية، حيث يقف قهر الرجل للمرأة يف أعلى صوره وأقساها، 
حني تغتصب "فاطمة"، وهي ملّا تبلغ الثالثة عشرة من عمرها من زوجها الذي اخترب فحولته مع 

ا وتعنيًفا، ابملقابل كانت هي احليواانت قبل أن خيتربها معها. وكان يذيقها طوال عمرها ضراًب وشتمً 
العامل األساسي يف احلقل يف الريف، والعائل األول للعائلة عندما نزلت إىل بريوت وفقد زوجها عمله 
يف سكة احلديد، رّبت األوالد بفرك كفي يديها حىت تشققتا، وبقيتا كذلك إىل موهتا. "فاطمة" املرأة 

تعاطيها مع ذاهتا ورغباهتا، فكنت تتنكر هلا حتت غطاء  حفرت فيها طرائق الذكورة العنيفة أثرها يف
األمومة، الذي يدعوها إىل التضحية مث التضحية لدرجة نكران الذات بصورة أبعد من املثالية. "أمي 
مل تعرتف يوماً بلذائذها وجنسها وال أبن أيب الشاطر حسن رجلها، إال يف حلظات اندرة من حياهتا. 

ها مل تنس يوًما أهنا أغتصبت. طوال حياهتا بقي يف نظرها ذلك األعرج نسيت أشياء كثرية، ولكنّ 
 .(143، ص  2010)علوية،    العجيبة املصيبة .."
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يف اآلن نفسه مل يرتك عنف الذكورة أثره على "فاطمة" فحسب، بل انتقل للعيش يف الشرايني اليت 
ا "فاطمة" طوال حياهتا، وحيتدم حتدد األسرة والثقافة والوطن، هي تشدد على الفظاعات اليت عاشته

معها الصمت، إىل أن تفّجره ابنتها مرمي جبرها إىل السرد، إال أنه بقي سرًدا مجالًيا فنًيا منتسًبا إىل فهم 
الواقع االنفعايل املرافق للعنف الذكوري. إذ على ما يبدو أن جناحات التيارات املؤثرة فكراًي واجتماعًيا 

السنوات اخلمسني األخرية املاضية، واليت يقال أبهنا زعزعت كل مفاهيم يف احلركة النسوية خالل 
، مل (7، ص  2002)غصوب وسنكلريويب،    األنوثة وموقع املرأة داخل الرتكيبة البيولوجية واالجتماعية

تفعل فعلها يف اآلرايف البعيدة عن املدنية، وبقيت املناطق الشعبية، وخصوصاً القرى، بعيدة عن هذا 
خال فاطمة بعدما يضرهبا ألهنا برأيه أفشت سراً من أسرار زوجها، وهي ال تزال صغرية ال  الصدى.

تعرف سر ما حيدث، يقول هلا :" املرا األدمية يلي بتعرف األصول وواجباهتا قدام جوزا هي الزم جتيب 
، 2010)صبح،  الصرماية كل يوم وتعطيها جلوزا الصبح وتقل له اضربين. هاي املرأة األدمية.."

 .(154ص
تتناسل من حكاية األم "فاطمة" حكاايت أخواهتا وبناهتا، وجاراهتا وأوالدهم، )سهيلة وزينب ومجيلة 
وحسنة وآمنة ومها ورجنس ومسية ونزيهة وعباس وأم طالل وأم أمحد وأم يوسف وجالل وكرمي وكميل 

ًصا يف ما يتعّلق حبكاييت أم ومحودي وزينة..(. تتشابه حكااي بعض النسوة وتتقاطع فيما بينها، خصو 
طالل و"فاطمة"، وما جيمع حكااي كل هاتيك النسوة أهنن يواجهن العادات والتقاليد املتعّنتة والبالية 
اليت ترسم دوري األنوثة والذكورة، مع ما جتاوزته املرأة العربية من واقع كان أكثر ازدراء، إال أن 

جديدة عند كل منعطف اترخيي جتّر معها اإلشكالية مستجدات الواقع، واليت تفرض معها حتدايت 
اجلديدة ما حيق للمرأة منها وما مينع عنها بصفتها ال تزال ال متلك أهلية نفسها اليت مّلكها   –القدمية  

 التاريخ للرجل أسطوراًي. 

يبقى اجلنس اهلاجس األكرب يف حياة هاتيك النسوة، اجلنس "الشرعي" وما فيه من مكبواتت، وجنس 
العهر وما فيه من جتارة املومسات، واجلنس مع اجلن وما فيه من اهلرب من الزوج، كّل هلا حكاية مع 
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نوع خاص من هذا اجلنس. وكلها جيمع فيما بينها حتدي بعض املفاهيم السلبية األنوثية والعادات 
حلداثة. ويف حني أن اجملتمع التقليدية يف ما يراه بعض املفكرين واملثقفني أننا ما زلنا جمتمًعا بعيًدا عن ا

نفسه الذي يدفع ابملرأة إىل تشكيل هذه العالقات يف شكلها املأزوم واالنفصامي هو نفسه الذي 
يدينها ويطالب جبلدها، حني يفرض على املرأة من وحي الدين تلبية رغبات زوجها كيفما يشاء هو 

ل أفراد العائلة، الكبري والصغري، ميّد ال هي، وحني ينبذ اجملتمع "نرجس" املومس أخت فاطمة، نرى ك
 يده إليها سرًا طالًبا املال، يف الوقت الذي يطالب فيه أمام بقية اجلماعات مبوهتا..  

الالفت يف هذه الرواية أن صورة النساء عن اجلنس تتشّكل من خالل ما خيلعه الرجل عليها وليست 
ية، وهي تشكيل مبهم يقوم الذكور بصقله ليصبح متآتية من ثقافة جنسية، متعالقة مع اهلوية األنثو 

ل امرأة تنتقي أمنوذجها من ( فك2011وحبسب إبراهيم )، (207، ص 2011)إبراهيم،  قاباًل للتعّرف
بينهم، وتسّر صديقاهتا به، على خلفية من تنكري األمساء واأللقاب، فيدور احلديث يف جمالسهن 
اخلاصة عنهم، أو عّما يتصورون أنه خاص هبم، فاملرأة كائن شائه جيد له موطأ يف السرد ألنه يعيد 

قاء منقوص، فتأيت الذات األنثوية لتخلع تكرار األمنوذج الذي اختاره من الرجال لشغف عابر، أو ل
 على أمنوذجها ما تتمّن وترغب.                                                     

تظهر هوايت الشخصيات الكثرية، يف هذه الرواية، متقاربة من بعضها بعضا، جيمعها شكل واحد 
يتها لعامل النساء ضمن مشروعها الروائي.  من الثقافة االجتماعية، إذ تكمل علوية صبح احلكي عن رؤ 

وبوصفها مهجورة من الرجل ال هاجرة له  بوصفها ضحية ال جالًداعموًما تظهر املرأة يف رواايهتا 
بوصفها القصيدة واحللم الرومانسي ونصف الكائن  وبوصفها أداة للمتعة واجلنس وتصريف الشهوة ال

ال ترغب يف صنع الرواية مما ترغب أن يكون عليه  صبح" األمجل. ولعل مرد ذلك إىل كون "علوية
هلذا الواقع الصادم والقاسي واملأسوي مع وجود جزر احلنان الصغرية  الواقع بل من النسيج احلقيقي

العالقات بني النساء والرجال قبل أن تؤول اىل االحنالل والتلف، أو عرب عالقات  اليت تلمع يف بداايت
 استثنائية.   حب
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 إذا كانت يل عالقة يف حيايت، وأان مل أتذكر أنه متزوج. قلت له فجأة وأان أهنض عن "مل يسألين
الكرسي : "بتعرف طالع ع ابيل حب!.. عم أحكي شي كالم زعرنة؟.. صرت أحكي عن ضعفي، 
وعن وحديت، وكيف أشعر أنين غري حممية على اإلطالق، ومستباحة يف كل شيء، كأنين كنت أسّلمه 

. تستدرك مرمي وهي حتكي لعباس، ملاذا هو ابلذات تديل له (33، ص 2010بح، )ص .".مفاتيحي
ونستدرك حنن معها يف أن املرأة ال تكتمل إال ابلرجل، وهو ال يكتمل إال هبا،  مبفاحتيها هذه؟!..

واحلديث يدور عن جسدها وجسده. صحيح شغل ابل مرمي القضااي القومية واهتمت ابلعلمانية 
أن وجودها الثقايف كان يتحدد برؤيتها يف أهنا أنثى أوالً، وأهنا هي التاريخ وجسدها هو   الليربالية، غري

اجلغرافيا!. وجيب على الرجل أن يدرك أنه يف كل مرة يبحر يف اجلغرافيا، عليه التذكر جيداً أنه يغوص 
 يف أعماق أعماق التاريخ.. اترخيهن..
ابلفظاظة واألاننية وروح السيطرة يف رواية "صبح". ولكن  للمرأةفغالبا ما يتسم الرجل/ الوجه األخر 
"النسوي" كما هي احلال عند بعض الكاتبات العربيات، بقدر  ذلك ليس انمجًا عن موقف الروائية 

واألدب،  عن معاينة اجملتمع العريب الذكوري الذي حيّول املرأة، اىل ملهمة للرجل يف الشعر ما هو انجم
 سوى فريسته ومستودع نزواته ونزقه على أرض الواقع.  بينما ال تكون  
 الرجل يف الرواية ال يبدو جالداً إال مبقدار ما يكون اجلالد هو الوجه اآلخر للضحية مع ذلك، فإن 

الرتهل والعجز  وال يبدو فحاًل على الطريقة الشرقية إال مبقدار ما تكون الفحولة ممرًا إجباراًي إىل
فمرمي، ومعها نساء الرواية، ومن بينهّن الكاتبة   .لزمن أو احلرب أو كليهما معاواالنكسار حتت قبضة ا

املتخّيلة، مطّلعات قارائت وطالبات معرفة. ويبدأ توقهّن إىل املعرفة من ميلهّن إىل ارتياد املستوايت 
حساسية   الدفينة من الوعي، واقرتاهبّن من اكتشاف ماهية احلياة من زاوية ذاتية. إهنن شخصيات ذوات

غري عادية، يتبعن منّو حكاايهتّن وحكاايت اآلخرين مبدايت خالل هذه املتابعة مالحظات حرّة عن 
ذواهتّن وعن ذوات سواهّن بغية إدراك حقيقة الوجود. وهن أيضاً نساء ضعيفات، ال تتم صورة هويتهن  

يقّدرها فيها وحيبها فعاًل.  النفسية واالجتماعية من دون االقرتان ابلرجل إما ابلزواج أو بعالقة حب،
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فـ"مرمي" تعيش على ذكرى حبيبها وتبقى تدور يف فلكه، وهو بعيد عنها، وهي يف اآلن نفسه ختوض 
 مغامرات حّب .. لعلها جتد حّبها املسحوق حتت الدابابت اإلسرائيلية.. 

ا، وحريتها حبياهتا، حاولت مرمي اإلحبار يف الشرايني اليت تصل قلب املرأة بعقلها، وعاطفتها برغباهت
بداًل من االحتجاز يف قيود املكان واملظهر العام، فال تبارح ذلك، وكأن النساء "النبات ينمو ويذبل 
يف إانئه"، كما يقول ابن رشد. حاولت مرمي القول إن احلب فن وحنان وليس شهوة وعدواانً، و"املرأة 

هنريك إبسن، وهي ليست قطعة أاثث  ليست لعبة الرجل"، كما يقول الكاتب املسرحي النروجيي
تركها أب مستبد، أو زوج يغار وهو يف قربه، وحمو شخصية املرأة ليس يف رأينا سوى دليل أخر على 
ضعف الرجل، سواء أكان أاًب أو أخًا أو زوجاً. نطالع هنا يف رواية "مرمي احلكااي"، حكااي نساء، 

غائب وحطّمن قوالب احلجز والعزلة القسرية، ومنهن مرمي، حاولن استعادة أجسادهن احلاضر/ ال
وكشفن عن حقيقة ابلغة األمهية، مفادها أن حرية الرجل ترهتن حبرية املرأة، فإذا سلبنا من املرأة حريتها،  
فقد الرجل كثرياً من حريته .. وإرادته. إن اإلنسان الذي جيعل من نفسه عبداً للشك والغرية العمياء 

 سان احلر على أي حال. وحب التملك، ليس ابإلن

 الوعي األنثوي هبوية اجلسد.
طوال رحلة السرد، مرمي جتاهد لتقول للرجل/ جملتمعه الذكوري اعرتف يب رفيقة لدربك ال جارية 

إن  –عندك. حديثها عن اجلسد األنثوي وحفرها فيه، جعل لغة مرمي يف الرواية لغة قومية نسائية 
هنا مثقفة من النساء، ليس فقط ألهنا من الواضح مالئمة هلا ألزمت نفسها هبا كو  –جاز التعبري 

ومألوفة لديها، وإمنا من ابب أن ختّلف يف اللغة انطباعة عقلية معينة، وهلجة مميزة، ويف النهاية منظوراً 
 خيتص هبا. 

كوري أو اهلّم األول هلذه الرواية هو السؤال والتساؤل حول تلك الثنائية املطلقة، ثنائية األنثوي والذ 
النسوي والرجويل.. إىل غريها من التصنيفات اليت تضع حدوداً فاصلة بني هذا )الذكر/ الرجل( وتلك 
)األنثى/ املرأة(، انسبة خصوصيات وصفات حمددة إىل كل من الطرفني. ولكن تقول هيلني سيسكو  
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ه غالباً :"عندما نتحدث عن االختالف اجلنسي، فإن الشخص الذي حيمل عبء االختالف وسؤال
ما يكون املرأة". أجل تقليداًي  وثقافياً، يطرح أو يفرض لغز هذا االختالف على النساء..لكونه 
لغزهن، اختالفهن، وما عليهن إال التعامل معه وحّله )أو عدم حّله( فيما بينهن. وألهنن يرثن وحدهن 

ة لإلقصاء. تشعر عالمة االختالف اجلنسي، فإن هذه العالمة تصبح عالمة قطع وخط فصل وحج
. ومن هنا ريبتهن وحماوالهتن (45، ص 2010)صبح،  حامالت الغريية أبهنن مهّددات ابألابرهتايد 

 التهّرب واإلنكار: فالختالف اجلنسي هو وجعهن ألنه يفهم ويؤول بوصفه برتاً وقطعاً.  
هذه الرواية تنقلنا إىل مقولة "دريدا" من "نرى" إىل "نقرأ"، يعين من بني ما يعين أن خنطو إىل ما بعد 

ه يعين أن ننزع عن سؤال االختالف اجلسد، أن نتخلص من التحديد اجلسماين "املوضوعي"، أن
. ال شك يف أن "دريدا" يعلن هنا (177، ص 2001)محودة،  وفكرة حتديداته الطبيعية والبيولوجية

حذره من النزوع إىل "جوهرة" األمور، هذا إذا رأينا أن اجلسد "جوهر" أو مرتبط مبفهوم اجلوهر. وقد 
مقصودة، مع تراث فلسفي مثايل يدعو إىل  يكون يف كالم دريدا عالمة تواطؤ مقصودة أو غري

اإلرتياب من اجلسد املخادع، وينزع عن اجلسد قدرته الداللية. ورمبا مل يتعّلق األمر أخريًا بصياغة 
خطاب عن اجلسد، وعن حاله الفلسفية أو قيمته املعرفية، بل ابإلشارة إىل عالقة ابجلسد ختتلف 

)بريجيه،   وختتلف أيضاً ابختالف توقيت امللفوظة ووجهتهانفسية،    –ابختالف االقتصادات الليبيدو  
 .(45د.ت، ص  

ابمتياز ابهر تعاجل هذه الرواية اإلرتياب من اجلسد املخادع ودوره الوظيفي يف الثقافة االجتماعية 
العربية، إمنا تنحو يف معاجلتها إىل االقرتاب من التواطؤ املقصود مع "السعار اجلنسي"، الذي أسهب 

ليله ميشال فوكو يف كتابه "اتريخ اجلنسانية"، ويضع ذلك االختالف يف عبارة قد تكون متحّيزة يف حت
"الثورة اجلنسية" اليت تواصل رحلتها. وقد تكون اإلشكالية املطروحة عند "فوكو" جمرد سؤال مطروح 

للثقافة الغربية   يف الوعي الثقايف العام –خربة اجلنس  –عن مكانة تلك اخلربة اإلنسانية اخلاصة جداً 
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املعاصرة. ويتساءل حول تلك املكانة العظيمة املعطاه للخربة اجلنسية، واليت امتد أفقها إىل العامل أمجع 
 وإن بنسب متفاوتة. 

يف العامل العريب، راحت خترج من "التابو" و"الكالشيهات" التقليدية اليت رمست مالحمها دهورا من 
ج التقليدي الذي ال يرى يف اجلنس سوى أداة الستمرار اخلليقة الزمن. فما زلنا جند ذلك النموذ 

البشرية، انزعًا عنها حق املتعة وأفق احلرية، تغلق عليها القدرة يف امتالك ذاهتا من خالل عالقتها  
جبسدها. فمع مرمي، يف "مرمي احلكااي"، نرى تفلتًا جيعل من "السعار اجلنسي" هوية متشظية تكاد 

منفي من الرجال الذين يقهرونه حتت عضو ذكري ملتو هو اآلخر، يف تضاد يقصي   حتّوهلا إىل جسد 
 اجلنس األخر لضعفه وانسحاقه حتت رمحة تقاليد ابلية. 

 
 اجلنس الوظيفة السردية والدور الثقايف يف رواية "مرمي احلكااي"  

هذه الظاهرة يف الكتابة عن اجلنس هي كتابة عن جسد ال يعيش، خصوصًا يف بعض البلدان اليت 
تعيش فيها املرأة، وكأهنا يف املنفى. كأن الراوية هنا تريد أن تقول إنين أحيا وأريد أن أُعرب عن ذايت يف 

جيل أراد أن يُعرّب  ظل هزمية املشروع النهضوي العريب واحلداثوي واألحالم، ورمبا انعكس ذلك على
عن ذواته الضيقة، وعن عامله الشخصي نتيجة غياب قضااي سياسية واجتماعية قاطبة. هذه التجارب 

 ال ميكن أن نعدمها ابملطلق، هي نوع من احتجاج. 

كتبت عن اجلسد وتعبرياته، رواايت مهجوسة بعالقة املرأة ابلرجل. مقاربة اجلسد هي كشف 
حيفر يف بئر. جند الكتابة الروائية هنا استكشاف وتبئري وكاشفة للذات  للذهنيات. فهي تكتب كمن

اإلنسانية وللمجتمع وللذهنيات اليت تتحكم ابلعالقة. ال ميكن أن نتصور أن هناك مقاربة بني الرجل 
واملرأة مبعزل عن املفاهيم اليت تتحكم ابجملتمع أكانت عشائرية أم قبلية أم قمعية أم إقطاعية. لذلك 

رمي احلكااي« هي استمرار لكشف اجتماعي ونفسي وجسدي ورمبا ذهبت إىل عوامل خمتلفة كان »م
فهي تقدم اليوم واحدة من أشد الرواايت العربية جرأة وجسارة، رمبا بلغت هبا  اجلسد أساسًا فيها.
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ن بعد أن أعدت هلا فيما يبدو بعدد م ،أقصي درجة ميكن أن يصل إليها األدب النسوي املعاصر
، حيث تربع يف حتويل جسد املرأة والرجل أيضًا إىل مادة للتأمل الدراسات واالستقصاءات املعمقة

 ،وحتاول االمساك بقبضة الزمن وهو يدمغها بطابعه احملتوم ،يف مسارب اللذة واألمل ،السردي الشائق
مشاعره العفوية للتنميط   ، وخيضعخمرتقة الطالء االخالقي السميك الذي حيجب رؤية االنسان لذاته

 .مما يفقده شهوة االكتشاف والدهشة  ،املتوارث بني املباح واملمنوع

على أن أبرز ما حتققه الكاتبة يف هذا الصدد هو إضفاء الطابع اجلمايل على هذه املادة الشعورية   
لى قبول ثقافة اجلسد مبا يؤذن بنوع من ترويض القارىء غري املدرب ع يف اهنمارها وعريها، ،املكثفة

وهذا ما   .ويدخلها بطواعية يف الوجدان األديب من املنظور املشروع حلرية التعبري    ،املستنكرة يف حياتنا
جعل روايتها "مرمي احلكااي" ذات ذائقة روائية جديدة رشحتها للفوز جبائزة السلطان قابوس لألبداع 

 .2006الروائي للعام  
"، اجلنس على جرأته مل يتخّط حدود األيروسية ذات اخللفية الفلسفية والنفسية.  يف رواية "مرمي احلكااي

لكن الرواية إذ تفعل ذلك بواقعية حقيقية وغرائبية يف آن واحد، ال حتكي فحسب احلياة الشخصية 
 املفرتضة لعلوية صبح، وحياهتا مع صديقتها مرمي، وحياة رفيقاهتا ورفاقها، وال حياة اجليل الذي شّكل

يف أحد األايم الزاهية حياة بلد بكامله، وال حياة الشارع الذي تنتمي املثقفات واملثقفون إليه، بل 
حتكي حياًة فرديًة بقدر ما هي مجاعية. لذا فإن تتابع احلكااي يف فصول ينىبء أبن ذلك قد يصلح 

ياة اليومية وما حتتها، لكي نكون أمام عمل ملحمي، مُتتَحن فيه قدرة الراوية/ الكاتبة على تسجيل احل
وعلى إيراد األزمنة واألمكنة واألبطال والشخصيات إيراداً يبّجل التفاصيل ويستسلم هلا استسالم من 

 يريد لنفسه أن أيخذه خدرها الطويل أخذاً بعيد املدى. من شأنه أن يرمينا يف متاهاٍت ملتبسة.
يقة مصطنعة، بل هي تغمر الصفحات ليست املتاهات املشار إليها متاهات غموض مركَّب يف طر   

وأبطاهلا وشخصياهتا حباالت مستفيضة من "االعرتاف" الذي يسجل أسرار احلياة وذكرايهتا ووقائعها. 
إهنا متاهات الوقائع واحلقائق والتخييالت والذكرايت اليت كأهنا سيٌل جارف، على هدوء، من الثلوج 
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ىل أرض الراهن لتبين عاملاً مضطرابً ابرداً وليس من سبيل  املتساقطة رويداً ورويداً من أعماق املاضي ا
اىل حموه بعد اآلن. وهذه أفعال ال نقع "بسهولة" على مثلها يف الكثري من التجارب واالختبارات 

 الروائية الراهنة، ألهنا تتطلب نوعاً من اجلرأة واملخاطرة والتحدي. 
لصدق" الروائي والسردي والتسجيلي الذي جيرف وهذه مجيعها ما كان هلا أن حتتل الواجهة لوال "ا

التحفظات واملخاوف اليت قد تعرتي الكاتب، أي كاتب، والروائي، أّي روائي، إابن نزوله نزواًل 
"طبيعياً" إىل تلك األماكن احملفوظة يف دواخل الذاكرة اليت عاشت يومًا ما كل هذه "الوقائع" أو 

 بعضها اآلخر. سّجلتها، أو حىت تومهت بعضها وحلمت ب
لقد كان على املرأة العربية أن تنتظر مصلحي النهضة العربية حىت خيرج احلديث عن حريتها وتعليمها 
من دائرة املسكوت عنه. فيصبح كل ما يقال يف شأهنا "يف اخلطاب اإلصالحي العريب، من قبيل ما 

وال يعين هذا   .(80ص  ،2002)احلداد،  ميكن التفكري فيه بعد أن كان يف عداد الالمفكر فيه
التحّول اخلطايب أن موضوع املرأة مل يكن موجوداً يف الفضاء العقلي القدمي، فقد أُلفت كتب كثرية يف 
أدب النساء وفقههن وبالغاهتن، ولكّنها كتب ألفها الرجال ال النساء. وتعكس وجهة نظرهم، 

. وهو أتسيس يقوم على مفهوم الشطب، ومل تصبح املرأة •وتؤسس ملا يسميه بورديو ابهليمنة الذكرية
 موضوعاً تؤلف فيه املرأة بقلمها إال بظهور صنف من النساء، هو صنف املرأة املبدعة. 

هذا النوع من الرواية "النسوية" هو صنف مل تعرفه الثقافة العربية إال يف أزمنتها احلديثة حني جرى 
. وال يعنينا يف هذا املقام عرض العناصر اليت أسهمت يف نشأة توزيع جديد القتصاد الكالم والسرد

هذا الصنف، بل أن نربهن على أن صنف املرأة املبدعة اليت هتب احلياة ابلكلمة قد اقرتن ظهوره 
 

( عامل اجتماع فرنسي وأحد أبرز املراجع العاملية يف علم االجتماع. بدأ جنمه يبزغ بني 2002يناير    23  –  1930أغسطس    1پيري بورديو ) •
كلود ابسرون( وكتاب إعادة اإلنتاج )مع املؤلف نفسه(، وخصوصا بعد  - املتخصصني انطالقًا من الستينيات بعد إصداره كتاب الَورَثة )مع جون

يف هناية السبعينيات ؛ وازدادت شهرته يف آخر حياته خبروجه يف مظاهرات ووقوفه مع فئات احملتجني واملضربني. اهتم    صدور كتابه التمييز/التميُّز
ماعية، وذلك  بتناول أمناط السيطرة االجتماعية بواسطة حتليل مادي لإلنتاجات الثقافية َيكُفل إبراز آليات إعادة اإلنتاج املتعلقة ابلبنيات االجت

 Pierreاجتماعي كلي يستنفر كل العتاد املنهجي املرتاكم يف خمتلف جماالت املعرفة عرب التخصصات املتعددة. انظر )بواسطة علم  

Bourdieu. La domination masculine.(Points/ Essais 1998- 2002 .) 
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، بوصفها شكاًل متارس فيه املرأة حقها يف الكالم وحرية التعبري.  (54، ص 2007)العادل،  ابلرواية
عطى من خالل نوع خمصوص من الرواايت متّكَن من أتسيس العبارة احملّررة للمتعة انطالقاُ من هذا امل

األنثوية من الشطب ميكن أن نعّد "مرمي احلكااي" ضمن هذا الصنف من الرواايت، أي الصنف الذي 
 ,Derrida))متارس فيه املرأة حقها يف تدبري الكالم والسرد خارج التمركزين الصويت و"الذكوري"

1978, p48 . 

هي هبذا التدبري ترفع الشطب، وتؤسس خلطاب حرية خمتلف، خارج مدار "احلقيقة" اليت هي صوت 
. وقد يفهم (Baudrillard, 1979,p28)القانون وهللا واألب، وخارج القوة الذكرية مبا هي قوة إنتاج

بل هو من هذا الكالم أن خطاب املرأة السردي يقف ضد خطاب الرجل السردي، ويف مواجهته، 
نّدي، أما يف حال وضع صفة "املضاد" يف إطار ثنائية أنثوية/ ذكورية، فإن خطاب املرأة ال ميكن أن 

. وهو املعّن اخلاليف الندي، وليس •يكون مضادًا إال أبحد املعنيني الذين أشار هلما لسان العرب
عاً، وألن حضور طرف املعّن اآلخر الذي يضع "املضاد" أو الضدي ضمن ثنائية ال يوجد طرفاها م

يلغي حضور الطرف األخر ألنه ضده وليس حركة معه. وهو ما قد يستتبع إمكانية االستبدال أو أنه 
يسعى إليها، فيكون الرجل بديالً، يف احلضور والوجود، للمرأة، شأن الذين جيعلون احلياة يف الدنياً 

  .(146، ص  2005لعيد، )ا  نقيضاً للحياة يف اآلخرة، لتغدو الثانبة بديالً لألوىل

فلقد شهد السرد العريب احلديث صعودًا الفتًا للرواية النسوية، ومل حيصل ذلك يف معزل عن املكانة 
املتنامية للمرأة يف احلياة االجتماعية والثقافية، فقد جاء، فضالً عن كل ذلك، استجابة للوعي األنثوي  

، ومتييزًا ضده يصعب إغفاله يف اجملاالت كافة، الذي عرف طوال التاريخ استبعادًا ال ميكن جتاهله
اجلارية، اليت اقتصر دورها على  -فاآلداب العربية القدمية، شعرية وسردية، كانت متوج بصور املرأة

تقدمي املتعة للرجل، فهي موضوع للذته، ندر أن جرى االهتمام هبا خارج هذه الوظيفة النمطية 
وية الذكورية يف مادة األدب العريب، وصاغت دالالته الكربى، وفيه املوروثة. ولقد تغلغلت الرؤية األب

 
ضده أيضاً مثله. أو استناداً إىل األخفش إذ جاء استناداً إىل ابن سيده يف إحالته على ثعلب : ضد الشيء خالفه )ومل يقل نقيضه مثاًل( و  •

 يقول :الند الضد والشبه". أو كما يقول ابن اإلعرايب : ند الشيء مثله وضده خالفه". ويقال :لقي القوم أضدداهم وأندادهم أي أقراهنم". 
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ظهرت عالقة املرأة ابلرجل بوصفها عالقة اتبع مبتبوع، وكل ذلك عّطل مدة طويلة، ظهور وعي أنثوي 
ميّكن الثقافة، ومنها األدب، أن تستقر على أسس متوازنة ومتفاعلة. وال يستقيم ذلك إال بتخطي 

، 2011)إبراهيم،    كورية للعامل، وقبول الرؤية األنثوية بوصفها رؤية مشاركة، وليس اتبعةهيمنة الرؤية الذ 
 . (6-5ص ص  

بعضهم يرى أن اللغة العربية ساعدت بشكل كبري على شطب هذه الرؤية األنثوية، فمن اجليد أن 
اجلنس، لإلشارة إىل نعرّج على ما تفيضه البالغة العربية من مصطلحات ومفاهيم مستعارة، يف جمال  

أجناس أسلوبية أخرى. فمن املالحظ أن النحو العريب، مييل إىل إبراز تفوق الذكر، انطالقاً من "أل" 
التعريف. لقد أخذ الرجل الكتابة، واحتكرها لنفسه، وترك للمرأة احلكي. وهو ما أدى إىل إحكام 

الكتابة. وهلذا أصبح الرجل هو صانع السيطرة على الفكر اللغوي والثقايف، وعلى التاريخ من خالل  
التاريخ، واللغة والثقافة بينما املرأة جمرد معّن للذة. كما أن مجيع ثقافات العامل متادت يف هتميش املرأة 

، ص ص 2003)احليدري،  ومصادرة حقوقها، حىت يف اللغة، وأعلنت أن الرجل عقل واملرأة جسد 
280-285). 

كن أن نعّد خطاهبا ليس "مضاداً" إال بقدر ما يفسح يف اجملال حلضور يف العودة إىل خطاب املرأة، مي
كتابتها يف مساحة اخلطاب الروائي، وحلضورها هي "األنثى" يف الزمن واحلياة. إن كتابتها مشاركة، 
وليست إلغاء لألخر، وهي املعادلة اليت تقيمها علوية صبح يف روايتها هذه. إذ كانت املرأة قد غابت 

املشاركة، أي كانت، وال تزال، طرفًا يف ثنائية ضدية سياسية إيديولوجية، متسّلطة قامعة عن هذه 
ألغت حضورها ليكون احلضور كّله يف البديل، احلضور الذي هو لرجل السلطة القامعة، أو هو لرجل 

، ص 2003)احليدري،  أومهته السلطة أبنه الشريط فيها، ألنه ذكر مثيل ملن هي السلطة يف يده
146) . 

بينما جند تغييب حلضور احلب وصورته عند املرأة ابلصورة اليت هي عليها وفاق نظرة املرأة ذاهتا عند 
هذا البديل، الذي تقول عنه األدبية الرائدة اللبنانية "مي زايدة" إنه اعتاد إذالل املرأة ابسم القوة 
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. (70، ص1983)زايدة،  قلة"واحلضانة، "أنكر عليها اإلفصاح عما ينبئ أبهنا ذات يقظة ومست
و"زايدة" ال تعادي الرجل بل تعّده ملكًا عزيزاً، إنه األب واألخ والصديق واخلطيب والزوج، فإذا 
سقط سقطت املرأة معه، وإذا ارتفع ارتفعت ابرتفاعه إىل العظمة. وتطلب "مي" املساواة يف احلقوق 

اته ما دام صنع امرأة األمس، ومع ذلك أتمل يف األدبية والعمرانية، وال تلوم الرجل على كالمه وتصرف
مستقبل صاحل. وهذه رؤية مغايرة متاماً لرواية علوية صبح، واليت إن تعرتف أبن الرجل هو كل ذلك 
الذي تعدده "زايدة"، وأهنا تسقط بسقوطه وترتفع معه، غري أهنا تلومه بشدة على صنعه هلذه املرأة 

كن أن يرواد املرأة اللبنانية يف ظل الواقع املّر الذي ال تزال تعاين املسحوقة وال ترى بصيص أي أمل مي
 منه. 

فهل يرجع ذلك إىل كوهنا، أي علوية صبح، تسرد التجربة على حنو خمتلف، وتنقلها من مدار اهليمنة 
املتعة الذكورية القائم على مفهوم اإلنتاج )"احلقيقة"، واحلكمة والعربة واملعّن( إىل مدار أخر حتكم فيه  

  األنثوية )بفتنتها( قبضتها على الرمزي إحكام املتعة القضيبية )بسلطاهنا( قبضتها على الواقع؟!
. من هنا فإن شطب املتعة األنثوية هو الذي جيعل وجودها املفرتض ممكناً. (55، ص  2007)العادل،  

رأة بوصفها كائناً كذوابً وقد كان مدار ذلك النكران على عقيدتني : املرأة بوصفها سرًّا ولغزاً، وامل
خائنًا خادعاً. فبهذه الطريقة يف النظر ُتشطب املتعة األنثوية، وتتولد املواقع الثالثة اليت أدينت فيها 
املرأة. ففي املوقع األول أدينت بوصفها وجهًا لقوة األكذوبة، وقد تشّكل االهتام ابسم "احلقيقة"، 

على حد تعبري جاك دريدا.   –لتمركزين القضييب والصويت  اليت ما فتئت تعرض أبهنا صفة من صفات ا
أما يف املوقع الثاين فقد أدينت املرأة بوصفها وجه الالحقيقة، ألن نظام احلقيقة قد تّلوث بلعبة احليلة  
والسذاجة. ويبقى املوقع الثالث متجاوزًا للنفي املضاعف )أي نفي احلقيقة ابلكذب واحليلة( ألن 

، 2007)العادل،    بوصفها قوة انبعة من ذاهتا، وانشئة يف ذاهتا، وخارج اعرتاف الرجلاملرأة معرتف هبا  
. وإن ما بني احلربة وفعل الشطب يف هذا املعّن ليست مفهوماً جتريبياً ولكّنها فكرة للعقل، (56ص 

 وهي معطاة مسبقاً عرب العقل. 
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ال تتحقق إال داخل القانون األخالقي يف هذا التصّور، القانون هو من يصنع الذات، ألن حرية الذات  
وانطالقاً منه. إن األمر يتعلق حبرية للقانون وليس للذات. إن األوتونوميا أو حرية األرداة تعين ابلنسبة  
إىل "كانط" جتاوز الطبيعانية وخطرها أو جتاوز استالبنا من طرف اإلنسان، أي كل ما يصنع اإلنسان 

. إذ ضد هذه النزعات وامليول يؤسس (299، ص 2011يدا، )در  يف نظر فيلسوف أخر هو نيتشه
كانط للفعل انطالقًا من الواجب، يف انسجام مع القانون األخالقي. وهلذا ميكننا احلديث يف هذا 

فالعالقة  -كما يقول دريدا  –السياق عن نوع أخر من االستالب، لكّنه استالب مصدره القانون 
فهوم. "إن إعالء فكرة احلرية يف نظر أدورنو :"إن احلرية ال تتحقق البشرية الواقعية غائبة عن هذا امل

 .(300، ص  2011)دريدا،    إال شاحبة يف البنية الفوقية"

ة "مرمي احلكااي" رؤى متثيلية ابتت تشرّع أبواهبا يف صفحات الرواية اللبنانية حتديداً، ومن مث يحتتل روا
يف الرواية العربية عموماً، يف سياق ما حتمله من مهوم اجلنس واجلنوسة واجلنسانية التارخيية، وذلك يف 

أيخذان أو حييلنا بشكل مسعى خالصي وانتقامي يف اآلن نفسه، حيمله األثر الفاجع لقصور املعرفة.  
ضمين، موجود يف الرواية. إن التوزان قد اختل يف صورة هنائية : فمن جهة هناك سلبية وقصور وشلل، 
ومن جهة أخرى هناك تفكيك لبّن حضارية راسخة وأساسية على يد فكر مستحدث آٍت من 

انقالب كامل يف القيم الغرب، ينتشر يف العامل أمجع وهو فكر ما بعد احلداثة. وما حيمل معه من 
والعادات الدنيوية واألفكار والتاريخ والسردايت الكربى فيه. هجوم من القسوة حبيث غدت معه 
املواجهة جمّردة من عنفواهنا السابق. وغاب عن ساحة احلاضر الروائي، يف مناذج منه ويكثر إبطراد، 

ي املشار إليها، عوامل دفع لتفاعالت توازن القوى والتجانس اجلوهري اللذان شّكال، يف مراحل املاض
 وتوليفات انحجة وألشكال متنوعة من التجدد. 

ال متت  –فكر ما بعد احلداثة  –لقد كان هذا الغياب ألن القيم اليت وّلدها هذا التحدي اجلديد 
 بصلة إىل القيم اليت أزحيت، بل هي ابألحرى قيم مناقضة هلا, وهي مناقضة هلا، ألهنا أقل اكرتااثً 

ابلتأثري الذي ترتكه املعرفة التأملية وابالحرتام الديين للطبيعة وخبالص اإلنسان منها ابملمارسة. ميكن 
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القول إن مجيع القيم اليت تراكمت عرب اآلف السنني، وكل اجلهود اليت بذلت يف سبيل تثقيف الروح 
يست سوى إرادة القوى املرتسمة  والنظرة الدنيوية إىل العامل قد غدت فجأة جمرد أوهام، وإن احلقيقة ل

 على وجه "اإلنسان التكنولوجي". 
ارتدت املفاهيم احلداثوية وما بعد احلداثوية يف الرواية داخل التحدي املعاصر أكرب أشكال التطور 

هذه السردية، سردية  –بسهولة  –تطرفاً، وغدت يف أايمنا، مفاهيم حصرية ابمتياز، وهذا ما تبنيه 
ر األساسية اليت حتمله إزاء تلك املوضوعات والتحّوالت اليت خضعت هلا عقول كبار اترخيية لألفكا

املفكرين على مّر العصور، اختزالها بعشوائية قاتلة ابجتاه احلركة الزمنية للعلمنة والدين واجلنس، ونزع 
، السيما الطابع الروحي عن العامل وفك سحر الطبيعة اإلنسانية واختزال اإلنسان إىل حدود غرائزه

اجلنسية. إن اإلفكار املقدمة روائياً هنا حتمل هذه التحّوالت وتدل عليها، ابالمجال : مذهب اإلبداع 
الذات املستقلة عن حقائق العامل احملسوس وعن  –العدمي، فكرة السريورة التارخيية، ذاتية النفس 

الشخص، متخذة فيما بعد  –له أفكار العامل ما فوق احملسوس، أولية اإلرادة قياسًا على قدرية اإل
 طابع اإلرادة الفردية لإلنسان الذي يضطلع بدور اخلالق، والذي يصبح مبثابة اآلان املطلق وإرادة القوة.

لعل أول ما يلفت اإلنتباه عند النظر إىل ما أنتجته الفلسفة والنقد األديب املعاصران هو تضخم 
ت ودالالت غري تلك اليت اعتدان عليها يف الفكر مصطلح "احلكاية" الذي أصبح يستخدم يف سياقا

التقليدي أو احلديث، وربط هذه السياقات يف توضيح مفهوم احلكاية يف الفكر املعاصر يف عالقتها 
الوثيقة ابلفكر واللغة اإلنسانية. إذ يربط مبحث املعرفة يف الفلسفة، مبباجث األدب واللغة التاريخ، 

تعّذر الفصل بني الفلسفة والواقع االجتماعي الذي حتاول النظرية إدراكه ويصل النظرية ابلواقع، مما ي
من أهم الشخصيات املنظّرة ملا بعد  –وتوصيفه وتوجهيه. وينظر الفليسوفان، جان فرنسوا ليواتر 

إىل بنية احلكاية األدبية  –أهم الفالسفة املنظرين لفلسفة "اهلريمينوطيقيا"  –وبول ريكور  –احلداثة 
ها ذهنية ولغوية تتم على أساسها املعرفة يف اجملتمع اإلنساين، إال إهنما خيتلفان يف تعريف هذه بوصف

  (.219، ص  2011)عطية،    البنية ويف تقومي وظيفتها املعرفية
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 خامتة
يف "مرمي احلكااي"، بنصها املعقّد واملتشظي، أقرب إىل ما تكون ما بعد حداثية يف الرؤية الفكرية اليت 
تتصدرها. ففي بنيتها املعرفية يتحّكم فيها منهج براغمايت عملي ليس حباجة إىل أصول اجتماعية أو 
أهداف كربى، وإمنا إىل ابتكارات جديدة أو نقالت جديدة وغري متوقعة. فالعقد املؤقت هنا حيّل 

 الفرد الذاتيةحمل املؤسسات واألهداف الكربى، وهذا العقد يتسم مبرونة لتنوع االبتكارات وحاجات  
 .(227، ص  2011)عطية،  

والفورة اليت تشهدها الثقافة اليوم بلغت حد حماولة احتالهلا مواقع الطبيعة ذاهتا، كما هو احلال لدى 
كثري من تيارات ما بعد احلداثة ومن بينها التيار النسوي الذي يرى يف اجلنس ذاته مقولة ثقافية. 

نساء من متييز بدعوى الفروق البيولوجية املوجودة بني الذكر واألنثى  حاولت الراوية التصدي ملا تعانيه ال
ابثبات أنه نتاج لفروق ثقافية واجتماعية وسياسية، وهذا ما تقوله "اجلنوسة. ونراها أهنا عملت آبمانة 
حول إشارة اجلنوسة إىل الصياغة الثقافية للجنسني والعالقة بينهما، وسردت كون املرأة يف حبثها عن 

 الت الذكورة واألنوثة معاً، وما يرتبط ابلتشكيل الثقايف هلوية اجلنسني من إيديولوجيا ومهية تراتبية.  دال
وهبذا جعلت اجلنوسة يف الرواية ضراًب من الكشف عن أن الرجل أيضًا هو ضحية جمتمع يكّبله 
بتعريفاته اخلاصة للذكورة مثلما يكّبل النساء بتعريفاته اخلاصة لألنوثة. فهذا املفهوم مبثابة تفكيك 

فيها اإلانث  للتقابل الثنائي الضدي )رجل/ امرأة؛ ذكورة/ أنوثة( يكشف عن الكيفية اليت تستبطن
أدوراهن اجلنوسية، وميأسس فيها الرجال هذه األدوار على حنو يبين أخرية املرأة وخضوعها للرجل. 
وبينما سرد "علوية صبح: يؤدي يف روايتها "مرمي احلكااي"، تقع يف فخ التأكيد على تبسيط مفهوم 

ّكلت به أداة حتليلية مزدوجة "اجلنوسة"، رغم اإلشكاليات اليت تكتنفه واخلالفات اليت حتيط به، وش
احلد، على طريقة تيارات النسوية املا بعد حداثية، بنزع كل أتصيل إنساين يف املرأة للتماهي مع هوية 
الرجل الذكورية ضاربة عرض احلائط، ما هلذه املرأة أيضاً من خصوصية ثقافية انثوية. وهذا يلفتنا إىل 

 قدة من الرجل ومعاداة له ألهنا ال متتلك عضوه الذكري. مقولة فرويد، الذي يؤكد أن لدى املرأة ع
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Abstract 

The concept of female literature in the modern critical speech is a very 

controversial issue. It was highly criticized and had loads of supporters and 

opponents. This difference is due to the several points of views that tackle this 

topic. This concept made two major opinions: The first one accepts the labeling 

and the convention and defends the productions of women writes. The second 

view aims at banning the gender discrimination in literature, emphasizing the 

quality of the literary production, rather than on the gender of the producer. This 

research is aiming at the procedural side of the concept of female literature, and 

at what women writers produce in literature. 
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 يف مرااي النقد األدب النسائي 
 املغرب-جامعة حممد اخلامس ابلرابط-الزلزويل خولة  الباحثة

 امللخص
أاثر مصطلح األدب النسائي يف اخلطاب النقدي املعاصر ضجة كبرية، ووجهت إليه العديد من 
االنتقادات وتباينت حوله  اآلراء بني مؤيد ومعارض؛ ولعل هذا االختالف يعود إىل االختالف 

 والزوااي.احلاصل يف وجهات النظر  
موقفان: األول يقبل ابلتسمية واالصطالح ويدافع عن خصوصية ما تنتجه   املصطلح   ترتب عن

النساء؛ والثاين، يرفض التمييز بني النسائي والذكوري يف األدب، مشددا على الصفة األدبية  
ئي  بصرف النظر عن التمايزات بني الرجال والنساء. وسيشتغل هذا البحث مبصطلح األدب النسا

يف بُعده اإلجرائي، ويف إشارته إىل ما تنتجه النساء على درب األدب. إذا ما األدب النسائي؟  
 وكيف تعامل معه النقاد العرب؟ وما إسهامات املرأة يف جمال الرواية؟.  

   
 يف إشكالية مصطلح األدب النسائي.

ل غامضا ومبهما، على الرغم من تداول مصطلح األدب النسائي بشكل كبري؛ إال أنه ما يزا
وغري دقيق وشامل وميكن االستدالل على هذا بقول زهور كرام اليت  تؤكد على »صعوبة القبض 
على مفهوم حمدد للكتابة النسائية إىل غياب حتديد مرجعيته النظرية، وذلك نظرا الختالف 

كل ما تكتبه  منطلقات النقاد يف حتديد إطار اشتغال هذا املصطلح. فهل نعترب اإلبداع النسائي  
املرأة؟ أم تلك الكتاابت اليت تعىن مبوضوعات املرأة؟ مبعىن احلساسيات األنثوية من حيث التيمات 

.وتشري iأدبية، قد يتوفر عليها الرجل كما املرأة؟«–املميزة هلا؟أم أن األمر متعلق خبصوصية فنية 
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كرام أن اإلبداع النسائي كمصطلح وانشغال نقدي يف الساحة األدبية العربية قد بدأ االهتمام 
 به تقريبا اخلمسينيات من القرن املاضي.  

مبؤمتر النساء العاملي  1892يف حني أرجعت نعيمة هدى املدغريي، مصطلح النسوية إىل عام 
ملؤمتر شكل حمطة اترخيية لظهور هذا املصطلح األول الذي انعقد بباريس، واعتربت أن هذا ا

 .iiألول مرة. وَتمم االتفاق على أن »النسويةهي: إمياان ابملرأة وأتييد حلقوقها، ولسيادة نفوذها«
وعليه، فالنسوية مصطلح ظهر يف أواخر الستينات من القرن التاسع عشر؛ ليعرب من خالله عن 

رأة، وبرز من أجل إثبات ومتيز خصوصية األدب رفض اهليمنة الذكورية اليت غيبت صوت امل
 النسائي يف حقل اإلبداع. 

وقد عرف املصطلح تعددية يف حتديده وفق أطر مرجعية خمتلفة؛ فاملصطلح األول ميثل موقفا 
سياسيا، والثاين يتعلق ابلفروق البيولوجية بني النساء والذكور، والثالث يرتبط ابخلصائص اليت 

 شروط االقتصادية واالجتماعيةحتددها الثقافة وال
»انشغلت املوجة وهي ذات طابع سياسي تنادي بتحرر املرأة؛  :: احلركة النسائيةأولا 

النسويةاألوىل، واليت ظهرت من أجل معاجلة عدم املساواة االجتماعية والقانونية اليت كانت تعاين 
قوانني الزواج، ومل تكن الداعيات يف أوراب، بقضااي التعليم والتوظيف و  19منها املرأة يف القرن 

أنفسهن نسوايت أو يسمني أنفسهن هبذا االسم؛ حيث انصبت مطالبهن على إليها يعتربن 
زايدة فرص اإللتحاق ابلوظائف العليا يف اجملتمع، وإقرار حق املرأة يف امللكية اخلاصة إىل جانب 

وتضم  iiiطفال وحق االقرتاع.«التعديالت القانونية األخرى اليت أدخلت على حقوق حضانة األ
 كاأليت: ivكتاب: احلركة النسويةهذه احلركة جمموعة من االجتاهات األساسية؛ قدمها 

:»تعتربن أن قمع املرأة وقهرها بدأ مع ظهور امللكية اخلاصة... شيدت حركة النساء املاركسيات
فللرجل العمل املنتج املدفوع، وللمرأة الرأمسالية نظاما للعمل مييز ما بني اجملالني اخلاص والعام: 

األعمال املنزلية اجملانية غري املصنفة ضمن اإلنتاج. واعتبار... أن قيام الرأمسالية وامللكية اخلاصة 
 vأكرب هزمية للجنس النسائي.«
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  الذكورية  املؤسسات  وكل  األبوية،  السلطة  نظام  ضد  تناضل  الراديكاليات:حركة  النساء حركة
 اجتماعية طبقة النساء الرجال، قبل من  عليه مسيطر واليسار العمالية النقاابت فيها مبا

  جمال  وخلق  النساء، على املقتصرة واملظاهرات احلمالت على أكدن أخرى. طبقة والرجال
 محالت  وشنن  والنساء،  الرجال  بني  للعالقة  الفاصلة  احلدود  على  ركزن  املرأة،  وثقافة  للمرأة
»تؤمن النسوية الراديكالية أبن السلطة الذكورية هي أصل البناء  النساء ضد العنف عن  خاصة

االجتماعي )رجل أو امرأة(، وترى أن هذا النظام ال ميكن إصالحه، ولذلك جيب القضاء عليه 
ولكن على املستوى االجتماعي والثقايف  -ياسي والقانوين وحسبال على املستوى الس–

 .viأيضا«
  الذكورية   اهليمنة  فيها  تتداخل  املرأة  مشكلة  أن  احلركة  هذه  تعترب  الجتماعيات:  النساء  حركة

»ويرى هذا االجتاه أن   الواجهتني.  على  مفتوحة  النضال  جبهة  أن  وترى  الطبقي،  والستغالل
العنف   السيطرة الذكورية على املرأة غالباً تكون عن طريق القوة البدنية، كما يركز هذا االجتاه على

الذي تواجهه املرأة، وإخضاعها اجتماعياً من خالل العنف الذكوري، ويعتقد أتباعه أن هذا هو 
 vii«.السبب الرئيسي يف اضطهاد املرأة أايً كان لوهنا وطبقتها االجتماعية ومستواها التعليمي

 يف املساواة على تصر كما  به اإلطاحة ل النظام تعديل على تُِلح   الليرباليات: النساء حركة
 من جمموعة عرب برتميمه الكتفاء مع القائم، الوضع على احلفاظ يعين ما وهذا احلقوق؛

»ويعتقد أتباع هذا الفكر يف أن اهلوية اجلنسية والسلوك يعتربان نتيجة ثقافية   الصالحات.
أن االختالف سببها الفروق يف الفرص االجتماعية والقانونية املتاحة لكٍل من الرجل واملرأة، كما  

يف املعايري اجلنسية فيما خيص االختيارات والتوقعات والسلوكيات يتم وضعها للجنسني من خالل 
اجملتمع.ويركز هذا االجتاه على خلق مستوى متكافئ لكال اجلنسني فيما خيص األنظمة 

إىل املساواة بني   االجتماعية والقانونية واملعايري واملفاهيم اجلنسية، الذي سيكون يف النهاية املفتاح
 viiiاجلنسني«.



Feminist Literature Between The Narrative Function And The Cultural Role 

(Maryam Al-Hakaya - Alawiya Subuh Exemplar) 
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 97-118 

101 

 -املقموعةاألخرى والطبقات اجلماعات مع حتالفات الشرتاكيات:»عقدن النساء حركة
 مضنية  نقاشات  وخضن   -يسارية  سياسية  أحزاب  العمال،  منظمات  اإلمربايلية،  معاداة  حركة

 القمع  ينعكس  وكيف  النسوي،  النضال  أمهية  عن  املؤسسات  تلك  يف املقموعني  الرجال  مع
 ixذاهتا«.  التحرير  وأحزاب  حركات  بنية  ويف  والشخصية  سريةاأل  العالقات  على  النوع  ضد
وتعىن ابلفروق البيولوجية بني النساء والذكور، من انحية Femaleness: األنثوية اثنياا 

االختالف اجلنسي والقول إبن املرأة ليست سوى جسد، مهمتها اإلجناب فقط. إذ أكدت 
للداللة على الرتكيبات االجتماعية املشكلة من بعض الناقدات أن:»... كلميت األنوثة والذكورة  

أمناط اجلنس والسلوكات اليت تفرضها مبادئ ثقافية واجتماعية معينة، وركزن على داللة كلميت 
أنثى وذكر البيولوجية الصرفة وهي تدل على الطبيعة، كما أوضحن أن مفهوم األنوثة ميثل  

 xالرتبية«.
أي جمموع اخلصائص اليت حتددها الثقافة والشروط االجتماعية Femininity:النسويةاثلثاا 

 واالقتصادية ضد اهليمنة الذكورية.  
وعليه، فتعريف األدب النسائي يعد أمرا صعبا وليس من السهل إعطاؤه تعريفا دقيقا نظرالكثرة 
املفاهيم واملصطلحات، إذ طرحت ماري إجيلتون عدة أسئلة منها:»هل توجد خصائص معينة  

كن تعريفها تسم "س" أبنه نص نسويو"ع" أبنه ال نسوي؟ ... هل ميكننا القول  إن تراث  مي
كتابة النساء هو تراث الكتابة النسوية؟... هل ميكن أن نربهن على األقل أن كتابة 
النسوييناملعلنيني أن تكون نسوية؟... هل الرواايت املرتكزة حول النساء اليت تذكرها روزاليند كوارد  

جيب تصنيفها "نسوية"   Rebecca o" Rourkeلى مقالة أبكر كتبتها ريبيكا أوروك  ردا ع
ألن الكثري من النسويينيقرأوهنا؟... هل وضع جتربة النساء وأفكارهن ورؤاهن وإجنازاهتن يف مركز 

 xiقطعة من الكتابة،أو، كما يف مثال ميشيل ابريت، يف معرض الفن، جيعل ذلك العمل نسواي؟«. 
 
 نسائي بني املؤيدين واملعارضنياألدب ال -1



 

Khaoula EZ-ZALZOULI 

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 97-118 

102 

 موقف النقاد العرب 
نوال دراسات عديدة ألدب املرأة أمهها دراسته لرواايت  جورج طرابيشيقدم الناقد 

إذ يقول:»ظلت الرواية فن الرجال، شأهنا يف ذلك شأن العديد من مظاهر   xii،السعداوي
احلضارة االنسانية املوسومة مبيسم العنصرية اجلنسية املعادية للمرأة... إنه حىت يف األحوال القليلة 
اليت كانت املرأة تتصدى فيها الرواية، كان تناوهلا الفين خيتلف عن تناول الرجل فالرجل يف الرواية  
يعيد بناء العامل، أما املرأة فالرواية عندها بؤرة أحاسيس... الرجل يكتب الروايةبعقله، أما املرأة 

لقد وضـع طرابيشياملرأة فـي مرتبـة أقـل مـن الرجــل وفــرض عليهــا قيــودا ال xiiiفتكتبها بقلبها«.
 يفرضــها علــى هذا األخري. 

املرأة أبهنـا أدىن من لغة الرجل، وقام  إبقصاء األدب النسائي، بل  لغة  حبراوي على     حسن حمكممم 
أكد أنه غري قابل للدراسـة فـي جمـال النقـد، فهـو يـرى أن هـذا األدب مل يصل بعد إىل مستوى 
النضج الفين الذي وصل إليه إبداع الرجل إذ يقول:»أنـا ال أنكـر أن هنـاك اضـطهادا خاصـا 

 .xiv«ميكن أن تدرس يف جمال النقد ال ه املـرأة الكاتبـة لألدببـاملرأة، لكـن هـذ 
هو كالم   -إن شئنا الدقة–يقول عبد العاطي كيوان: »إن بعض السرد النسائي أو اللغو النسائي  

مغلوط، إنه سقوط يف سقوط، يعرب عن نفس جمهدة، وعقول ذات خواء ضحل، تعيش عامل 
لنور، أغلقته على نفسها إبحكام، فلم تر غريه، حىت االنغالق على الذات يف برج ال ترى منه ا

لقد ربط كيوان كتابة املرأة ابجلسد  .xvتفتق عن نوع من النرجسية والشذوذ، متومهة غري ذلك«
بقّلة من املوضوعية، بل يف كثري من وتعامل مع كتابتها    وهذا بني من عنوان كتابه "أدب اجلسد"

 األحيان يهامجها بدون أي مربرات. 
قامت نعيمة هدى املدغريي ابلرد حيث قالت:»وهكذا يعترب الرجل كتابة املرأة استفزازا له و 

وخروجا عن طاعته وحتريضا لكل النساء، فيسلط لسانه وقلمه ضد كل من حاولت الكتابة  
واعتربت أن النقد الذي مارسه النقاد العرب للمبدعات العربيات مبثابة »سقوط   xviواإلبداع«
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د يف شرك القراءة الذكورية الالموضوعية للنص األديب... وتكون )الكاتبة( عرضة أغلبية النقا
 xviiللنقد الصدامي الذي يقصد إسكاهتا أكثر مما يستهدف التقومي واإلصالح«.

وعليه، فبعض النقاد العرب تعاملوا مع األدب النسائي أبنه أدب غري مكتمل حيتاج إىل مزيد من 
نزعة الفصل بني األدب النسائي واألدب الذكوري، والبعض اآلخر حط الدراسة والتأمل، بعيدا عن  

من قيمة هذا املصطلح من خالل القراءات التعسفية اليت ختتزل املرأة يف جسدها، يف حني هناك من 
 أعجب به وبشكل كبري.

 
 األدب النسائي حتت لواء التأييد 

         موقف املؤيدات الغربيات 
اليت»تقوم بتشخيص الكتابة الذكورية من خالل  ماري إملاناالجتاه املؤيد لألدب النسائي متثله 

اليت تكون غالبا يف الكتابة األنثوية. فالصوت الذكوري ال مييز   Authorityتعبري السلطة 
مرأة فحسب. لدرجة أهنا تلصق  الكاتب الرجل يف رأيها، كما أن الصوت األنثوي ال يكون لل

  xviiiسيمونديبوفوار ابلكتابة الذكورية بسبب نربهتا السلطوية الواضحة يف أعماهلا«.

  موقف املؤيدات العربيات 
»القلم النسوي حتديًدا مسؤولية حّساسة، يف حوار هلا ضمن جملة ثقافات أن:سحر خليفة  تؤكد  

املؤهلة ملواجهة احلياة قد تنجّر عليها بعواقب جسيمةمن املمكن إذ أن دعوة الفتاة الساذجة غري  
القلم سلطٌة أيًضا وعلى من ميسك ابلقلم أن يتعامل مع الفروقات االجتماعية .  أن تودي حبياهتا
 .xixوهو واٍع لذلك«

وقد ميزت سحر خليفة بني األدب النسائي والنسوي مشرية إىل وجود أدب نسائي هو الذي 
النساء، وضمن هذا األدب يوجد أدب نسوي يتبىن القضية النسوية. وأمهية النوعيني تكتبه كل 
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أهنما يعربان عن النساء   -سواء كانت الكاتبة واعية ابلقضية النسوية أم ال  –من هذا األدب هي  
 .xxبشكل عام"

الكتاابت األنثوية : »لكن هذا ال مينعنا من اإلقرار أبن احتماالت فاطمة كدووتستدرك       
أتيت يف الدرجة األوىل من قبل املرأة. ذلك أن الكتابة األنثوية هتدف إىل هدم سيطرة املواقف 
الذكورية اليت استمرت لفرتات اترخيية طويلة، بفعل عوامل تراثية متعددة، ومن الطبيعي أن تكون 

 xxiاملرأة يف كتاابهتا عامال إجيابيا ابرزا يف هذا اإلطار«.
 
 عارضات لألدب النسائيامل

  موقف املعارضات الغربيات 
»ختربان جوليا كريستيفا أن "املرأة ال ميكن تعريفها أبدا". إهنا تنبذ فكرة جوليا كريستيفامتثله 

"الكينونة امرأة" بوصفها عبثية وظالمية". وكما مع مناقشة جاردين للتنسيء، فإن "املرأة" غري 
املمارسة النسويةب"السلبية" مبعىن أهنا على خالف مع ما هو موجود قبال.  مرتبطة هبوية، وتتميز  

. هنا تعرتف ابلكفاحات السياسية اليت almostلكن كريستيفا تصف زعمها ابلكلمة "شبه"
 xxiiتكون فيها النساء، املعروفات اهلوية بوصفهن "نساء"«.

كورية »إبعتبار أن مفهوم اهلوية وترفض مفهوم اهلوية، مبا يف ذلك القول هبوية نسوية وأخرى ذ   
ينتمي إىل مرحلة ما قبل التفكيكية، حيث التصورات املطلقة الثابتة. وهي ترفض أية نظرية تعتمد 
على مفاهيم اهلوية املطلقة سواء أكان أساسها بيولوجيا أم اجتماعيا أم نفسيا، بل تعتقد أن 

بوي يف تقنينها لعالقة القوى اجملتمعة. ، مفهوم خلفته بنية الفكر األféminitéمصطلح األنوثة  
وهو مفهوم يضع املرأة يف مفهوم هامشي ضمن منظومة عالقات القوى املعتمدة يف اجملتمع 

 .xxiiiاألبوي«
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كذلك تعبري الكتابة األنثوية مبعىن وجود لغة للرجل وأخرى لألنثى حتتمها   هلني سيكسووترفض  
طبيعة اجلنس،»يرتكز مشروعها على التصريح بكون املرأة هي مصدر احلياة والقوة والطاقة وعلى 
إرساء لغة نسوية جديدة هتدم نظم االزدواجية األبوية ابستمرار حيث يتآمر املنطق املركزي ومركزية 

 .xxivفيها على اضطهاد النساء وإسكاهتن«الذكورة  
رفضها »مهما تكن مشاكل إقامة النسوية على التجربة اليت تشرتك   ماري إجيلتونوتؤكد 

هباالنساء، تربز مشاكل أعظم بكثري لدى حماولة فصل النسوية كليا )كمشروع سياسي( عن 
شرتكة لالضطهاد ال تلعب أي جتربة النساء. هذا يؤدي إىل املوقف املمثل يف أن جتربة النساء امل

دور هام يف بناء سياسة ثقافية نسوية،... ابلرغم من التشديد على جتربة النساء، أو حقيقة 
األنثوية، أو يف الواقع االهتمام ابجلسد األنثوي، ليس كافيا جلعل عمل فين نسواي... xxvاملؤلفية

بوصفه فئة ضمن تراث فن النساء. ابلتعبري عن ذلك بطريقة أخرى، ميكن النظر إىل الفن النسوي  
قد يكون فن النساء عموما مفيدا بشكل غري مباشر فقط أو ملهما للنسوية، لكن من غري 

 xxviاملمكن تصور فن نسوي ميكن فصله عن جتربة اضطهاد مشرتكة«.
كما ترفض أن هناك لغة مميزة للمرأة عن الرجل، وتالحظ إمكانية إحلاق بعض الكتاابت    

ياان يف الكتابة النسائية، وتشري إىل أن الكتابة األنثوية هتدف إىل هدم سيطرة الرجالية أح
 .املواقف الذكورية اليت استمرت لفرتات اترخيية طويلة بفعل عوامل تراثية متعددة

  موقف املعارضات العربيات 
املوقــف ذاتــه وترفض تصنيف األدب إىل ذكوري وأنثوي »أميل إىل  مينــى العيــدتتخــذ الناقــدة 

االعتقاد أبن مصطلح األدب النسائي يفيد عن معىن االهتمام وإعادة االعتبار إىل نتاج املرأة 
ذكوري، يضع هذا النتاج يف عالقة اختالف ضدي -العربية األديب وليس عن مفهوم ثنائي،أنثوي

وتضيف »نتبني اللقاء والتقاطع يف اخلطاب األديب  xxviiألديب.«تناقضي، مع نتاج الرجل ا–
بني املرأة والرجل، على مستوى قوانني الكتابة األدبية وقواعدها النوعية املوروثة من الرتاث 
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العريب،واملتأثرة، خاصة ابلنسبة للرواية، أبدب الغرب وثقافته. إن هذا اللقاء والتقاطع له صفة 
 xxviiiخيية األدب وأدبيته، وليس بذكورة أو أنوثة منتجه«.املادي ألنه يتعني بتار 

وتؤكد الناقدة ميىن العيد رفضـها تصنيف األدب إىل أدب كمفهـوم عـام، وأدب نسـائي كمفهـوم 
خـاص،فهـيال تعتـرف إال بوجـود نتـاج ثـوري يلغـي مقولـة التمييـز بـني األدب النسـائي، كمـا يلغـي 

يعـة تعيق مسامهتها يف ميادين اإلنتاج واليت منها األدب. »ففي هذه األعمال اخلصوصـية النسـائية كطب
السردية ميتزج اخلاص ابلعام، ويتداخل الذايت واالجتماعي على حنو يدعو إىل نسبتها إىل اإلبداع 

 .xxixأكثر مما حيمل نسبتها إىل أدب النساء«
كما اعتربت أن خصوصية هذا األدب غري اثبتة، فهي رهينة الظروف االجتمـاعية املمارس على 

 مـن قبـل الثقافـة الذكوريـة.  -املرأة–املـرأة، وتدعو العيد إىل التحـرر مـن الفئويـة التـي سجنت فيها  
يديولوجيـة مصطلح األدب النسائي ألنه ذو مرجعية ذكورية ومن صـنع اإل خناثة بنونةوترفض 

اليت تريد اإلبقـاء على احلـواجز بـني املـرأة والرجـل حتـى فـي األبويـة وذلـك لفـرض اهليمنـة الذكوريـة 
أعترب هذا التصنيف رجاليا" من أجل اإلبقاء على »وترسـيخها حىت يف جمـال اإلبـداع،إذ تقول:

رد    تدعيمها حىت يف جمال اإلبداع«.ويفتلك احلواجز احلرميية املوجودة يف عاملنا العريب وترسيخها و 
هلا على سؤال آخر يتعلق مبربرات وجود مصطلح "األدب النسائي" يف الواقع الراهن، تقول »إذا 
أخذان وجهة النظر هذه يكون التصنيف مربرا. لكن عند اجليل اجلديد الذي حيمل أفكارا متطورة 

اؤها على هذه التصنيفات نوعا من ويقوم الوضع ضمن متطورات واقعية وحديثة ويصبح إبق
 xxxالظلم للمرأة وإدانة هلم«.

رفضها ملصطلح األدب النســوي؛ وترى أن هذا التصنيف يهدر  األديبة غــادة الســمانوتعلن 
مـن قيمة املرأة، معتربة تصنيف األدب انتقاصـا مـن قيمته األدبية واإلبداعية مؤمنة أبن املرأة 
املوهوبة قادرة علـى املسامهة يف اإلنتـاج األديب» ملاذا اعتبار كل ما هو »نسائي« غري إنساين؟ 

ائية«، أما »اهلواجس الرجالية« فتلقب ب»مهوم إنسانية رحبة األفق«؟ ملاذا هلن »هواجس نس
وهـذا مـا تؤكـده فـي قوهلــا:»أؤمــن بطاقــات املــرأة   xxxiملاذا ال يكون اإلبداع هو املقياس الوحيد؟«
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ـى العطـاء املبـدع،  املبدعــة، ولــذا ال أؤمــن بـــاألدب النســائي ... أؤمــن بــأن املــرأة املوهوبـة قـادرة عل
ولـذا تسـمية "األدب النسـائي تضـحكين، وتـذكرين بسـؤال النـاس ابسـتمرار: بنـت أم ولـد؟ وحـزهنم  
لـوالدة البنـت وفـرحهم ابلولـد، وهـا هـي األفكـار العتيقـة البالية اليت تنسحب على رؤية النقاد 

 الصـحف واجملـالت حـول مقولـة "األدب لألدب، وإذا كتبته املرأة صار نسائيا كل ما ينشر يف
.وترى غادة السمان أن تسمية أدب املرأة تبقى xxxiiالنسـوي" جمـرد حديث اتفه وثرثرة مسلية«

غري مالئمة؛ فهو أدب وكفى، وال معىن ألن نضيف إليه صفة قائمة على متييز النوع، فهي ترفض 
 ملرأة واألدب الذي يكتبه الرجل. املصطلح وال ترى أن هناك فرق بني األدب الذي تكتبه ا

تصنيف األدب إىل ذكوري ونسائي، بل ترفض املصطلح بصفة عامة  مليكة العاصميوترفض 
»وتنطلق يف بداية ردها من التأكيد على مسلمة هلا داللتها، تتحدد يف كون "أدب املرأة" هو 
أدب فئة اجتماعية،مث، تقر خباصية مميزة هلذه الفئة االجتماعية على مستوى اإلبداع، وهذا 

ح "أدب املرأة". ويف ختام كالمها ترفض تقسيم األدب يف اعرتاف مبدئي وإقرار أويل مبصطل
إطار تراتيب،تقول:"من األكيد أن أدب املرأة حيمل مسات خاصة، كما أن أدب كل جمتمع وكل 
فئة وكل طبقة حيمل مسات خاصة، لكنين ال أميل إىل تقسيم األدب كما يقسم العامل ذلك 

أرقى أنواع األدب وسيجعل أدب املرأة ابلتايل التقسيم النخبوي السائد الذي جيعل أدب الغرب  
  .xxxiiiالنخبوي«   يف آخر السلم الرتاتيب

عطفا على ما سبق،ال ختتلف مواقف جمموعة من الفاعالت العربيات يف احلقل األديب من اجليل  
وترفضن إدراج إبداعهن ضمن استعماله، ألنه يكرس التمييز الذي تناضل ســبقتهن  اجلديد عمن  

 سبيل إلغائه.  املرأة يف
فرغم إقرار العديد من الكاتبات بوجود خصوصية متيز كتاابت املرأة، إال أهنن يرفضن تصنيف  
ابداعاهتن حتت راية هذا األدب النسائي؛ وهذا انتج عن شعورهن ابلتهميش اليت ترسخها السلطة 

جودة  الذكورية. وفق ذلك، فقد نزعت بعض الباحثات منزعا تنظرياي حيدد شروط ومقاييس
 اإلنتاج األديب بصرف النظر عن جنس ونوع منتجه: ذكرا أم أنثى. 
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وترتيبا على اآلراء املعرب عنها سابقا، يوجد موقفان بصدد األدب النسائي: األول يقبل ابلتسمية 
واالصطالح ويدافع عن خصوصية ما تنتجه النساء؛والثاين، يرفض التمييز بني النسائي والذكوري 

 ا على الصفة األدبية بصرف النظر عن التمايزات بني الرجال والنساء. يف األدب، مشدد
وهذا التمييز عنصري يهدر من   ويف الواقع ال يوجد أدب رجايل وأدب نسائي وأدب أطفال ...،

كما ال جيب التعامل مع من كتب، بل جيب التعامل مع األدب من خالل أطروحة قيمة املرأة،  
وتنبأ بضرورة وضع اللغة نفسها مكان ذاك الذي »اليت دعى إليها روالن ابرت:  موت مؤلفه

اعترب، إىل هذا الوقت، مالكا هلا. فاللغة، ابلنسبة إليه كما هي احلال ابلنسبة إلينا، هي اليت 
ف. وهبذا يصبح معىن الكتابة، هو بلوغ نقطة تتحرك اللغة فيها وحدها، وليس تتكلم وليس املؤل

 xxxiv»األان«، وفيها »تنجز الكالم««.
وال يعين هبذه املقولة إلغاء املؤلف هنائيا، بل هي نقل النص من يد الكاتب إىل القارئ »هي 

ذاكرة الثقافة. إمنا  مقولة ال تعين ظاهر معناها اللغوي، وهي ال تعين إلغاء املؤلف وحذفه من
هتدف إىل حترير النص من سلطة الظروف املتمثل ابألب املهيمن:املؤلف، إهنا تفتح النص على 
القارئ... وتزيح املؤلف مؤقتا إىل أن ميتلئ النص بقارئه والقارئ ابلنص، مث ُيصار بعد ذلك إىل 

قة اجلديدة وينظر الوالدة استدعاء املؤلف ليحضر حفلة زفاف النص على قارئه ليبارك هذه العال
فهناك أدب دون التنقيب عن من يكتب، فاألدب ال يقبل التمييز xxxvاآلتية فرحا البنه«.

 أوحماكمة من يكتب،  وجيب النظر إىل احملتوى وإبداع النص.
وهلذه االعتبارات جمتمعة، سيشتغل هذا البحث مبصطلح األدب النسائي يف بُعده اإلجرائي، ويف 

وهذه التسوية ال تؤّيد أفضلية إشارته إىل ما تنتجه النساء على درب األدب، شعرا ورواية وقصة.
النساء على الرجال يف االبداع »فالكتابة النسائية ليست بضد للكتابة الرجالية وإهنا ابالحرى 

عيا كتابة مضادة للقيم الذكورية ذات النزوع التسلطي االطالقي... فهي لذلك كتابة ترتجم و 
 .xxxviجمددا ابملغايرة واالختالف مداره مقاومة احادية الصوت واهليمنة«
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 إسهامات املرأة يف جمال الرواية -3
بدأت املرأة العربية بكتابة الشعر ونظم القوايف، مرورا بكتابة القصة واألقصوصة، وصوال إىل جنس  

التفاصيل الدقيقة؛ بل إهنا قادرة على الرواية اليت هلا القدرة العجيبة الستيعاب مهومهن وسرد 
استيعاب مجيع األجناس األخرى مثل الشعر والقصة واحلوار املسرحي واحلكاايت الشعبية وغريها 
من األجناس، كما أهنا قادرة على تضمني اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية »واحلقيقة أن الرواية  

من اإلبداع متارسها املرأة كالفن التشكيلي واملوسيقى،   املغاربية ذات اللسان العريب هي سليلة ألوان 
وخاصة الشعر والقصة، فأغلب الكاتبات قد نظمن الشعر ومارسن كتابة القصة القصرية أو 

 .xxxviiمجعن بني اجلنسني قبل أن خيضن جتربة الرواية«
، لكن لةرمجَّع جمموعة من النقاد أن السرد النسائي بدأ مع حكاايت شهرزاد يف ألف ليلة ولي

استدرك الكثري منهم وأكدوا أن شهرزاد مل تتكلم إال حتت سلطة امللك شهراير، وابلتايل فإن 
حكيها ليس حكي املرأة احلرة، إذ ألف ليلة وليلة نتاج خيال ذكوري، وال ميكن اعتبار حكاايت  

 .-امللك شهراي–شهرزاد خطااب نسائيا أو أول نص نسوي، ألهنا وبكل بساطة من صنع رجل  
ظهرت الرواية املكتوبة ابللغة العربية متأخرة جدا عن الرواية املكتوبة ابللغة الفرنسية ذات الطابع و 

العجائيب لعدة عوامل منها: اعتماد الرتاث األديب العريب القدمي على الشعر وخلوه من فن الرواية.  
يسمى ابلرواية. وسطعت وقد سامهت الرتمجة واملثاقفة مع الغرب يف ظهور هذا اجلنس الذي 

الرواية النسائية املكتوبة ابللغة العربية متمردة على الوضع القائم وداعية للحرية، واثئرة بوجه سلطة 
 تعرتض طريقها.

والواقع أن مجيع البداايت يشوهبا االلتباس؛ واإلقرار ابلرواية األوىل يف الرتاث النسوي العريب يعد 
والبحث يف نشأة الرواية النسائية األوىل ميّثل صـعوبة النقاد، أمرا صعبا، وهذا ما اختلف فيه 

اإلنتاج الروائي املغريب أو ما يف حكمه قد اختلط يف بداايته  »بسبب اخللط بني األجناس األدبية:  
مع أمناط أخرى من التعبري األديب بدون وجود حدود فارزة ملختلـف األنـواع على أانلتحقق من 

غاية يف التعقيد بسبب غياب العناصر املاديـة الرامسة ملسار تكوهنا، فإهّنا األشكال إذا ما بدت 
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لكتابة النسائية فا xxxviiiتظّل رغم كل شيء، مرحلة أوىل ضرورية يف البحث يف نشأة الرواية«.
 إىل عصران احلايل.  الِقدمم منذُ  ابعتبارها نشاطا إبداعيا هي موجودة فعال

مثلث االنطالقة األوىل للكتابة   1958ليلى بعلبكي: أان أحيا حيث ترى زهور كرام أن رواية 
النسائية، بفعل العنوان الذي جاء مثريا الستخدام ضمري املتكلم أان، إذ تقول »من اخلطاابت 
التأسيسية لسؤال موقع املرأة، وطرح مسألة انتقال ضمريها من موقع املفعول هبا، إىل موقع 

 .xxxixلساردة ضمن أسئلة الثقافة العربية«الفاعلة، من املسرود هلا إىل ا
نالحظ يف السنوات األخرية أن الرواية  وهذا الطرح نفسه أكدته رشيدة بن مسعودإذ تقول:»  

تعد النوع األديب الذي مارسته املرأة العربية حبماس كبري منذ صدور رواية "أان أحيا" لليلى بلعبكي 
هاتني الروايتني، ظهر على مستوى  . ومع صدور 1958و"أايم معه"لكولييت خوري سنة 

 xl"«.القاموس اإلبداعي والنقد األديب مصطلح جديد "الكتابة النسائية""أدب املرأة
أما بثينة شعبان؛ فتؤكد أن »انبثاق املرأة اجلديدة"، جاء مع أعمال ظهرت يف مخسينات القرن 

، مث 1906روايتها "بديعة وفؤاد" يف عام العشرين،"لقد نشرت عفيفة كرم، الكاتبة اللبنانية... 
روايتان يف الوطن العريب لكاتبتني   1958نشرت بعدها سبع رواايت أخرى ...صدرت يف عام 

عربيتني مها رواية "أان أحيا" للكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي ورواية "أايم معه"للكاتبة السورية كوليت 
 .xliل أصدائه ترتدد حىت اليوم«اخلوري سببتا صرخة يف الوطن العريب ما تزا

يف حني أرجع بوشوشة بن مجعة إصدار أول رواية نسائية يف احلقل الثقايف العريب إىل عام   
 .xlii، وهو اتريخ صدور نص »امللكة خناثة لصاحبته "آمنة اللوة" من املغرب«1945

»أول   1907عام  وهناك من اعترب رواية بديعة وفؤاد للسورية عفيفة كرم اليت صدرت يف أمريكا  
؛ إذا فقد سبق ظهورها رواية زينب xliiiرواية عربية متكاملة من حيث مادهتا احلكائيةوخطاهبا«

حلسني هيكل اليت أمجع عليها النقاد أبهنا أول رواية عربية. وتقول بثينة شعبان يف هذا 
ون قبل صدور الصدد:»املرأة العربية قد كتبت الرواية وانقشت عناصرها بوعي أديب عميق هلذا الل

 xlivرواية زينب حلسني هيكل بسنوات مثان«.
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 اإلرهاصات األوىل للرواية النسائية 
 ابملغرب العريب : 

، وكانت هلا الرايدة الروايةحظيت املرأة يف املغرب العريب بزرع البذور األوىل  يف جمال الكتابة 
يف إغناء  كبري والسبق يف هذا اجملال على املبدعات اخلليجيات، وكان لنصوصها الروائية صدى  

 الساحة األدبية العربية إبنتاجاهتا الغزيرة والوافرة. 
يؤكد معظم الباحثني أن املغرب ممثَّلم االنطالقة األوىل للكتابة النسائية، إذ يعود أول نص روائي  

آلمنة اللوة، مث النار واالختيار خلناتة بنونة وهبذا يكون املغرب له السبق   1954نسائي إىل عام  
املكتوبة  –نسائية املغاربية »ويعود أّول ظهور للرواية الوالرايدة يف الكتابة الروائية ابلدول العربية؛ 

بصدور نص امللكة خناثة، آلمنة الّلوة، مّث تاله نص النار واالختيار  1954إىل سنة  -ابلعربية
" يف املغرب األقصى، 1967، لفاطمة الرّاوي 1968خلناثة بنونة، فنص غدا تتبّدل األرض

( السبق يف ارتياد مغامرة كتابة وهذا ما مينح كاتبات الّرواية النسائية املغربيات )املغرب األقصى
الّرواية، ألّن هذه النصوص ظهرت يف وقت مبّكر مقارنة ابلنصوص اّليت ظهرت يف األقطار 

 xlv.«املغاربية األخرى
خلناثة بنونة أو نص روائي   1969ويرى أغلب الباحثني أن رواية النار واألخيار الصادرة عام 

»“النار واالختيار” وهي أول مات الرواية والنضج الفين.  كتبته امرأة يف العامل العريب وحيمل مقو 
 .xlvi«1969رواية نسائية ابملغرب يف عام  

أتخرت الرواية النسائية إىل   »مع ونيسي.  1979ويف اجلزائر مل تصدر أول رواية نسائية إال عام  
مع أول رواية " يوميات مدرسة حرة " لـ"زهور ونيسي"، أين نلحظ نضًجا يف  1979سنة 

التعبري والتصوير والرؤية املتميزة للواقع االجتماعي والسياسي مع ارتباط ذلك بكل ما هو ذايت 
يطة هبا والتعبري بصدق له صلة وثيقة بذات املرأة الكاتبة وطريقتها يف إدراك القضااي احمل

 .xlvii«عنها
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»فإن الروائيات التونسيات هلن حضور :  1993ومل تظهر الّرواية النسائية يف تونس إىل غاية عام  
إعالمي حمتشم على ركح الرواية العربية النسائية، رغم وجود روائيات رائدات هلن عدة أعمال 

نت أمال خمتار أاثرت ضجة يف تونس روائية رائدة أمثال: أمال خمتار، مسعودة بوبكر،....كا
عن دار اآلداب، احلائزة على جائزة اإلبداع   1993منذ صدور أوىل رواايهتا )خنب احلياة( سنة  

 .xlviii. واليت اعتربت وقتها منعطفا هاما يف الرواية التونسية«1994األديب لوزارة الثقافة لسنة 
  -الدولة الوحيدة يف املغرب العريب-يتانيا جند مجيع دول املغرب العريب ذات إنتاج غزير، إال مور 

اليت مل تلتحق إال مؤخرا ابلركب يف إصدار رواايت نسائية؛  وأهم رأمسال رمزي يف هذه الرقعة 
بنت عمار »وتعمل مديرة مساعدة للثقافة يف وزارة الثقافة والشباب يف موريتانيا، وهلا العربية جند  

 .xlix«”” و”احلب والقدر” و”سكينةثالث رواايت هي: “وجهان يف حياة رجل
إذ تقول كرام »أما الرواية، فقد ظهرت بعض النصوص اليت ختتلف يف أسلوهبا وتيماهتا، ويف 
مرجعياهتا أيضا، وهي نصوص بعضها يدخل يف جنس الرواية، وآخر ميتزج فيه ما هو روائي مبا 

االعرتايف، وهي أشكال كتابة تعرب عن هو سري ذايت، والبعض اآلخر يهيمن على سرديته البوح 
مسألة يبدو أهنا مهمة يف الكتابة األدبية الغربية بشكل عام، وهي هذا التجريب املرن يف األشكال 
التعبريية، نتلقى صنف الرواية مع كل من ليلى أبو زيد اليت تستمر يف التعبري اإلبداعي،ومليكة 

ها حرا طليقا يؤسس احلكاية بعيدا عن أية مستظرف اليت حتكي بدون طابوهات وجتعل متخيل
. وخدجية مروازي اليت جتعل من أدب السجن خلفية 1999رقابة كما يف "جراح الروح واجلسد"  

وزهور كرام   1998وحليمة زين العابدين يف "هاجس العودة"    2000لبناء حكاية سرية الرماد  
. 1994يف "رحيل قمر" ونزهة برادة  2004و"قالدة قرنفل"  1996يف "جسد ومدينة" 

وأخرايت بدأن ينخرطن يف التعبري الروائي... إن أتمل مشهد   1996وربيعة الساملي يف اجلالدون  
الكتابة النسائية ابملغرب من خالل هذا التطور التارخيي، جيعلنا نتفاءل ابإلمكانيات الفنية واملعرفية  

املشهد اإلبداعي املغريب خبصوصية، كما واجلمالية اليت ينفتح عليها النص النسائي واليت تُغين 
 lتساهم يف تطوير أسئلة النقد األديب«.



Feminist Literature Between The Narrative Function And The Cultural Role 

(Maryam Al-Hakaya - Alawiya Subuh Exemplar) 
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 97-118 

113 

عموما، فقد شكلت فرتة الثمانيات املرحلة اليت انبثقت منها التجربة النسائية يف جمال الرواية  
وكان إسهام املرأة يفوق إسهام   واحلقبة اليت أتسست فيها وتراكمت جمموعة اإلبداعات النسوية،

؛ وبفضل االعرتافات النقدية اليت مورست على هذه بكثري يف أتسيس الرواية العربية الرجل
»إن أتمل مشهد الكتابة النسائية ابملغرب من خالل هذا التطور التارخيي، جيعلنا اإلبداعات،

 نتفاءل ابإلمكانيات الفنية واملعرفية واجلمالية اليت ينفتح عليها النص النسائي واليت تُغين املشهد 
 .liاإلبداعي املغريب خبصوصية«

ورغم النقد الالموضوعي الذي مارسه العديد من النقاد العرب على جمموعة من اإلبداعات 
النسوية، مل مينع بعض املبدعات من املواصلة وإثبات أمسائهن يف الساحة األدبية واكتساهبن 

العربية النسائية مليئة ابلرأمسال الرمزي ، واقتحامهن عامل الرواية، فأصبحت اخلزانة مقروئية واسعة
النسوي أمثال:خناثة بنونة وفاحتة مرشيد وزهور كرام وحليمة زين العابدين ابملغرب، وأحالم 
مستغامني وفضيلىة الفاروقي ابجلزائر، وليلى العثمان ابلكويت، وغادة السمان وكوليت خوري 

ر خليفة يف فلسطني، ونبيلة الزبري يف لبنان، ونوال السعداوي وخولة محدي يف مصر، وسح
ابليمن، وسناء كامل شعالن ابألردن،وبثينة خضر مكي ابلسودان، وسلوى النعيمي يف سوراي 

 مزي. وغريهن من الرأمسال الر 
  :ابخلليج العريب 

جماالت اإلبداع املختلفة سواء تعلق األمر ابلشعر أم يف سامهت املرأة اخلليجية وبشكل كبري 
الرواية؛ وقد سطعت العديد من األمساء النسائية اخلليجية يف مساء الرواية وعال جنمها، القصة أم  

وكان هلا شرف االفتتاح يف دولة قطر؛ إذ أن أول رواية أنتجت يف هذه الدولة كانت على يد 
 وهي شعاع خليفة.   امرأة

د الصادرة عام لقد أنتج أول نص روائي نسائي ابلعراق حتت عنوان "من اجلاين" حلربية حمم
قد تكون احملاولة النسوية األوىل لكتابة رواية، أو قصة طويلة، هي )من اجلاين( حلربية  ».  1954
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. وإذ ال حيقق هذا العمل على املستوى  1954حممد اليت صدرت عن مطبعة اجلامعة ببغداد عام  
 .liiالفين شيئاً، فإنه قصة قصرية طويلة أكثر منها رواية«

وعرفت اململكة العربية السعودية يف اخلليج العريب السبق يف إصدار رواية نسائية ترجع لسنة  
»يف اخلليج تعترب الروائية السعودية  وهي رواية "ودعت آمايل" لسمرية حممد خاشقجي:    1958

واليت  1958مسرية خاشقجي بنت اجلزيرة رائدة الرواية النسوية بروايتها األوىل ودعُت آمايل 
وقطرات من   1971ووراء الضباب  1963وبريق عينيك    1961تبعتها برواية ذكرايت دامعة  أ

 .liii«1973ومأَت الورد    1973الدموع  
ومن الرواايت النسائية التأسيسية ابلكويت جند صبيحة املشاري اليت أنتجت أول نصوصها عام 

الكويت، إذ كان أول نص روائي  . »املرأة قد كتبت الرواية إىل جنب مع الرجل يف 1960
وبعده جاءت رواية )وجوه   1960نسائي هبذا الصقيع هو )عبث األقدار( لصبيحة املشاري عام  

 .liv«1971يف الزحام( لفاطمة العلي سنة 
من الرواايت املؤسسة للرواية النسائية يف دولة  1983كانت رواية احلصار الصادرة عام 

ولعدد من  1983ة هي رواية )احلصار( لفوزية رشيد سنة كانت أول رواية نسائي»البحرين:
الروائيات اليوم أكثر من عمل واحد منهن:فتيحة انصر هلا أربع رواايت وفوزية رشيد هلا ثالث 

 .lvرواايت..«
هي االنطالقة الفعلية    1992وتعترب رواية "شجن بنت القدر احلزين" حلصة الكعيب الصادرة عام  

»وأتخرت رواية النساء أبزيد من عقدين من النسائية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.للرواايت 
للروائية )حصة الكعيب(   1992الزمن وكانت األوىل هي )شجن بنت القدر احلزين( الصادرة عام  

 .lviواليت اختارت اسم اجلروان امسا فنيا على ظهر كل مؤلفاهتا«
سائية ابمتياز وأكثر حداثة إذ انتظر القطريون إىل سنة  ويف قطر:»كانت النشأة يف دولة قطر ن

مليالد أول رواية هبذا القطر. وكانت على يد امرأة تعلق األمر برواية )العبور إىل احلقيقة(   1993
 .lvii«1993مث رواية )أحالم البحر القدمية( لشعاع خليفة سنة  
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صر إذ يقول ادريس الداديسي: وبزغ األدب النسوي يف بداايته ابملشرق العريب وحتديدا يف م
»فبمصر طبعت أوىل الرواايت النسائية عربيا،... واألكيد أن مقاربة الرواية النسائية مبصر حتتاج 
لعدة جملدات، خاصة وأن مصر أجنبت روائيات هلن وزهنن على الصعيدين احمللي واإلقليمي، 

 .lviiiحمور كتاابهتن« والزالت تربتها تنبت أعماال نسائية كثرية شكلت قضااي املرأة
نالحظ قلة اإلنتاج الروائي لدى النساء اخلليجيات بسبب النقد الالذع، وكانت املبدعة تكتب 
نصا أو اثنني وتتوقف. إذ يقول عبد احلميد عقار:»حمدود ابلرغم من األصوات اجلديدة اليت 

 .lixاألحوال«أغنت حقل الكتابة الروائية بنصها األول أو الثاين يف أحسن  
 

 : خالصات
ليعرب من خالله عن رفض اهليمنة    19ظهر مصطلح األدب النسائي خالل الستينيات من القرن    

 الذكورية.
انبثق عنه موقفان: األول يقبل ابلتسمية ويدافع عنها،  والثاين يرفض التمييز  إشكالية املصطلح   

 األدبية بغض النظر عن كاتبه.بني النسائي والذكوري يف األدب، مشددا على الصفة  
األدب أدب إنساين ال رجولة وال نسوية فيه، فال جيب التعامل مع من كتب بقدر ما جيب 

 موت املؤلفالتفاعل والتعامل مع ما كتب ، بل جيب التعامل مع األدب من خالل أطروحة 
القبيلة تستوجب  اليت دعى إليها روالن ابرت، وجند يف هذا الصدد قول غادة السمان يف كتاهبا

 القتيلة:"الصدفة البيولوجية جعلتين أنثى.. هل أحاكم لذلك؟..
جند شعراء أكثر أنوثة يف كتاابهتم ممن الكثريات مثل  نزار قباين وهناك رجال مثل إحسان عبد 

 القدوس يكتبون بلسان املرأة، فهل تعد كتاابهتم أنثوية؟.
نالحظ قلة اإلنتاج الروائي لدى النساء العربيات بسبب النقد الالذع، وكانت املبدعة تكتب   

 نصا أو اثنني وتتوقف. 
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THE EFFECT OF CHANGING 

 THE ARABIC WORD IN DETERMINING THE 

MEANING OF THE TOOL 

Waad Dalian ANWER1  
 

Abstract 

The ambiguity of the grammatical texts is an issue that has caught the minds of the 

grammarians and called their attention because of the impact that prevents the 

recipient from reaching a precise understanding without falling into confusion. For 

this reason, the sign of the diacritical mark was used to clarify that confusion and the 

injury of the intended speech, until the diacritical sign became one of those means in 

determining the meaning of the meaning. On this basis, we called the title of the 

research (the effect of changing the sign in the determination of the meaning of the 

tool).The importance of the research may lie in the study of a link between grammar 

and semantics, two main pillars of the general linguistics that serve the. Arabic 

language and expand the circle of understanding among the recipients. The aim of 

the research was to employ the presumption of the Arabic sign in determining the 

meaning of the tool that carries more than one meaning without leaving the mind to 

another possibility. The research plan is limited to two searche according to the 

extrapolated article. 

Key Words: Arabic word, tool, general linguistics. 
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العالمة اإلعرابّية يف حتديد معىن األداة أثرُ  تغيري    
 

-األستاذ املساعد الدكتور  وعد دليان أنور     
 جامعة تكريت / كلية الرتبية طوز خورماتو

 
صامللخّ   

إّن اكتناف الغموض للنصوص الّنحويّة قضّية شغلت أذهان الّنحوّيني واستدعت انتباههم ملا لذلك من 
والوصول إىل الفهم الّدقيق دومنا الوقوع يف مدارك اللبس .فمن أجل ذلك وظِّّفت أثر حيول بني املتلّقي 

قرينة العالمة اإلعرابية الستجالء ذلك اللبس وإصابة املقصود من الكالم , حىت أصبحت العالمة اإلعرابّية 
ضمن  إحدى تلك الوسائل يف حتديد املراد من املعىن , وقد كانت األداة إحدى العناصر اليت وقعت

مضمار اللبس , حىت ُكشفت منه عن طريق ذلك الّتحديد من خالل العالمة االعرابّية ,وعلى هذا األساس 
أّما أمهّية البحث فقد األداة (( .   أثر تغيري العالمة االعرابّية يف حتديد معىن  ومسنا عنوان البحث بــ ))

ن رئيسان من أركان اللسانّيات العاّمة اليت ختدم تكمن يف عّده دراسة تربط بني الّنحو والّداللة ومها ركنا
اللغة العربّية وتوسع دائرة فهمها عند املتلّقني.بينما جاء هدف البحث لتوظيف قرينة العالمة االعرابّية يف 
 حتديد معىن األداة اليت حتمل أكثرمن معىن دون إنصراف األذهان إىل احتمال آخر.

املنهجني الوصفي والتحليلي بناء ملقتضيات املادة املتناولة يف البحث.  أما منهج البحث فقد مجعت فيه بني  
يري العالمة اإلعرابّية يف ثني فقد كان االول بعنوان :أثر تغفيما جاءت  خطّة البحث مقتصرة على مبح

داة املختّصة حتديد معىن األداة املختّصة ابألمساء , والثّاين : أثر تغيري العالمة اإلعرابّية يف حتديد معىن األ
 ابألفعال , مث قفلت البحث خبامتة ذكرت فيها أهّم الّنتائج. 

.  األداة  ،  معىن ،حتديد،  اإلعرابية  ،  العالمة   : الكلمات املفتاحية  
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:املقدمة  
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثريًا يدوم بدوام الليل  

 بعد :أما  والنهار ،  
ن استجالء الغموض واللبس من النصوص النحوية يستدعي من النحويني إىل األخذ ابألسباب فإ

الت عن تلك النصوص ، ومن هذه املتينة ، وقد تُعد القرائن النحوية إحداها ؛ إلبعاد هذه املشاك
القرائن، قرينة ) العالمة اإلعرابية ( اليت حازت مرتبة مهمة عندهم لتكون مائزة وفارقة بني ما تكافأت 

 من كالم العرب .
وعلى هذا األساس كانت العالمة اإلعرابية هي املعتمدة يف عملنا ، حىت أصبح عنوان حبثنا       )) 

ابية يف حتديد معىن األداة (( ، آخذين هبا يف ميدان أحد أقسام الكالم ، وهو أثر تغيري العالمة اإلعر 
ميدان ) األداة ( ، لبيان كيفية تعبري العالمة اإلعرابية يف كشف معىن األداة وحتديدها ، وهبذا تكون 

ييد قد ربطنا بني جانبني مهمني من جوانب الدرس اللساين ، ومها ) النحو والداللة ( ، ألن عدم تق
تعدد معىن األداة قد جيعل مسار الذهن ضمن مضمار التشتت والوقوع يف االحتمال ، لذلك جاءت 

 هذه الدراسة الستنارة هذه القضية ، واختصار اجلهد يف الوصول إىل املبتغى .
أما خطة البحث ، فقد اقتصرت على مبحثني سبقهما متهيد ، وقفلهما خامتة ، أما املبحث األول 

بـــ )) أثر تغيري العالمة اإلعرابية يف حتديد األداة املختصة ابألمساء (( واملبحث الثاين :    ))   فقد ومسته
أثر تغيري العالمة اإلعرابية يف حتديد معىن األداة املختصة ابألفعال (( وجاءت اخلامتة بعدمها إلبراز 

 أهم نتائج الدراسة .
أسعى من خالله لنيل مدارك القبول عند هللا تعاىل ، وأقول أخرياً : ما هذا البحث إال جهد متواضع 

فإن أصبت فمنه عّز وجل ، وخالف ذلك أنين حاولت ، سائاًل املوىل القدير أن يكتب لنا الرضا. 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 التمهيد 

 بيان ملفهوم الدراسة 
خشية الولوج يف مضامري جتعلها بعيدة عن مدارك الفهم واإلفهام ختضع اجلمل النحوية ملعايري احرتازية  

، وللخروج من هذه الدائرة املتسمة ابلغموض والعائمة ابللبس ، كان البّد من التفكري والتأمل يف هذا 
 االجتاه ، وكان ميدان ذلك وضع أسس وقرائن جتعل النحويني بعيدين من الوقوع يف هذا اإلشكال .

عاة إىل رفع تلك الغوامض وعوامل اللبس ، إىل وضع قرينة هلا أثر واضح جتعل تلك وكل ذلك كان مد 
 األمور العائقة للفهم لدى املتلقي والتخلص منها عن طريق ) العالمة اإلعرابية (.

وعلى مسار هذا الفكر اجلاد نضجت قرينة العالمة اإلعرابية لتكون خملصًا من األمور الواقعة أمام 
من املفيد أن ال نضع الذهن ينصرف إىل مضامني الدراسة إال بعد عرض ولو بشكل الفهم ، وكان 

يسري يتيح فهم العالمة اإلعرابية حىت تكون منطلقًا إلدراك عدد من القضااي اليت نقف عندها ، 
 ومتثلت بعنصر مهم من عناصر الكالم وهو ) األداة ( .

ه ( ، وهو 276ومن مواضع تناول كتب الرتاث ملفهوم العالمة اإلعرابية ، ما ذكرها ابن قتيبة ) ت
يقول : )) وهلا اإلعراب الذي جعلها هللا وشياً لكالمها ، وحيلة لنظامها ، وفارقاً يف بعض األحوال 

يني املتكافئني ، واملعنيني املختلفني كالفاعل واملفعول ، ال يفرق بينهما ، إذا تساوت حاهلما بني الكالم
  .يف إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إال ابإلعراب ((

(1(

ه (، ليكون كالمه مبثابة أتسيس ككالم ابن قتيبة،  395وإىل املعىن نفسه ذهب ابن فارس ) ت
عندما قال : )) من العلوم اجلليلة اليت اختصت هبا العرب اإلعراب الذي هو الفارق بني املعاين 

 

 ( 1) أتويل شكل القرآن  18  .
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ول ، وال املتكافئة يف اللفظ ، وبه يُعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم ، ولواله ما مّيز فاعل من مفع
 )1(  مضاف من منعوت ، وال يعجب من استفهام ، وال صدر من مصدر ، وال نعت من أتكيد ((

. 
فأمهية العالمة اإلعرابية تكمن يف عّدها مميزًا ينماز هبا املتكافئني من الكالم ، عند غياب القرائن 

واحدة أمر ضروري تساعد على األخرى ، وبناًء على هذا فإن تعدد القرائن واجتماعها يف قضية 
 كشف املطلوب أبحدها عند غياب القرائن األخرى .

ونظراً لألمهية املتقدمة فقد اختذت كتب احملدثني سبيالً هلا يف هذا اجملال دون تركها فقد حظيت بذكرها 
ائن ، واتفقت يف عرض أمهيتها ، مثلما ذكر ذلك متام حسان عندما عّد العالمة اإلعرابية أوفر القر 

، بينما ذهب أحد الباحثني إىل جعل العالمة اإلعرابية القرينة الوحيدة اليت   (2)حظاً من اهتمام النحاة
تعني يف تفسري النص وفهمها ، وهذا الذكر يكشف لنا مدى اهتمام الباحثني هبا ، لذلك قال : )) 

رينة هذه القرينة من أهم القرائن املقالية اليت متتاز هبا لغة العرب ... والعالمة اإلعرابية قد تكون الق
 .  (3)  اللفظية الوحيدة اليت تفسر النص ، فيتعني اعتبارها   وضبطها ((

ويبدو أن أمهية العالمة اإلعرابية قد فاقت عند هذا الباحث أمهية القرائن األخرى مثل الرتبة وغريها، 
وحنن نرى أن لكل قرينة أمهية مستقلة ختتلف عن أخواهتا األخرايت ، تساعد بكشف مكامن النص 

 همه .وف
ولغرض الوصول إىل تصور يعني على فهم غاايت الدراسة اقتضت منهجية البحث أن نلج يف أعماق 
النصوص الختيار بعٍض منها ليكون ممهدًا لفهم بعضها اآلخر ، لذلك ارأتيت أن أقف من كل 
مبحث على نص واحد ، وأظن ذلك سيكون شافيًا يف إدراك املبتغى ، ومن النصوص نص البن 

ه ( قال فيه : )) وتكون استفهامية وخربية ... واالستفهامية يكون مميزها كمميز 769) ت    عقيل  

 

 ( 1) . الصاحيب  76

 )  2)    205ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها  
.206  –  205نظرية السياق دراسة أصولية : د. جنم الدين قادر    (3) 
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 عشرين وأخواته ، فيكون مفرداً منصوابً ... تستعمل )) كم (( للتكثري ، فتميز جبمع جمرور كعشرة ((

(1)  . 
م (( االستفهامية من فالنص خيوض يف كشف أمهية العالمة اإلعرابية واليت تُبان من خالل متييز )) ك

 اخلربية ، فاألوىل متييزها منصوب ، والثانية متييزها جمرور ، فعن طريق العالمة اإلعرابية وصلنا إىل املراد.
أما الثاين فقد أردان استثماره يف جمال األفعال ليكون له نصيب يف تعزير ما أردان احلديث عنه ، فقد 

لت )) حىت (( على الفعل املضارع فهي : إما جارة ، ه ( : )) فإذا دخ686قال ابن الناظم ) ت
وإما ابتدائية، فإن كان الفعل مستقبالً، أو يف حكم املستقبل فحىت حرف جر مبعىن )) إىل (( أو )) 
كي(( والفعل بعدها الزم النصب )) أبن (( املضمرة ، وذلك حنو قولك : ألسرين حىت تغرب الشمس 

 : ألسرين إىل أن تغرب الشمس وألتوبن كي يغفر يل، وإن كان الفعل ، وألتوبن حىت يغفر يل، واملعىن
 .  (2)  بعد )) حىت(( حاالً ، أو يف تقدير احلال فهي حرف ابتداء ، والفعل بعدها الزم الرفع ... ((

فالنصب يقتضي أن تكون )) حىت (( جارة ، بينما الرفع يُذهب به إىل اجتاه يكون ) حىت ( فيه 
 حرف ابتداء.

هذين النصني أعطيا لنا صورة كاملة عن كيفية استعمال هذه القرينة عند النحويني ، وعن كيفية و 
التعامل معها وتوظيفها من أجل بيان ما حتمله احلرف من معىن وحتديده ، ال سيما إذا كان احلرف 

 يف الشكل واحد واملعىن خمتلف .
 
 
 
 
 

 

   )1)  شرح ابن عقيل  4  /  60  –  61
   )2)ينظر : شرح املكودي  261.
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 املبحث األول
 اإلعرابية يف حتديد معىن األداة املختصة ابألمساءأثر تغيري العالمة 

إن اشرتاك جمموعة من األدوات يف الدخول إىل األمساء ، قد أعطت جماالً كافيًا لتكون العالمة 
اإلعرابية وسيلة يف حتديد معانيها ، لذلك حاولنا قدر اإلمكان احلديث عن تلك األدوات اليت تكون 

 ها كاآليت : دخوهلا على األمساء ، وكان عرض
 كم :  -1

حصر النحويون املعاين اليت خترج عليها ) كم ( يف موضعني أحدمها : االستفهام وهو احلرف املستفهم 
 .  (1) به ، واآلخر اخلرب ، ومعناها معىن ) ُربَّ (

وللكالم عن كيفية حتكم العالمة اإلعرابية يف حتديد معىن ) كم ( اجتذبنا عدداً من النصوص لإلجابة 
)) كم         ه ( ، وهو يقول : )) أعلم أّن لــ  316عن هذه الغاية ، وبدأان بنص البن السراج ) ت

   استفهاماً فهي فيه مبنزلةانت  (( موضعني تكون يف إحدامها استفهاماً ، ويف اآلخر : خرباً ، فأما إذا ك
)) عشرين (( وما أشبهه من األعداد اليت فيها نون ، تنصب ما يفسرها ، تقول : )) كم درمهاً لك ؟ 
(( كما تقول : )) أعشرون درمهاً لك ؟ (( ، )) أثالثون درمهاً لك ؟(( فينصب )) الدرهم (( بعد )) 

... فأما )) كم (( اليت تكون خرباً فهي يف   كم (( كما انتصبت بعد )) عشرون (( و )) ثالثون ((
التكثري نظرية )) ُرّب (( يف التقليل ، ... فهي مضافة ، وذلك قولك : )) كم غالم لك قد ذهب ! 

 .  (2)  (( ، جعلوها يف االستفهام مبنزلة )) عشرين (( ، ويف اخلرب مبنزلة )) ثالثة (( جتر ما بعدها ((
السراج بعبارته األخرية ليكون منطلقاً لفهم كل ما تقدم من الكالم يف   إن صفوة النص قد اختزهلا ابن

 النص ، عندما ذكر أن النصب جيعل )) كم (( مبعىن االستفهام ، بينما يف اجلر تكون خرباً .
ه ( عندما ذكر لنا نصاً لنعزز به ما تقدم الكالم ، فقد قال 639وهذا ما انتبه إليه ابن اخلباز ) ت

الكالم على ضربني : استفهامية وخربية ، وهي مبنية يف كال وجهيها ... فإذا كانت  : )) وهي يف
 

   )1) نظر : شرح ألفية ابن مالك  676.
   )2) األصول يف النحو  1  /  308  –  310.
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استفهامية نصبت النكرة بعدها على التمييز تقول : كم درمهًا مالك ؟ ... وإذا كانت خربية جرت 
 .  (1)  النكرة كقولك : كم رجٍل عندي ؟ ((

(( اسم مبهم فالبّد هلا من متييز ، وحكم ومن معززات ما تقدم ، نص ابن عصفور ذكر فيه أن )) كم  
 .  (2)هذا النصب إذا كانت استفهامية ، واجلر إذا كانت خربية  

فحكم االسم الذي أييت بعد )) كم (( له أثر واضح يف حتديد معىن ) كم ( ، فإذا كان احلكم نصباً 
 اقتضى االستفهامية ، أما إذا كان احلكم جراً ، فاجتاهها خربية .

هدي هذه القضية أحببت أن أشري إىل مسألة مهمة هلا مساس مبا حنن بصددها ، وهي إن وعلى 
االسم بعد ) كم ( االستفهامية ملاذا خّص ابلنصب ؟ وبعد ) كم ( اخلربية خّص ابجلر ، ووفق هذا 
الرتتيب حدد معىن ) كم ( ، ولإلجابة عن هذه املسألة ، وقع نظري على نص يعلل ما تقدم ذكره ، 

ه ( ، قائاًل : )) فإن قيل : فلم كان ما بعدها يف االستفهام منصوابً 577يب الربكات األنباري ) تأل
، ويف اخلرب جمرورًا ؟ قيل : للفرق بينهما ، فجعلت يف االستفهام مبنزلة عدد ينصب ما بعده ، ويف 

ا بعده ألهنا يف االستفهام اخلرب مبنزلة عدد جير ما بعده ، وإمنا جعلت يف االستفهام مبنزلة عدد ينصب م
مبنزلة عدد يصحح للعدد القليل والكثري ؛ ألن املستفهم يسأل عن عدد قليل وكثري ، وال يعلم مقدار 
ما يستفهم عنه فجعلت يف االستفهام مبنزلة العدد املتوسط بني القليل والكثري ، وهو من أحد عشر 

ا بعدها يف االستفهام منصوابً ، وأما يف اجلر إىل تسعة وتسعني ، وهو ينصب ما بعده ؛ فلهذا كان م
فال تكون إال للتكثري ، فجعلت مبنزلة العدد الكثري ، وهو جير ما بعده ، وهلذا كان ما بعدها جمروراً 

 .  (3)  يف اخلرب ألهنا نقيضه )) رب(( جتر ما بعدها ، وكذلك ما محل عليها ((
عد ، جعل ما بعدها منصوابً ، بينما جاء اجلر نتيجة فإيراد ) كم ( االستفهامية مبنزلة عدد متوسط 

 ) كم ( مبنزلة عدد للتكثري ، لذلك حصلت احلالتني .

 

   )1). توجيه اللمع  398
 (  ينظر : شرح مجل الزجاجي  2  /  141. 2  )

 (  أسرار العربية  165  –  166  3  )
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فاملعىن املبتغى لــ ) كم ( حتدد من خالل ما بعدها ، فإذا كان نصباً حدد معناها ابالستفهامية ، أما 
 إذا كان جراً ، فتغريت من االستفهامية إىل اخلربية .

 لعّل :  -2
نقسم )) لعّل (( عند النحاة على قسمني ، قسم تكون فيه إحدى أخوات )) إّن (( واليت تفيد ت

الرتجي ، وقسم آخر تكون فيه حرف جّر ، إاّل أن هذين القسمني ال ميكن حتديد داللتهما إىل عن 
ن جمروراً طريق العالمة اإلعرابية لالسم الذي بعدها ، فإن كان االسم منصوابً كانت للرتجي ، وإن كا

 .  (1)كانت حرف جر ، إال الثاين تكون يف لغة ُعقيل
ولكشف حاالت هاتني احلرفني ، كان البّد من الوقوف على نصوص النحاة لبناء تصور واضح وبنّي 
عن كيفية حدوث هذين احلكمني ، وكان مثالنا يف ذلك من كالم ابن عقيل ، إذ ذكر أن االسم 

 . (2)مرفوعبعدها منصوب واخلرب 
أما حالة اجلّر ، وتكون فيها حرف جر ، فقد ذكرها النحاة ، ووقفوا عندها ، وكان منهم ابن الناظم 

ه( ، 749، أما األربلي ) ت(3)  فقد قال: )) وأما )) لعل (( فتكون حرف جر يف لغة بين عقيل ((
ه 207قال : )) وروى الفراء ) تفقد كان ذاكراً للحالة تلك إال أنّه ذكرها مقروانً ابلروايت ، فقد  

 .(5)  إىل عقيل ((  (4)( وغريه اجلّر هبا ، وعزاه أبو زيد 
ه 953وألمهية هذه احلالة فقد ثبت عندها النحويون ، وممن كان له ذلك الثبت ، ابن طولون ) ت 

]    (6) كقوله :وأما )) لعل (( فإن اجلّر هبا وارد يف كالم العرب ، خالفاً ملن أنكره ،  ( ، قائالً: )) 
 من الوافر [

 

 (  ينظر : اجلىن الداين : للمرادي  579  –  582.  1  )
   )2)ينظر : شرح ابن عقيل  1/  274. 

 (  شرح ألفية ابن مالك  335. 3  )
(4  )    هو سعيد لن أوس بن اثبت األنصاري ) ت 215ه ( من أئمة اللغة واألدب تويف يف  البصرة ، من مؤلفاته : )) النوادر ، املطر وخلق 

.،                92/    3اإلنسان (( ينظر : اإلعالم ، للزركلي    
   ((    جواهر األدب يف معرفة كالم العرب) 5 401. )

 (  مل أعثر على قائله.  6(
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 لعّل هللِا فضلكم علينا
 ج

    ( 1) ((بشيء أّن أمكم شرمي 
 

 

إن ما ذكره ابن طولون فيه إيراد على أن من النحاة من ينكر هذه اللغة بيد أنّه عّزز ورودها الشاهد 
)    ه (، عندما نقل لنا ابن هشام  377شعري ، وما ذكرانه من اإلنكار قد متثل عند الفارسي ) ت

أن األصل      ه ( هذا الكالم موضحاً : )) وزعم الفارسي أنه ال دليل يف ذلك ؛ ألنه حيتمل761ت
)) لعله أليب املغوار منك جواب قريب (( فحذف موصوف قريب ، وضمري الشأن ، والم لعل الثانية 
ختفيفاً ، وأدغم األوىل يف الم اجلر ، ومن مث كانت مكسورة ومن فتح على لغة من يقول : )) املال 

 .  (2)  لزيد(( ابلفتح ((
تكلف    يدع جمااًل لقبول هذا اإلنكار ، قائاًل : )) وهذاوما أورد ابن هشام وانقشه ، فقد نقده ، ومل

 . (3)كثري ، ومل يثبت ختفيف لعل ، مث هو حمجوج بنقل األئمة أّن اجلّر بلعّل لغة قوم أبعياهنم  
 

بل نزيد على ما ذكره ابن هشام من نقد إلنكار هذه اللغة ، أصالً مهماً من أصول االحتجاج ذكره 
 وهو جيعل عنوان ابب برمته قائالً : )) ابب اختالف اللغات وكلها حجة((  ه ( ،392ابن جين ) ت

(4)  . 
وعلى هذا األساس تكون للعالمة اإلعرابية دور مهم وأثر كبري يف حتديد املعىن الذي أييت             )) 

حرف  لعل (( عليه ، فإذا كان االسم منصوابً ُحددت مبعىن الرتجي ، وإذا كان جراً ، فقد أصبحت
 جر ، وهذا التفريق الفذ بني هاتني األداتني مل تكن إال عن طريق العالمة اإلعرابية .

 ) إْن ( املكسورة اهلمزة ) املخففة ( :   -3

 

 (  شرح ابن طولون  1  /  432  .  1(
 (  مغين اللبيب  1  /  300  –  301.  2(

 (  املصدر  نفسه  1  /  301.  3(
 (  اخلصائص  1  /  398.  4(
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هذا احلرف على سبعة خترجيات ، وهي : إن الشرطية ، وإن املخففة من الثقيلة ، وإن النافية،   خُيرج
 .  (1) وإن الزائدة ، وإن اليت هي بقية ) إّما ( ، وإن اليت مبعىن ) إذ ( وإن اليت مبعىن ) قد (

وسيكون حمور الكالم وما نوّد احلديث عنه من هذه األقسام ، إن املخففة من الثقيلة ، وإْن النافية ،  
عليهما ، ملا هلا حالة تتأثر ابلعالمة اإلعرابية ، وعلى هديها حتدد معنامها ، وللولوج يف عمق القضية 
نتكئ على عدد من األقوال لبياهنا ، مستهلينها بقول مشهور ، أن ) إّن ( إذا خففت ، أصبحت هلا 

أن اإلعمال سار عندهم على طريق القلة عند طريقني ، األول : اإلعمال ، والثاين : اإلمهال ، إال 
التخفيف ، ولالستضاءة ملا ذكران ، قال ابن عقيل : )) إذا خففت )) إّن (( فاألكثر يف لسان العرب 
إمهاهلا ، فتقول : )) إْن زيٌد لقائٌم ((، وإذا ُأمهلت لزمتها الالم فارقة بينها وبني إن النافية ، ويقّل 

 .  (2)  داً قائم(( ((إعماهلا فتقول : إّن زي
ومعىن هذا النص أّن )) إْن (( املخففة عند اإلمهال تدخل على خربها الم لتفرق بينها وبني        ) 
إن ( النافية اليت يكون االسم واخلرب فيها مرفوعاً ، لكن الشيء الذي نريد أن نصيبه هو حالة اإلعمال، 

النافية اليت ترفع االسم واخلرب ، وما من قرينة تؤدي   إذ تقوم بنصب االسم ورفع اخلرب ، خبالف ) إن (
ه ( فقد قال : )) وتكون خمففة 285دورمها إال العالمة اإلعرابية ، وهذا ما وقف عنده املربد ) ت

من الثقيلة فإذا كانت كذلك لزمتها الالم يف خربها لئال تلتبس ابلنافية وذلك قولك : إن زيد ملتطلق 
ا َنف س   ُكل   إِن  ، وقال عّز وجل :  [ فإذا نصبت هبا مل حتتج  4] سورة الطارق :  َحافِظ   َعلَي َها لَمَّ

 .  (3)  إىل الالم ؛ حنو : إْن زيداً منطلق ، ألن النصب قد أابن ((
ه ( ليكون متابعًا للمربد بقوله : )) وإن شئت نصبت هبا 415وانتبه إىل هذا الكالم اهلروي ) ت

التثقيل كقولك : ) إْن زيد قائم ( و ) إن أخاك خارج ( تريد إن زيداً قائم ، وإن أخاك على معىن 
 .  (4) خارج ، وال حتتاج إىل الالم إذا نصبت ، ألن النصب قد أابن أهنا املوجبة ((

 

 (  ينظر : اجلىن الداين  207  –  214. 1  )
   ) 2) شرح ابن عقيل  1  /  300. 

 (  املقتضب  1  /  50.  3(
 (  األزهية يف علم احلروف  35.  4(
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فاألمر الذي ميكن أن جيلب النظر ، ويسرق التأمل من خالل النصني ، إن اإلعمال يف ) إّن ( 
حيتاج إىل الالم ، وذلك محاًل على معىن التثقيل ، فكما أّن املثقلة ال حتتاج إليها كذلك  املخففة ال

اخلفيفة، وهذا األمر يستدعي دخول العالمة اإلعرابية لتكون هي الفيصل يف معاجلة هذا اللبس احملقق 
ن الثقيلة ه ( ، ذاكر أن ) إن ( تكون خمففة م749مع إن النافية، وهذا الذي قصده املالقي ) ت

فتكون للتوكيد يف اجلملة كالثقيلة ، وتدخل على املبتدأ واخلرب ، وجيوز فيها اإللغاء واإلعمال كاملثقلة 
حنو : إن زيداً قائم ، وإن زيٌد لقائم ، فإذا أعملت مل تلزم الالم يف اخلرب كاملثقلة ، وإذا أُلغيت لزمت 

 .  (1)الالم يف اخلرب فرقاً بينها وبني النافية
ومن األمور املهمة اليت البّد من الوقوف عندها هي أن ) أن ( عندما ختفف ملاذا تبقى صفة اإلعمال 

ه ( مرصاداً لذلك فقد قال : )) 180فيها ولو على وجه التقليل ، ولإلجابة كان قول سيبويه ) ت
عمل مل َيُك ومل وذلك ألن احلرف مبنزلة الفعل ، فلما حذف من نفسه شيء مل يغري عمله كما مل يُغري  

 .  (2)أُبل حني حذف ((
وللعلة نفسها كان إليها ذاهب املربد بقوله : )) وجاز النصب هبا إذا كانت خمففة من الثقيلة ، وكانت 
الثقيلة إمنا ُنصبت لشبهها ابلفعل ، فلما حذف منها صار كفعل حمذوف ، فعمل الفعل واحد وأن 

 .(4)وهبا كان مذهب ابن السراج  (3)  وكقولك : عِّ كالماً ((  حذف منه ، كقولك : مل يك زيد منطلقاً ،
فقد محلت ) إْن ( املخففة يف اإلعمال على الفعل ، فكما أن الفعل عند حذف حرف منه يبقى 

 عمله كذلك ) إن ( .
الثقيلة يف حالة فقرينة العالمة اإلعرابية تبقى هي املعرفة بني هاتني األداتني ومها ) إْن ( املخففة من 

اإلعمال وإن النافية ، ألن يف األوىل يكون االسم منصوابً ويف الثانية مرفوعاً ، وهذا مقصد سار إليه 
 النحاة فأدركوه ، ليبعدوا اللبس والغموض عن تركيبني عن طريق العالمة اإلعرابية .

 

 (  ينظر : رصف املباين يف حروف املعاين  190.  1(
 (  الكتاب  2  /  140.  2(
 (3)املقتضب  1  /  50.  

 (  ينظر :  األصول يف النحو  1  /  235. 4(
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 :الواو  -4
فاصيلها وجزيئاهتا ، ومن املعاين اليت اختصت خترج الواو إىل معان كثرية ، وقف عندها النحاة ، وبينوا ت

، ومها املقصودان يف أثناء الدراسة ، وبيان كيفية حتديد معنامها   (1)هبا الواو ، معىن العطف ومعىن املعية
من خالل العالمة اإلعرابية ؛ ألهنا إحدى القرائن املميزة بينهما ، فمن أجل بيان هذه القضية وجدان 

 هذا الوصف ، وهو اقتصار االسم على النصب بعد واو املعّية ، وتنوع اإلعراب نصوصاً للنحاة تبني
 بعد واو العطف ، وفق تنوع االسم الذي يعطف عليه .

ومن النصوص اليت جاءت لتكشف لنا كيفية حتديد معىن املعّية يف الواو عن طريق االسم الذي بعدها 
الواو أن تكون للمعية ، وهذا ما وجدانه حاضراً عند ، فإّن حالة النصب وااللتزام هبا هي اليت قيدت  

 .  (2)ه ( ، وهو يفصل يف أنواع الواوات ذاكراً أن االسم ينصب بعد واو املعية761ابن هشام ) ت
بينما عرّب ابن عقيل عما حنن بصدده عن طريق عرض تعريف املفعول معه ، قائاًل : )) املفعول معه 

 .  (3) ( مبعىن مع ((  هو االسم املنتصب ، بعد ) واو
فحكم االسم بعدها ملتزم ابلنصب ، وهو الذي حدد أن يكون معىن الواو للمعية ، وهو ما وجدانه 

ه ( ، القائل : )) حكم املفعول معه النصب وهو االسم التايل 807متمثاًل يف قول املكودي ) ت
 .  (4)  لواو املصاحبة حنو سريي والطريق أي مع الطريق ((

يكون واجب النصب ، فلما تعني ذلك أصبحت العالمة   –وهو املفعول معه    –فاالسم بعد واو املعية  
اإلعرابية ميزة هبا تعرف هذه الواو عن واو العطف ؛ ألن االسم بعد واو العطف ال تالزم حالة واحدة 

بقوله : )) ما يُعطف وإمنا يتغري بتغري العامل ، وهذا ما بينه ابن الناظم وهو يتكلم على حرف العطف  
 .  (5)  مطلقاً ، أي يشرك يف اإلعراب ، واملعىن ، وهو الواو ... ((

 

 (1)ينظر : رصف املباين يف شرح حروف املعاين  473  –  502  
 (  ينظر : مغين اللبيب  2  /  24.  2(

 (  شرح ابن عقيل  2  /  150. 3  ) 
 (  شرح املكودي  113.  4(

 (  شرح ألفية ابن مالك  519.  5(
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ففي كالمه تنبيهان ، األول اإلشراك يف اإلعراب ، والثاين املعىن ، وعلى هذا األساس يكون فهم 
ع ، وإذا النص متوجهاً على أن االسم بعد واو العطف يكون موافقاً للمعطوف عليه فإذا كان الرفع رف

كان النصب ُنصب ، وإذا كان اجلر ُجّر ، وهذا الفهم هو ما نّص عليه املالقي عندما فصل القول يف 
واو العطف فقد ذكر أهنا إحدى أنواع الواوات وهي أم حروف العطف لكثرة استعماهلا ودورها فيه ، 

يف اللفظ واملعىن ، أما اللفظ ومعناها اجلمع والتشريك ، فإن عطفت مفرداً على مفرد فإهنا تشرك بينها  
فهو الرفع والنصب واجلر ، فيكون االسم اتبعاً ملا قبله يف واحد من هذه العالمات الثالث ، أما املعىن 

 .  (1)فهو اجلمع بني اإلثنني يف نفي الفعل أو إثباته
عية وواو العطف إن النظرة على ما تقدم من األقوال جتعلنا أن نقف على تفريق واضح وبنّي بني واو امل

على أساس ما جييء بعدمها من االسم ، فحالة النصب تقتضي أن تكون الواو للمعية ، بينما احلاالت 
األخرى تقتضي أن تكون الواو عاطفة ، فعلى هذا األساس كانت القرينة اإلعرابية فيصالً يف القضية 

 ، وحمددة ملعىن الواو بني املعية والعاطفة .
 

 املبحث الثان 
 ر تغيري العالمة اإلعرابية يف حتديد معىن األداة املختصة ابألفعالأث

أدوات تدخل على األفعال ، وتتحدد معانيها من خالل العالمة اإلعرابية للفعل ، وهبذا سيكون هذا 
 اجملال كاشفاً لتلك املعاين ، وفق العرض اآليت :

 حىت :  -1
تقسيماهتا ، وهي أن تكون حرف جّر ، وحرف عطف، معاٍن أربعة تتجه إليها ) حىت ( ، ضمن 

 .  (2)وحرف ابتداء ، وحرف نصب ، ينصب الفعل املضارع

 

 ((  ينظر : رصف املباين يف شرح حروف املعاين  473  –  474 1.
   )2)ينظر : اجلىن الداين  542. 
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وما يهمنا من األقسام األخري ، لتعلق املسألة به ، ولتباين الفعل املضارع بعد هذا احلرف من حيث 
حىت (( على الفعل  اإلعراب بني الرفع والنصب ، ولبيان ذلك قال ابن الناظم : )) فإذا دخلت ))

املضارع فهي : إما جارة ، وإما ابتدائية ، فإن كان الفعل مستقبالً ، أو يف حكم املستقبل فحرت حرف 
جر مبعىن )) إىل (( أو )) كي (( والفعل بعدها الزم النصب )) أبن (( املضمرة ، وذلك حنو قولك 

: ألسرين إىل أن تغرب الشمس ،  : ألسرين حىت نغرب الشمس ، وألتوبن حىت يغفر يل ، واملعىن
وألتوبن كي يغفر يل ، وإن كان الفعل بعد )) حىت (( حااًل ، أو يف تقدير احلال فهي حرف ابتداء  

 .  (1)  ، والفعل بعدها الزم الرفع ... ((
) فتوجيه النص جيعل لــ )) حىت (( معنيني ، اجلارة الداخلة على الفعل املضارع مبعىن ) إىل ( أو مبعىن  

كي ( ويكون الفعل بعدها واجب النصب ، واملعىن الثاين ابتداء ويكون الفعل بعدها واجب الرفع، 
وهذا ما أكده املرادي ذاكراً أن شرط الفعل املنصوب بــ )) حىت (( البّد أن يكون مستقباًل ، أو مؤواًل 

ن ( أو مبعىن ) كي ( ، ابملستقبل ففي هذه احلالة سينصب الفعل املضارع وتكون حىت مبعىن ) إىل أ
 .  (2)أما إذا كان الفعل حاالً أو مؤوالً ابحلال رفع ، وكان معىن ) حىت ( ابتدائية

هبذا الرتتيب تكون العالمة اإلعرابية القاعدة اليت ميكن االستناد إليها يف حتديد معىن األداة ، فالنصب 
جيعل لألداة معىن آخر وهو االبتدائية، ومها    حيتم على األداة معىن ) إىل أن ( أو ) كي ( ، بينما الرفع

 يز بينهما هو العالمة اإلعرابية معنيان يتصارعان يف الفعل املضارع إال أن الفيصل يف التمي
 الفاء :  -2

وهي من احلروف اليت خصها النحاة ابالقرتان ابلفعل املضارع الواقع بعد جواب الشرط ، إال إّن 
 .  (3)حُتدد إال عن طريق ما تدخل إليهمعناها ال ميكن أن 

 

 (  شرح ألفية ابن مالك  676. 1  )
 (  ينظر : اجلىن الداين  554  –  556.  2(
   3 ( (  ينظر : شرح ابن عقيل  4  /  29.
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ولبيان هذه املسألة نورد عدداً من النصوص ، ومنها نص املرادي القائل فيه : )) إذا أخذت أدوات 
الشرط جواهبا ، وذكر بعده مضارع مقرتن ابلفاء أو الواو ، جاز جزمه عطفًا على اجلواب ، ورفعه 

 .  (1)  ((  على االستئناف ، ونصبه على إضمار )) أن ((
وهذا ما ذكره املكودي دون خالف عندما قال : )) إذا وقع الفعل املضارع بعد فعل اجلزاء ودخلت 
عليه الفاء أو الواو جاز فيه ثالثة أوجه : اجلزم والنصب والرفع ويعين ابلفعل الفعل املضارع واجلزاء أن 

و ويذهب جعفر جبزم يذهب ونصبه يكون ابلفعل املضارع اجملزوم وذلك كقولك إن يقم زيد خيرج عمر 
ورفعه فاجلزم على العطف على فعل اجلزاء والنصب إبضمار أن بعد الفاء أو الواو والرفع على 

 .  (2)  االستئناف((
فالفاء هي املقصد يف القضية ، وحمور الكالم قائم عليها ، لذلك نلحظ أن الالفت للنظر يف النصني 

ابحلركات اإلعرابية وتتحدد وفقها ، فاجلزم آخذ هبا إىل العطف ، والرفع جاعلها املذكورين أهنا تتأثر 
 استئنافية ، بينما مع النصب تُعد سببية إلضمار أن بعدها .

وما نريد أن نسجله على القضية هي أن القولني مل يُذكر فيها أن الفاء تكون سببية يف حالة النصب 
ذكر أبن حالة النصب تكون أبن مضمرة بعد الفاء دومنا حتديد ، بصريح العبارة ، وإمنا اكتفيا ابل

ملعناها ، ولعّل سبب ذلك يعود إىل أهنا واضحة وابئنة ؛ ألّن ) إن ( ال تضمر إال بعد الواو والفاء ، 
 واملقصود من الفاء ما كانت سببية ، لذلك مل أيتِّ التصريح هبا .

حملدثني ، وجدت نصاً ألحد احملدثني وهو يصرح مبعىن إال أنين بعد البحث العميق يف كتب القدماء وا
هذه الفاء ذاكر املقصود هبا فاء السببية ، وكان هذا النص لعباس حسن ، مضمونة أن الفعل املضارع 
الواقع بعد جواب الشرط واملقرتن ابلفاء يكون فيه ثالث حاالت إعرابية ، اجلزم على عّد الفاء عاطفة 

 .  (3)ئنافية ، والنصب بعدها أبٍن مضمرة على عّدها سببية، والرفع على عّدها است

 

 (  شرح األلفية البن مالك  2  /  169.  1(
   )2)شرح املكودي  261. 

 (  ينظر : النحو الوايف  4  /  360  –  361.  3(
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وهذا القول أييت شافيًا وكافيًا ليوضح ما مل يذكره النحويون على عّد الفاء سببية يف حالة النصب ، 
وميكن االستناد إليه يف هذا اجلانب ؛ ألّن الفعل املضارع ينتصب بعد فاء السببية ، قال املالقي : )) 

جواابً الزمة للسببية ، وفيها أيضاً الربط والرتتيب كما ذكر يف العاطفة ، إال أّن املعىن الذي أن تكون  
انفردت به يف هذا املوضع اجلوابية فتنصب بعدها من األفعال املستقبلة إبضمار )) أن (( وذلك إذا 

ص والتمين وقعت جوااًب ألحد عشرة أشياء ، وهي : األمر والنهي واالستفهام والعرض والتخصي
 .  (1) والدعاء والنفي وفعل الشرط وفعل اجلواب ((

ه ( ، وهو يبني سبب اختصاص 790والدليل اآلخر على سببية الفاء يف القضية ، قول الشاطيب ) ت
احلرفني الواو والفاء يف هذا اجلانب ، فقد قال : )) وإمنا اختص هذان احلرفان هبذا احلكم للوجه الذي 

 هلما يف األجوبة الثمانية ، ملا يف الفاء من معىن السببية ، وملا يف الواو معىن املعية((اختصا ألجله بدخو 

(2)  . 
وبناء على األدلة اليت سردانها على جعل فاء السببية هي املقصودة يف القضية يف حالة النصب، وهذا 

النصب ، فضاًل معىن  أعطاان بُعدًا مهمًا على أن معناها تتحدد وفق العالمة اإلعرابية ، يف حالة
 العاطفة يف حالة اجلزم ، واالستئناف يف حالة الرفع .

 
 ال :  -3

تتعدد معاين احلرف الواحد ليكون له معناً يقتضيه الرتكيب الداخل عليه ، ومن هذه احلروف        ) 
رف ال ( ، وهي أتيت ألكثر من معىن حددها النحاة ضمن جمال دراساهتم ، وكانت تقاسيم هذا احل

 .  (3) أتيت على ثالثة أنواع ، هي : ال النافية ، وال الناهية ، وال الزائدة ((

 

 (  رصف املباين يف حروف املعاين  442.  1(
 (  املقاصد الشافية  6  /  156.  2(
 (  ينظر : اجلىن الداين  290.  3(
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وما يهمنا من األقسام ، األول والثاين ، لقيام الدراسة عليهما ، أما األول فهي ال النافية واليت تشرتك 
كون مع املاضي ابلدخول على الفعلني املضارع واملاضي ، إال أن الغالب يكون مع املضارع ، بينما ي

 .  (1)على القلة ، والثاين هي ال الناهية اليت ختتص ابلدخول على الفعل املضارع
فعلى الرغم من التشابه اللفظي احلاصل بني ) ال ( النافية و ) ال ( الناهية ، واشرتاكهما يف الدخول 

كانت قرينة العالمة اإلعرابية  على الفعل املضارع ، إال أن النحاة التجأوا إىل طريقة للتمييز بينهما وهي  
، فإذا كانت ) ال ( انفية تعني رفع املضارع ، وإذا كانت انهية تعني اجلزم ، وهذا الكالم ألمهيته وقف 
عنده النحاة ، وكان يف مقدمتهم سيبويه ، فقد قال خبصوص ال النافية : )) وتكون ال انفيًا لقوله 

 .  (2) ((يفعُل ومل يقع الفعل ، فتقول : ال يفعُل  
وهذا ما أثبته املربد قائالً : )) ومنها )) ال (( ووضعها من الكالم النفي ، فإذا وقعت على فعل نفته 

 .  (3) مستقبالً ، وذلك قولك : ال يقوم زيٌد ((
بلحاظ النصني السالفني ، جند أن ) ال ( النافية الداخلة على الفعل املضارع يكون الفعل أثناءها 
مرفوعاً ، خبالف ) ال ( الناهية ، إذ يكون الفعل املضارع معها جازماً ، وحالة اجلزم هذه حتدث عنها 

حرف جيزم الفعل املضارع أرابب النحو ، وكان منهم املرادي ، فقد قال : )) وأما )) ال (( الناهية ف
َحي َناوخيلصه لالستقبال ، حنو :   ِضِعيهِ   أَن    ُموَسى    أُم ِ   إِلَى    َوأَو   فِي  فَأَل ِقيهِ   َعلَي هِ   ِخف تِ   فَإِذَا     أَر 

َزِني َوَل  تََخافِي َوَل  ال َيم ِ  َسِلينَ  ِمنَ  َوَجاِعلُوهُ  إِلَي كِ  َراد وهُ  إِنَّا   تَح   [ 7] القصص :  ال ُمر 
))  (4)  . 

وقال ابن هشام : )) الثاين من أوجه )) ال (( أن تكون موضوعة لطلب الرتك ، وختتص ابلدخول 
 .  (5) على املضارع ، وتقتضي جزمه واستقباله (

 

 (  ينظر : املصدر نفسه  296  –  300.  1(
 (  الكتاب  4  /  222.  2(
 (  املقتضب  1  /  47.  3(
 (  اجلىن الداين  300.  4(

 (  مغين اللبيب  1  /  262.  5(
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 فالعالمة املقتضية للفعل املضارع بعد ) ال ( الناهية يكون جرماً كما تبني من األقوال املذكورة آنفاً.
تشابه ) ال ( النافية و) ال ( اجلازمة من حيث الشكل ، واشرتاك دخوهلما على الفعل املضارع كما 
ذكران ، قد يضفي من الوهلة األوىل للرتكيب منطاً من اللبس قد يصعب على الناظر التمييز بينهما ، 

سدت من خالل لذلك توجه النحويون إىل مائز فذ وهو العالمة اإلعرابية لفك هذا اللبس ، وقد جت
مع اجلزم فإّن األداة تكون الرفع واجلزم ، فإذا كان الرفع ، كان معىن األداة متحه إىل النفي ، أما 

 .للنهي
 الالم :  -4

إذا كان الفعل املضارع خيتلف حكمه مع ) ال ( النافية ، و) ال ( الناهية ، بني الرفع واجلزم ، كذلك 
عليل كان حالة الفعل املضارع النصب ، وإذا كانت الالم لألمر خيتلف مع الالم ، فإذا كان الالم للت

 . (1)، كان الفعل املضارع جمزوماً 
وهذا احلكم املختلف بني النصب واجلزم للفعل املضارع ، جعل معىن احلرف خيتلف كذلك ، فإذا 

أقواهلم ومنهم ابن  كانت العالمة اإلعرابية نصباً كانت الالم للتعليل ، وهذا ما أوضحه النحاة يف 
مالك فقد قال : )) أن يكون بعد الم اجلر غري املؤكد للنفي ، وهي الم التعليل ، كما يف حنو : جئت 

  (2) لتحسَن ((
فالفعل املضارع بعد هذه الالم اليت تسمى الم التعليل ، يكون منصوابً أبن مضمرة على وجه اجلواز 

 .  (3)ذاكراً أن الفعل بعد الم التعليل يقتضي النصب، وهذا ما أدىل به دلوه ابن هشام  
ه ( ليكون سانداً للقولني السالفني ، فقد قال : )) فاإلضمار اجلائز 767وجاء قول ابن القيم ) ت

 يف موضعني ذكرمها املصنف أحدمها : بعد الم التعليل إذا مل يقرتن بعدها بال ، ومن إظهارها قوله:
تُ  لَ  أَُكونَ  ِِلَن   َوأُِمر  ِلِمينَ  أَوَّ  ِمن   أََند ُعو  قُل   [ ، ومن إضمارها : 12] سورة الزمر :   ال ُمس 

 

 (  ينظر : شرح قطر الندى  79  و  98.  1(
 (  شرح التسهيل  3  /  370.  2(

 (  ينظر : شرح قطر الندى  79.  3(
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َنا َوَل  َين فَعَُنا َل  َما ّللاَِّ  دُونِ  قَاِبَنا َعَلى   َونَُرد   َيُضر  ُ  َهدَاَنا إِذ   َبع دَ  أَع  َوت هُ  َكالَِّذي ّللاَّ تَه   اس 

ِض  فِي الشََّياِطينُ  َر  َحاب   لَهُ  َحي َرانَ  اِل   ّللاَِّ  ُهدَى إِنَّ  قُل    ۗائ ِتَنا ال ُهدَى إِلَى َيد ُعوَنهُ  أَص 

َنا    ال ُهدَى   ُهوَ  ِلمَ  َوأُِمر   .  (1)  [ ((  71] سورة اإلنعام :   ال عَالَِمينَ  ِلَرب ِ  ِلنُس 
احلالة اليت يقع بعد وما يهمنا من كالم ابن القيم أن من إحدى حاالت نصب الفعل املضارع هي 

 الم التعليل مقوايً قوله بشاهد قرآين .
أما احلكم الثاين للفعل املضارع فهو حكم اجلزم ، بعد الم األمر ، ومن األقوال اليت جاءت لبيان هذه 

ه ( ، فقد ذكر أّن اجلوازم على ضربني : ضرب جيزم فعاًل واحداً ، 442القضية قول الثمانيين ) ت
 ، ومن احلروف اليت جيزم فعاًل واحداً ) الم األمر ( ، فقد قال فيها : )) وأما ) وضرب جيزم فعلني

 (2) الم األمر ( فإهنا تدخل على فعل الغائب ، تقول : ) اليضرب زيٌد عمراً ( ، و ) ليقم خالد ( ((
. 

  ِليُنِفق   :مر ، حنو  وقال ابن هشام هبذا الصدد : )) اجلازم الرابع : الالم الطلبية ، وهي الدالة على األ

ن َسعَة   ذُو قُهُ  َعلَي هِ  قُِدرَ  َوَمن   َسعَتِهِ  م ِ ا فَل يُنِفق   ِرز  ُ  آتَاهُ  ِممَّ ُ  يَُكل ِفُ  َل   ّۚللاَّ    ۚآتَاَها َما إِلَّ  نَف ًسا ّللاَّ

عَلُ  ُ  َسيَج  ًرا ُعس ر    بَع دَ  ّللاَّ  .  (3)  [ (( 7:   الطالق] سورة  يُس 
استجالء هذه األقوال أن الفعل املضارع بعد الالم اليت يتحدد معناها من العالمة ينكشف لنا بعد 

اإلعرابية ، فلو كانت العالمة اإلعرابية نصباً كانت الالم للتعليل ، وإن كانت العالمة اإلعرابية جزماً 
 واحداً كانت الالم للطلب مبعىن األمر ، وهذا إدراك لدفع مظاهر اللبس من الالم اليت تتخذ شكالً 

 يف معنيني ، ولذلك كانت العالمة اإلعرابية قرينة مهمة للوصول إىل الغاية املرجوة .
 
 
 

 

 (  إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك  2 /  359.  1(
 (  الفوائد والقواعد  533.  2(

   ) 3)شرح قطر الندى  98



The Effect of Changing The Arabic Word in Determining The Meaning of The 

Tool 

 
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 119-143 

139 

 
 اخلامتـــــة

ال ميكن من الوصول إىل تصور ألي عمل إال من خالل نتائج تبني مسار ذلك العمل ، لذلك ارأتينا 
 انت كاآليت :وضع عدد من نتائج حبثنا هنا ، ليكون سبيالً لفهم ما قصدانه ، وك

عّد قرينة العالمة اإلعرابية من أهم القرائن املقالية اليت ينماز هبا ما تكافأ من كالم العرب ،  -1
 فضالً عن عّدها عنصراً من عناصر تغيري النص وفهمه .

توجه غاايت النحاة يف الوصول إىل املقاصد املتأتية عن طريق القرائن يف الرتاكيب النحوية ،  -2
 عالمة اإلعرابية .ومنها قرينة ال

تعدد معاين األدوات النحوية جعل النحاة الغوص يف أعماق املعاجلات لوضع حلول مناسبة  -3
إلبعاد ما جيعل املتلقي من الوقوع يف اللبس والغموض ، وكان يف مقدمة تلكم احللول العالمة اإلعرابية  

. 
ودقيقاً يف الوصول إىل املعىن املراد اقتصار النحاة على قرينة العالمة اإلعرابية كان مرتكزاً مهماً   -4

 وحتديده يف األداة .
تفرد عدد من القبائل العربية مبعىن معني لألداة النحوية ، واختالفه يف األداة نفسها عند  -5

مجهور النحويني ، كان يستلزم يف اللجوء إىل العالمة اإلعرابية من أجل حتديد ذلك املعىن والوصول 
 لعّل ( .إليه مثلما حصل مع )  

بني احلاالت اإلعرابية املختلفة  –وحتديدًا الفعل املضارع  –تنوع انتقال األمساء واألفعال  -6
أعطى جمااًل لتنوع األدوات الداخلة فيهما ، وكانت النتيجة اختصاص كل عالمة إعرابية أو أكثر معىن 

 معني لألداة ، ال ميكن حتديده إال ابلعالمة اإلعرابية .
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Abstract 

My research (Features of Sufism in the Arab Theatrical Text - Al Hallaj Play as a 

Example) examines the features of (Sufism) and the intellectual displacement that 

has arisen on it and on the philosophical foundations on which it was based in 

building its ethical and ethical system, as the Sufi text is a rich tributary of the 

theatrical text and benefited it in various forms on the one hand Pronunciation, 

content and overlapping meanings. At the same time, Sufism cannot be separated 
from the political, social and cultural position, as the Sufis contributed to an 

educational and juristic role within the system of life. W their biography and talk 

about them became a rich historical and dramatic article from which many took 

and formulated in a literary style, and the researcher chose to choose the play (Al-

Hallaj) as a model for that. The current research comprises four chapters. The first 
chapter, entitled The methodological framework for the research. The research 

problem is based on the following question: What is Sufism? What are its features 

in the Arab theatrical text? While the importance of the current research centered 

on his being searching for the study of (Sufism) as one of the means of divine love 

and worship and drawing closer to God and is considered the only way to spread 

the spirit of peace and coexistence within the classes of society, and this was 
overshadowed in many theatrical texts, but the need for it, as it benefits 

researchers And students in institutes and colleges of fine arts and those involved 

in the field of theatrical art. As for the aim of the research: The research aims to: 

know the features of Sufism in the Arab theatrical text, and the chapter concluded 

with the definition of terms that were mentioned in the title of the research. 
Key Words: Theatrıcal text, Sufısm, Al-Hallaj Play. 
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 مسات التصوف يف النص املسرحي العريب  مسرحية احلالج امنوذجاً  
 

 وصال خلفة كاظم البكري  .د م. 
 جامعة اببل/ كلية الفنون اجلميلة

 امللخص 
مسرحية احلالج امنوذجاً( اىل دراسة مسات  -املسرحي العريبعين حبث )مسات التصوف يف النص 

)الصوفية( واالنزايحات الفكرية اليت طرأت عليها وحول االسس الفلسفية اليت ارتكزت عليها يف بناء 
منظومتها القيمية واالخالقية ، إذ يعد النص الصويف رافدا ثرايً للنص املسرحي وأفاده أبشكال خمتلفة 

واملضمون وتداخل املعاين ,ويف نفس الوقت الميكن فصل التصوف عن املوقف  من انحية اللفظ
السياسي واالجتماعي والثقايف إذ ساهم املتصوفة بدور تعبوي وفقهي سياسي داخل منظومة احلياة 
,وقد طغت شعبية املتصوفة الكبار وعلت شهرهتم على نفوذ السلطة كما سامهوا يف أتجيج الثورات 

شعبية حبيث اصبحت سريهم واحلديث عنهم مادة اترخيية ودرامية غنية أخذ منها واالنتفاضات ال
الكثريين وصيغت أبسلوب اديب، وقد آثرت الباحثة اختيار مسرحية )احلالج( منوذج على ذلك .  

 يضم البحث احلايل أربعة فصول، تضمن الفصل األول املعنون اإلطار املنهجي للبحث.

 التساؤل اآليت:مشكلة البحث القائمة على  

 ما هو التصوف ؟  وماهي مساته يف النص املسرحي العريب ؟    
يف حني  تركزت أمهية البحث احلايل يف كونه يبحث يف دراسة )التصوف( بوصفه أحد وسائل احلب   

االهلي والعبادة والتقرب اىل هللا ويعترب السبيل الوحيد لإلشاعة روح السالم والتعايش ضمن طبقات 
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الباحثني  اجملتمع ,وقد طغى ذلك يف الكثري من النصوص املسرحية, أما احلاجة إليه ، كونه يفيد
والدارسني يف معاهد وكليات الفنون اجلميلة واملشتغلني يف جمال الفن املسرحي .  أماهدف البحث : 
يهدف البحث إىل : تعرف مسات التصوف يف النص املسرحي العريب ,واختتم الفصل بتعريف 

 املصطلحات اليت وردت يف عنوان البحث .

 قد تضمن مبحثني معنونني على الرتتيب اآليت:أما الفصل الثاين املعنون اإلطار النظري ف
 املبحث األول: مرجعيات التصوف يف الفكر الفلسفي

 املبحث الثاين : تيارات املذهب الصويف يف مسرح القرن العشرين  

 مث اختتم الفصل ابملؤشرات اليت أسفر عنها اإلطار النظري والدراسات السابقة.

البحث وهي:جمتمع البحث الذي يضم عينة حبث واحده أما الفصل الثالث فقد تضّمن إجراءات 
وهي منوذجا للبحث ,وعينة البحث اليت اقتصرت على مسرحية )احلالج( , أتليف الكاتب السوري 

( .وقد خلصت الباحثة يف هناية حبثها هذا اىل ذكر النتائج اليت ترشحت 1971عدانن مردم بك سنة)
 من حتليل عينة البحث كان منها: 

م الكاتب من املادة التارخيية موضوعا ملسرحياته ووظفها مبا يتناسب مع املواقف العصر استله-1
 املعاش لتعزيز الروح الوطنية ونشر القيم االنسانية لدى ابناء شعبه لرفضهم الظلم واالستعباد .

ه من الرق دعا اىل تعزيز القيم واملثل االخالقية والدينية واىل حرية الفرد ورفض االستعباد وختليص-2
 والعبودية .

اتسمت املسرحية ابلبعد اجلمايل من خالل النظم الشعري للنص الدرامي وأستخدام اللغة الفصحى -3
 لتعزيز البعد القومي والشعور ابالنتماء للوطن االم . 

غلب الطابع الشعري على النثري يف أغلب نصوصه الدرامية ملا حيمله الشعر من بعدا مجالياً ورمزايً -4
 يفتح افقاً للتأويل .
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كشف النص عن بعداً فكرايً دينيًا حيمل دالالت صوفية فضاًل عن استعاراته اللفظية من النص -5
الصويف مثل )اجلليل ,اجلميل ,املوت ,القدر ,اخلوف ( كما تضمنت نصوصه حوارات رومانسية تتغىن 

 ابملعشوق)هللا تعاىل( .
ذكورة هذه بعض اإلستنتاجات ، مث قدَّمت مجلة من التوصيات وقد بَ َنت الباحثة على وفق النتائج امل

قرتحات اليت وجدهتا ُمَتمَِّمة للبحث ، وكان ذلك يف الفصل الرابع من هذا البحث. 
ُ
مشفوعة ببعض امل

 ومل تغفل الباحثة عن ذكر قائمة املصادر اليت أعتمدت عليها يف هذه الدراسة.

 

 الفصل االول
 االطار املنهجي 

 أواًل: مشكلة البحث :  
الشك ان الدين االسالمي جاء هلداية االنسان وإخراجه من الضاللة اىل اهلدى لينري هلم الطريق ابلعلم 
والنور واليقني وحتقيق السعادة اليت ينشدها االنسان ابالطمئنان القليب ومعرفة هللا ابهلدى والبصرية 

واترخيهم وقد حظي التصوف إبهتمام الباحثني ,وأرتقى   ,وميثل التصوف جزءاً كبرياً يف حياة املسلمني
التصوف اىل أعلى مراتب الفكر اإلنساين وأرقاها وهي مرحلة التقرب اىل هللا بطريقة تصاعدية من 
مرحلة املعرفة املادية اىل املعرفة النهائية اليت تسمى اليقني أو الفناء ابهلل عن طريق اإلجتهاد يف العبادات 

وتطهري القلب من االخالق السيئة والزهد عن الدنيا ومباهجها ,وقد انتشرت حركة  وتربية النفس
التصوف يف العامل االسالمي يف القرن الثاين اهلجري مث تطورت ,وقد ظهرت الصوفية يف كل احلضارات 

اىل وهو يعرب عن شوق الروح اىل التطهر ورغبتها يف االستعالء على قيود اجلسد املادي وسعيها الدائم  
حتقيق مستوايت عليا من الصفاء الروحي والكمال االخالقي , وعامل الصوفية ليس عاملًا غريبًا على 
كتاب وشعراء املسرح العريب , وهو ما يؤكد أمهية وفاعلية )التصوف( يف النص املسرحي العريب ، وهذا 
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يب بوصفه ظاهرة تؤشر ما ََحَل البحث احلايل على دراسة )التصوف( ومساته يف النص املسرحي العر 
مشكلة ، وقد حددهتا الباحثة عِّربرَ التساؤل اآليت: ما هو التصوف ؟ وماهي مساته يف النص املسرحي 

 العريب ؟ . 
 

 اثنياً: أمهية البحث واحلاجة إليه : 
تركزت أمهية البحث احلايل يف كونه يبحث يف دراسة )التصوف( بوصفه أحد وسائل احلب االهلي 

تقرب اىل هللا ويعترب السبيل الوحيد لإلشاعة روح السالم والتعايش ضمن طبقات اجملتمع والعبادة وال
,وقد طغى ذلك يف الكثري من النصوص املسرحية ، أما احلاجة إليه ، كونه يفيد الباحثني والدارسني 

)التصوف(   يف معاهد وكليات الفنون اجلميلة واملشتغلني يف جمال الفن املسرحي يف التعرُّف على موضوع
 ومساته يف النص املسرحي العريب. 

 
 اثلثاً: هدف البحث :  

 يهدف البحث إىل : تعرف مسات التصوف يف النص املسرحي العريب .
 

 :   رابعاً: حدود البحث

 .  1971احلد الزماين :   .1

 احلد املكاين:  سوراي. .2

 .احلد املوضوعي: دراسة مسات التصوف يف النص املسرحي العريب .3
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 خامساً :حتديد املصطلحات: 
 السمات

السمة لغوايً : السمة: عالمة مصدرها وسم ومجعها مسات وهي مظهر اثبت من مظاهر السلوك -1
 .2 
السمة اصطالحاً: هي خصلة او خاصية او صفة ظاهرة ومالزمة للموسوم هبا حبيث ميكن ان -2

 .3خيتلف فيها افراد اجلنس الواحد فيتميز بعضهم عن بعض بصورة قابلة لإلدراك 

 السمة اجرائياً: هي اخلصائص املميزة اليت يتميز هبا فئة املتصوفني والتحلي ابألخالق اإلهلية.

 التصوف 
تصوف لغواًي : صار صوفيًا ختلق أبخالق الصوفية , والصوفية فئة من املتعبدين وأحدهم الصويف ال  

 .4وهو عندهم من كان فانياً بنفسه ابهلل تعاىل مستخلصاً من الطبائع متصالً حبقيقة احلقائق 
وقيل ايضاً: انه تصفية القلب عن مواقفه الربية ,ومفارقة االخالق الطبيعية ,وامخاد صفات البشرية  

 .5ومنازلة الصفات الروحية ,واتباع الرسول يف الشريعة 
ويعرفه عبد املنعم احلفين يف املوسوعة الصوفية أبنه "التخلق ابألخالق اإلهلية  التصوف اصطالحاً:

  .6الشرعية   ,وابلوقوف مع اآلداب
التصوف اجرائياً: هو احياء لنصوص مسرحية تتحدث عن شخصيات صوفية من اجل التوسم هبم 

 والتخلق أبخالقهم لتزكية النفس وهتذيبها .

 
  أحمد زكي بدوي ويوسف محمود :المعجم العربي الميسر,ط1 )القاهرة :دار الكاتب المصري ,1991(  ص451. 2

 قيس ابراهيم مصطفى :السمات الجمالية في القرآن الكريم )اطروحة دكتوراة غير منشورة( )جامعة بغداد : كلية الفنون الجميلة 3

.  4( ص1998,  
  لويس معلوف :المنجد في اللغة ,ط5 ,)بيروت :دار المشرق,1998(ص441. 4

  الشريف الجرجاني :التعريفات,ط1,)بيروت:دار الفكر ,2005(ص44. 5
  عبد المنعم الحفني:الموسوعة الصوفية,ط5,)القاهرة: مكتبة مدبولي,2006(ص59.  6
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 املبحث األول : مرجعيات التصوف يف الفكر الفلسفي

أثرت الفلسفة االغريقية والدايانت اهلندية والفلسفة الفارسية والبوذية والالهوت املسيحي يف مشارب 
الصوفية ,فأقرت الفلسفة اليواننية بوحدة الوجود  واليت مل تفرق بني هللا تعاىل وبني خلقه ,وقد تسرب 

احدة اىل احلياة مرات متعددة اىل التصوف مفهوم الفلسفة اهلندية يف التناسخ القائل مبجيء النفس الو 
, والغاية يف نظرهم من التناسخ أن تتاح فرص متعددة للنفس حىت تتهذب , كما تسرب اليها من 
الفلسفة اهلندية مفهوم الفناء)النريفاان(وهي مرحلة فقدان الشعور للوصول اىل طمأنينة النفس والتخلص 

تعذيب النفس وترك السعي يف الدنيا وكذلك فأن   من الوجود املؤمل ,وتسرب من الداينة املسيحية فكرة
 احللول مأخوذ من املسيحية. 

ق.م( بعامله االرضي وأراد البحث عن عامل آخر مثايل لذا جلأ اىل  347-427مل يؤمن أفالطون)
، وأختذ من املعرفة وسيلة ألقتحام العامل العلوي، فبدأ  التأمل وأختذ من املعرفة أداة للبحث عن احلقيقة

ثل، هذا ما جعله حيقق م
ُ
تأمالً  يف ملكوت اخلالق مبتعداً  عن شهوات احلياة ليسمو ويرقى لعامل امل

ذاته املثالية ابألنسالخ عن الذات الفردية وأذابتها يف ذوات اآلخرين، أذ أراد حتقيق الكمال اإلنساين 
ال يستطلعها العامل بذاته فهي    عرب "حركة العامل مبا فيه من موجودات علوية وسفلية دائرية مرتبة منظمة

 )7(.معلولة لعلة عاملة، وهذه العلة هي هللا الذي أعطى العامل هذه احلركة الدائرية على نفسه" 
للمتصوفة نقلة من احملسوس اىل املطلق يف رحلتهم املعرفية، ومفاهيم أفالطون أحتوت هذا األشعاع 
الصويف أي األرحتال من العامل األرضي احملسوس اىل العامل العلوي األبدي الذي يدركه العقل يف رأيه 

م ابلكمال من ألنه حقيقة أكيدة ولكنها غري منظورة، ومثلما عرب املتصوفة عن أن كل شيء متس
 

 مصطفى غالب: افالطون , ) بيروت: دار الهالل, 1971(,ص487
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خملوقات ومجال طبيعة جتسيد للصورة اإلهلية، وكل من حيمل صفات صاحلة مستلهمة من الصفات 
اإلهلية، لذا فأن اجلمال ابلنسبة ألفالطون قائم لذاته وصورة للخري ذاته وكالمها َمبعثُه اجلمال اإلهلي 

ن أفالطون "يسلم بوجود )اجلمال فاجلمال معناه هنا ليس الصورة بل مجال النفس وصالحها ونقائها، أ
 )8( .اجلوهري("  

م( فأنه يرى أن طريق الوصول اىل هللا هو األشراق  والشهود ,إذاحلس 270-205أما أفلوطني )
والعقل اليكفي للوصول اىل هللا ويكون ذلك بتطهري النفس السفلية عن طريق التجرد من الشهوات 

ئل األربعة وهي العفة ,العدل,الشجاعة,احلكمة ,ويعرب عنه اجلسمانية وامليول احلسية وممارسة الفضا
 )9( .ب   "اتصال النفس الواحدة"وهو عبارة عن فقدان شعور يف الالشعور االهلي  

واجلمال الروحي عند أفلوطني متصل ابحلق واخلري ويرجع املنبع احلقيقي للجمال اىل الصورة العقلية، 
فالنفس عندما تصادف ما هو مجيل تنجذب حنوه وعندما تصادف إذ كل مجيل يقرتن مبا هو عقلي، 

  )10.(ما هو قبيح تعزف عنه، فالنفوس اخلرّية متوجة ابجلمال االهلي
م( فقد مر بتجربة روحية عميقة، قبل ايمانه باهلل، فقد تنقل بين المذاهب والفلسفات فعرف الوثنية 440-354أما أوغسطين )

شك األكاديمي الذي يدعو الى الشك في كل شيء وجرب األفالطونية الجديدة، ثم أفضى به الحال الى وأعتنق المانوية و فمارس ال

 )11(.أن يستقر على الديانة المسيحية مرددا النص الديني الذي يقول " ال سبيل الى الفهم بغير األيمان "

لوسيط، اذ عاش يف ويعد أوغسطني خري من مثل الفلسفة األفالطونية املسيحية وعد مثقف العصر ا
مرحلة حياته األوىل واليت مساها ابلوثنية حالة من القلق والشك والتمزق الداخلي اىل أن اعتنق املسيحية 

 )12(.وآمن ابهلل ومعرفة ذاته مبعرفته هلل إذ يقول " ففي اإلميان يستطيع املرء أن ينمي قدراته املعرفية "

 
 -أفالطون : جمهورية أفالطون ,تر:حنا خباز,ط2, )بغداد:مكتبة النهضة,1983(, ص 188 .8

-ينظر:قاسم غني:تاريخ التصوف في االسالم, تر: صادق نشأت )القاهرة:مكتبة النهضة المصرية,د.ت( 9

.141-139ص   
 ينظر: باسم األعسم، الجميل والجليل في الدراما، ط1، )اصدارات دائرة الثقافة واألعالم: الشارقة،  10

.27 - 26(، ص 2002  
  فؤاد كامل وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، )بيروت :دار العلم ,د.ت( ، ص75. 11

  محمد زيعور : فرضية اإلنسان في الفلسفة وعلم النفس، ط1 )بيروت : در الهادي، 2007(، ص56. 12
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ىل الباطن والتأمل الداخلي فيقول "إن هناك نورا أزليا ويرى أن شروط معرفة هللا تكمن يف العودة ا
أبداي هو الشمس اليت تستطيع من خالهلا أن ندرك احلقائق، وهذه احلقائق املوجودة يف النفس هي 

 )13(.فيض من النور األول، وهو هللا "
أتثر ابألفالطونية احملدثة اليت تدعو اىل املعرفة املباشرة عن طريق البحث عن املعرفة ابلذات وان  
اكتشاف الذات يوصل اىل احلقيقة وان هناك ذاات هي اليت تشك، ألن الذي يشك حييا، والذي يشك 

كم يعلم أبنه يشك، والذي يشك يريد اليقني، والذي يشك يتذكر ما يشك فيه والذي يشك حي
ومعىن هذا أن الشك أوال موجود، وهو حقيقة، واثنيا أن العمليات النفسية املتصلة هبذا الشك هي 

، ويف نفس الوقت يرفض فكرة الشك يف وجود هللا ويرى وجود هللا أمرا بديهيا ...   )14(حقائق يقينية  
ففيها تتحقق نبوءات العهد القدمي ويتمثل الكمال الروحي ولكي يتخلص اوغسطني من النزعة الشكية 
 والوصول اىل احلقيقة املطلقة توصل اىل نتيجة مفادها إن معرفة اإلنسان لوجوده يؤدي به اىل معرفة

حقيقة ما من خالل اتصال العقل بروح هللا " معرفة احلقيقة نوعا من اتصال العقل ابلوجود األبدي 
واملطلق هلل، ألن هللا وحده هو حقيقة احلقائق الكلية يف عقولنا، وواقع وجوده ضروري وأبدي وحينما 

ابملثل يف عقل هللا،  نكّون حكما صحيحا فانه ال يستمد مسة الضرورة والكلية إال من استنارة عقولنا
 )15(.وهذه املثل تتجسد يف املسيح الذي هو احلكمة اإلهلية"

بذلك ترى الباحثة إن )أوغسطني( انتهج الشك املنهجي املؤقت الذي فرضه إبرادته ليخترب معلوماته 
وليطهر عقله من األضاليل، فقد عاش الفيلسوف جتربة حيه من الشك العميق وميثل مرحلة يف تطوره 

لروحي وعن طريقه متكن من اإلميان ابهلل واتصال العقل بروح هللا،حىت وصوله اىل االميان، فالعقل ا
 حمل شك عنده اذا مل يرافق العقل االميان ابهلل .

 
 )( عبد الرحمن بدوي : الفلسفة في العصور الوسطى، ط3 )بيروت : دار القلم، 1979( ص25. 13

 )( ينظر : عبد الرحمن بدوي : فلسفة العصور الوسطى، مصدر سابق، ص14.23-16
)( أ.هـ .أرمسترونغ : مدخل الى الفلسفة القديمة، تر:سعيد الغانمي ، ط1,)بيروت:المركز الثقافي العربي 15

.280( ص2009,  
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اخلضم اهلائل من .ه  ( على أثر مرض أمل به  يف ظل 505 – 450ونشأ التصوف عند الغزايل )
زايل طريح الفراش ملدة شهرين عجز األطباء عن معاجلته إذ الشكوك يف العقائد واملذاهب أوقعت الغ

أصيب بشك رهيب  واهنارت قواه العقلية فيقول " الغزايل " عن مرضه " ... فأعضل هذا الداء، ودام 
قريبا من شهرين، أان فيها على مذهب السفسطه حبكم احلال ال حبكم النطق واملقال، حىت شفاين هللا 

ادت النفس اىل الصحة واالعتدال ورجعت الضرورايت العقلية مقبولة موثوقا تعاىل من ذلك املرض وع
  )16(هبا على أمن ويقني ومل يكن ذلك ينظم دليل وترتيب كالم، بل بنور قذفه هللا تعاىل يف الصدر "

. وعلى أثر هذا املرض تصوف الغزايل وزهد ابحلياة كلها وقطع صالته مع العامل اخلارجي وترك بغداد 
أ رحلته الطويلة اليت دامت عشر سنوات متنقال من دمشق اىل مصر اىل مكة املكرمة اىل القدس ليبد 
 . 

رأى الغزايل إن العلوم ليت تلقاها مل توصله اىل املعرفة اليقينية والعلوم اليت قصدها هي علم الكالم ) 
والنور اإلهلي الذي يقذفه  املتكلمون ( والفالسفة والباطنية لذا اجته اىل اليقني الصويف وهو احلقيقة

هللا يف القلوب إذ يستمد الصويف معرفته من هللا مباشرة، ال كسب فيها وال تعلم، اترة يف املنام واترة 
يف اليقظة حني يرتفع احلجاب بلطف من هللا فيباح يف القلوب شي من غرائب العلم، ويرى إن معرفة 

رايضية، فاملعرفة احلقيقية تبدأ مبعرفة هللا، ألنه املوجود هللا فطرية عند كل إنسان متاما مثل احلقائق ال
احلق إذ يقول " فاملوجود احلق هو هللا تعاىل، كما إن النور احلق هو هللا تعاىل ... فان كل شيء سواه 
إذا أعترب ذاته من حيث ذاته فهو عدم حمض وإذا أعترب من الوجه الذي يسري إليه الوجود من األول 

 )17( .د ال يف ذاته، لكن من الوجه الذي يلي موجده "احلق رؤى موجو 
كان الغزايل متعطشا اىل إدراك حقيقة األمور ويعدها غريزة وفطرة من هللا وان اليقني احلقيقي له هو 
يف طلب العلم إذ " فظهر يل إن العلم اليقيين، هو الذي ينكشف فيه املعلوم انكشافا ال يبقى معه 

 
الغزالي: المنقذ من الضالل: تحقيق وتقديم: جميل إبراهيم،)بغداد: دار القادسية للطباعة، 1983( ص 15 16

 . 
 محمود حمدي زقزوق ،المنهج الفلسفي  بين الغزالي وديكارت ,)القاهرة :دار المعارف,1988(ص 110 17

 . 
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امكان الغلط والوهم، وال يتسع القلب لتقديره ذلك، بل األمان من اخلطأ ينبغي أن ريب وال يقارنه  
 )18( .يكون مقاران لليقني "

 املبحث الثاين 
 تيارات املذهب الصويف يف مسرح القرن العشرين

 املقدمة:

الصوفية مصطلح اختلف الدارسون يف أتويله ، فمنهم من يرى أن الصوفية كلمة من أصل يوانين ، 
وهي تعين )سوفيا( أي )احلكمة( ، ومنها تكونت كلمة )فيالسوفيا( ، أي حمب احلكمة، أما الرأي 

تنسكني  اآلخر فإنه يرد الصوفية إىل ظاهر اللباس وهو دأب األنبياء والصديقني وشعار املساكني امل
وهو يدل على التواضع والزهد يف احلياة الدنيا . وقد أتسس )املذهب الصويف( على مجلة ما تقدم من 

 )19( .هذه التأويالت 
و)املذهب الصويف( حركة أدبية قوية ظهرت يف أيرلندا يف أواخر القرن التاسع عشر ، ويف الثلث األول 

ا هتدف إليه احلركة السياسية الثورية آنذاك واملتمثلة من القرن العشرين ، كان أبطاهلا يهدفون إىل م
ابالنفصال عن اجنلرتا سياسياً وفكرايً ، وهلذا كان هلذه احلركة طابعها الفذ املستقل عن األدب االجنليزي 
بعامة شعره ونثره وأغراضه ، وقد متيز األدب الصويف يف دنيا املسرح ابنطباعات عدة أمهها : جتريد 

رحية لألغراض األدبية اخلالصة البعيدة عن األفكار اليت ال تنشد إصالحًا وال هتتم بنقد املسرح واملس
اجملتمع ، وأن تكون املسرحية عماًل فنيًا خالصًا يسمو ابلنفس البشرية ويعلو هبا فوق أدران احلياة 

للنظر أن املذهب الصويف املادية املتعبة املكتظة ابآلالم واملواجع متاماً كما تفعل املوسيقى . ومن امللفت  
ال ميثله تيار واحد ومن مَثَّ رؤية موحدة تشكل حبد ذاهتا ما ميكن أن نطلق عليه ب )املذهب الصويف( ، 
وإمنا كان هناك أكثر من تيار انضوى حتت لواء هذا املذهب ، وكان لكل تيار حاضنة فكرية انطلق  

 
 الغزالي : المنقذ من الضالل، تحقيق وتقديم جميل إبراهيم حبيب، مصدر سابق، ص12 . 18

  عرفان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها )بيروت: دار الجيل ، 1993( ص186 .19
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ل اآليت : ما هي التيارات املسرحية الصوفية اليت منها يف رؤيته للصوفية . وهذا ما يؤشر لدينا التساؤ 
 انضوت حتت لواء )املذهب الصويف( ، ومن هم أبرز دعاة هذه التيارات ؟ 

 هناك تياران ميثالن املذهب الصويف يف دراما القرن العشرين ، وهم : 

 أوالً : التيار الصويف املؤمن :   

لى أهنا تتلخص يف كلمتني مها : الصفاء واملشاهدة ، اجته رواد هذا التيار يف نظرهتم إىل الصوفية ع
ولذا قيل عن هذا التيار أبنه مذهب يف املعرفة له وسيلته وينتهي إىل غاية ، أما الوسيلة فهي الصفاء 
وأما الغاية فهي املشاهدة ، واملقصود ابلوسيلة هو تصفية القلب من األدران ، وذلك بقهر الشهوات  

لغاية ، فهي حتصيل صفات الكمال والقوى الروحية اليت تؤدي إىل الوصول إىل ومغالبة اهلوى ، أما ا
)هللا( سبحانه وتعاىل . ولذلك جند أن هذا التيار ال ينفك يسري على روح الشريعة وفرائض الدين 

 )20 ( .املتمثلة بطريق التزكية الروحية والتطهري الوجداين الذي ال غبار عليه  

  الصويف املؤمن :أهم دعاة التيار  
 -1859أمجع الدارسون يف اتريخ املسرح على أن الكاتبة املسرحية األيرلندية )ليدي أوجستا جرجيوري  

( ، تعد املمثل الرئيس للتيار 1899( اليت أتسس املسرح األديب األيرلندي على يدها عام )1932
يه السمات اليت الصويف املؤمن ، إذ اجتهت هذه الكاتبة ابملسرحية اجتاهًا صوفيًا روحانيًا جسدت ف

ينبغي أن تكون يف املسرحية الصوفية ذات االجتاه املؤمن ، وأهم ما يطالعنا يف نصوص هذه الكاتبة 
املسرحية هو أهنا ومست ابلطابع األخالقي ، ويرتبط هذا الطابع إىل حد كبري مبرجعيات الكاتبة الفكرية 

قد أتثرت كثرياً يف املسرحيات الدينية اليت   وال سيما الفكر الديين ، فمن اجلدير ابلذكر أن )جرجيوري(
كانت تُ عرَرض يف العصور الوسطى وال سيما املسرحيات األخالقية اليت توافر كتَّاب العصور الوسطى 
على أتليفها يف اهلزيع األخري من العصر الوسيط ، أي يف أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي ، إذ 

 
 دريني خشبه  : أشهر المذاهب المسرحية ونماذج من أشهر المسرحيات ، )القاهرة: المطبعة النموذجية ، 20

280( ,ص1961  
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نب األخالقية السامية اليت تالئم أمزجة اجلمهرة املتدينة يف كل أمة متيزت هذه املسرحيات إباثرة اجلوا
من األمم ، بصرف النظر عن الدين الذي تدين به . وهلذا جند أن مسرحيات )جرجيوري( جاءت 
حُممَّلة  ابلعديد من أألفكار أألخالقية السامية ، وهذه األفكار متثل بدورها السمات الرئيسية للمسرحية 

 ت االجتاه املؤمن ، هذه السمات هي: الصوفية ذا

 إن العمل الصاحل هو الوسيلة اليت تؤدي إىل تصفية القلب من النقائص واألدران . .1

إن تصفية القلب تقود إىل حتقيق الغاية ، وهي حتصيل صفات الكمال والقوى الروحية  .2
 )21( .اليت تؤدي إىل الوصول إىل )هللا( سبحانه وتعاىل  

 ري( املسرحية:أهم أعمال )جرجيو   
( ، مثااًل واضحاً على ما تقدم ، 1908تعد مسرحية )الرجل املسافر( اليت كتبتها )جرجيوري( عام )

فقد غلب على هذه املسرحية روح الطهر الديين ، وهذا يعين أن هلا صلة ببذرهتا األوىل املسرحية 
ى فعل اخلري واالتصال عن سبيله  الدينية وال سيما النوع األخالقي ، فهي حتث القاريء أو املتفرج عل

ابلسماء ، وقد جتسدت هذه الصفات على حنو واضح وجلي يف شخصية )الرجل املسافر( الذي 
يسعى دومًا إىل فعل اخلري والقيام ابألعمال الصاحلة اليت مُتثِّّل يف مجلتها جواز الوصول إىل )هللا( 

 )22( .قة  سبحانه وتعاىل ، ومن مث االحتاد ابلذات اإلهلية املطل

 

 

 

 
جان )و( أ. م . جوسار فرابييه : المسرح الديني في العصور الوسطى ، تر: محمد القصاص )القاهرة: 21

.145ب ت( ص ر،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنش  
  جون رسل تيلر: الموسوعة المسرحية ، تر: سمير عبد الرحيم الجلبي ، ج1 )بغداد: دائرة اإلعالم للنشر 22

.73(ص1990والتوزيع ،   
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 التيار الصويف الضال:  :اثنياً 

من حيث املبدأ ، وهو أن كِّال  -أي التيار الصويف املؤمن -رغم أن هذا التيار يلتقي مع سابقه 
الفريقني يدعو إىل التخلص من مادة هذا العامل واالندماج يف الذات اإلهلية ، إال أن هذا التيار قد 

قوانني اليت تضبط تفرد عن سابقه خبصوصية وهي أن دعاته ال يؤمنون ابلعلوم والفرائض والشرائع وال
سلوك اإلنسان يف كل شي ، يف العبادات ، واملعامالت على حد سواء ، وذلك ألهنم يعتقدون أبهنم 
))صفوة املتصوفة(( ، وأهنم أهل احلقيقة ، واملقصود من ذلك هو أن تصوفهم قائم على )احلدس( ، 

وء إىل احلواس ، وضمن هذا الفهم وهو املعرفة املباشرة للحقيقة دون اللجوء إىل الوعي ، أي دون اللج
يقول دعاة هذا التيار: أن لدينا فكرة حدسية عن )هللا( ، وهذه الفكرة تقود بدورها إىل ظهور األنوار 
العقلية وفيضاهنا ابالشراقات على النفس عند جتردها عن املادة . وبذلك جند أن هؤالء ال يتقيدون 

م به العامة من علم ومن شرائع وقوانني ، وإمنا ابلعامل الغييب فقط مبا يدعو إليه الدين من فرائض وما يُ لرزِّ 
.  )23( 

 أهم دعاة التيار الصويف الضال: 
أمجع الدارسون يف األدب املسرحي الصويف على أن الشاعر واملؤلف املسرحي األيرلندي )وليم بتلر   

م الذي تقامسه )ييتس( مع ( يعد املمثل الرئيس هلذا التيار، ورغم الدور امله1939 -1865ييتس 
( ، إال أن 1899زميلته الكاتبة املسرحية )جرجيوري( يف أتسيسهم احلركة املسرحية األيرلندية عام )

)ييتس( سرعان ما انشق عن زميلته )جرجيوري( فكرايً وفنياً ، وأخذ يؤسس له اجتاهاً آخراً قائم على 
 منها: أفكار صوفية عدة ال تلتقي وأفكار )جرجيوري( ، كان 

 ازدراء العلم والعلماء . .1

 االعتقاد أبن اجلنة حمبوسة على من حسنت عقيدته يف عامل الغيب فقط . .2

 
  دريني خشبة ,مصدر سابق, ص23.282
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اقتصار اإلنسان ذهنيًا على فكرة واحدة عليا هي )هللا( حىت خيرج فيها من نطاق الزمن  .3
 إىل نطاق السرمدية .

السمو فوق القانون واستهجان الشرائع ، وهذا قائم على مبدأ مفاده: حيث ال يوجد  .4
 شيء يوجد )هللا( . 

ة والركون إىل املوت ، الن النفس تلقاء املوت تعود إىل املسرة الكربى  .5 جحد األعمال اخلريِّّ
 )24( .اليت خلقتها 

 أهم أعمال )ييتس( املسرحية:
( مثال واضح على ما تقدم ، ففي 1910تبها )ييتس( عام )تعد مسرحية )حيث ال شيء( اليت ك

 -وهو الراهب -هذه املسرحية ، جند أن الكاتب يتعلق مبثل أعلى ال ميكن حتقيقه ، إنه جيعل بطله 
يتشوَّق إىل عامل مملوء ابلبهجة األسطورية كجنة اخللد وما إىل ذلك ، واهلدف من هذا هو إقناع 

اء أن االندماج يف )هللا( سبحانه وتعاىل ال ميكن أن يتحقق ابلعلم أو القاريء واملتفرج على حد سو 
العمل الصاحل والكفاح املثمر، بل ابملوت ، فهو سبيل اخلالص من الدنيا وطريق الوصول إىل )هللا( 
سبحانه وتعاىل . وهذه الرؤى تندرج مجيعها حتت فهم صويف واحدة وهو: حيث ال يوجد شيء يوجد 

 )25(  .)هللا(  

 ما أسفر عنه األطار النظري من مؤشرات:
تقارب اخلطاب الصويف واخلطاب الفلسفي يف أخذمها ابجملاهدات والزهد وحماسبة النفس,والكشف -1

 عن احلقائق الكونية والكرامات,وخوارق العادات واخليال والشطحات .

 
  كريستوفر أينز: المسرح الطليعي )من 1892حتى 1992( ، تر: سامح فكري )القاهرة: المجلس األعلى 24

.167( ص1994ار ، لآلث  
 جون رسل تيلر: الموسوعة المسرحية ، مصدر سابق ص25.223
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النفسية مثل الغضب من أسس الشعائر الصوفية أن يتدرب الناسك على التغلب من كل الشرور  -2
 واألاننية وكل أنواع احلب ماعدا حب الذات االهلية أي تطهري النفس من رذائلها .

أعلى املتصوف من شأن االنسان وعد فنائه يف هللا عز وجل خطوة للإلرتقاء ابلإلنسان الفاين -3
 املطلق الضعيف أمام عظمة الوجود ,ذلك ألن الفناء عند الصوفية هو الوجود واألتصال ابهلل

 الالمتناهي وكأنه اخللود الذي يبحث عنه األنسان .

اهلدف األساس عند املتصوفة هو التعبري عن احلب والعشق والتعلق ابحملبوب املتجسد ابلذات -4
األشراق هو -5االهلية والوجد حىت الفناء للقاء الذات االهلية والتمتع جبمال احلضرة .وهباء النور ومها  

عتبارًا من نور االنوار ليبدأ بعد ذلك عامل االجساد املادي ومصدر هذه الصور ليس افاضة االنوار ا
 احلواس وأمنا االستغراق يف التأمل .

ربط املتصوفة مابني االخالق واخلري ابجلمال ,فجمال احلضرة االهلية وهباء النور مها  مصدر كل -6
 وجتلياهتا يف الوجود .  خري وقد عربوا عن هذا اجلمال عرب تغزهلم ابلذات االهلية

 شيوع التصوف على أثر احلروب والنكسات وتقلبات احلياة )سياسية ,اجتماعية ,دينية ,ثقافية(.-7

التزم بعض املؤلفني املسرحيني يف اشواط حياهتم االخرية التحول الروحاين حنو التصوف سلوكاً -8
 ومفهوماً . 

 الدراسات السابقة:

دراسة: علي حممد هادي الربيعي )التصوف األسالمي وأنعكاسه يف النص املسرحي العريب(، جملة  ١
 انبو

 ٢٠٠٦جامعة اببل،   -لة  (، كلية الفنون اجلمي١. للبحوث والدراسات، ع ) 

 متمثلة بثالثة نصوص درامية:
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 م . ١٩٦٩ -صالح عبد الصبور   -. مأساة احلالج  ١

 م . ١٩٧٢ -عدانن مردم بك  -. ا ربعة العدوية ٢

 م . ١٩٨٢ -عبد الغفار مكاوي   -. بشر احلايف خيرج من اجلحيم  ٣

 وخلص الباحث اىل مجلة نتائج منها: 

 . أعتماد اللغة الشعرية يف معاجلة املواقف الدرامية.1

 . أستعراض الفكر الصويف يف النصوص الثالثة وأختالف املعاجلات الدرامية.2

 

 الفصل الثالث 
 االطار االجرائي 

 أوالً : جمتمع البحث

اشتمل جمتمع البحث على عينة واحدة وهي امنوذجا للبحث وهي مسرحية احلالج , أتليف الكاتب 
 عدانن مردم بك. 

 : منهج البحث   نياً اث
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي )التحليلي( يف حتليل العينة , تبعًا ملا متليه عليه طبيعة البحث    

 احلايل .
 : أداة البحث   اثلثاً 

 الباحثة على ما متت اإلشارة إليه يف اإلطار النظري من مؤشرات اعتمدت        
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 حتليل العينـــــة:
 )26(مسرحية احلالج

تتحدث املسرحية عن  الصويف العريب )احلسني بن منصور احلالج( ذلك الرجل الذي اختلف الناس 
اإلنسانية وفئة أخرى يف شخصيته وانقسموا شطرين، فئة جعلت من احلالج أنسااًن بكل معاين 

 جعلته يف عداد اخلارجني عن القانون .

فجاءت مسرحية احلالج ل )عدانن مردم بك( يف حماولة إنصاف هذا الرجل الصويف من خالل قراءة  
 أتريخ احلقبة اليت عاشها وموقفه السياسي يف تلك احلقبة

تتسم املسرحية بوفرة دالالت التصوف بل هي نص صويف حبد ذاته ألهنا حتكي حياة مؤسس مذهب 
)األحتاد واحللول( ، مثله مثل ابقي املتصوفة الطاحمون بتغيري العامل، فكل ما جرى على احلالج سببه 

دون جدوى ردة فعله على األوضاع السائدة وحبثه عن احلق والعدالة، حاول احلالج ترسيخ العدالة 
وإبدراكه عجزه يف التغيري أعتزل العامل مغرتاب داخل ذاته متأمال  زاهدا  احلياة، لقد ترك الفقر أثرا  يف 
نفس احلالج فأينما مر يبصر الناس جياعا ميوتوا بسبب املرض و اجلوع وفعل اخلالص لديهم مقيدا 

ل حتول ويليه آخر اىل ما ال هناية ابألغالل,تتسم رحلة املتصوفة ابلعديد من األنتقاالت تبدا بفع
إبعتبارها جتربة ال تقف عند حد معني وحىت بعد الوصول ال يوجد أكتفاء فهناك بداية جديدة، ذات 
ما جاء به احلالج قرر النزول اىل الواقع احليايت ليذيب ذاته يف ذوات اجلموع العامة ,والقلب أه م 

فات واألدران م ن قلبه، ي ريد قلبا خيتلف عن قلوب توس الت املتصوفة فالصويف ي ريد أن يطرد األ
الناس، يريده كبريا بال هناية ويتسع للقريب والغريب فاملعرفة لدى املتصوفة ال يستبان عليها إال إذا 

أبصر القلب، وأن العبد حني حيب هللا مينحه هللا حبه، فهناك تواصل م ا بني العاش ق و املعشوق،  
هللا اىل أن بلغ الوجود فيه ما بلغ ومل يستطع أن حيرس سره، ففي حلظات فقد فىن ذاته يف ذات 

السكر الصوفية فاض القلب بذلك الوجد العارم كما يصفه أحد الصوفية كما وردت يف منت النص 

 
 عدنان مردم بك : الحالج، )بيروت: دار عويدات، 1971(.26



 

Wesal Khelfah Kadhem Al-BAKRI 

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 144-169 

162 

الليل واخللوة والسكينة والوحدة مع هللا ، ويربز رمز الشجرة املكان الذي أرت قى إليه احل الج ليص لب 
 ورة ال ت وحي ابلص لب  التقليدي بل تصور أجزاء الشجرة ومالحمها احلزينة فاجلذع متأملا ... به، والص

ومنحين خجال  ملا أختاره القدر هلا , كذلك ترمز الشجرة اىل شخص احلالج نفسه أذ يتحول اىل 
لب ش جرة وهذا يناس ب عطاء احلالج وأس تعداده إلخصاب األرض بدم ائه، فاحلالج ق د علق و ص

على جذع شجرة وصار ه و والشجرة شيئا واح دا ، كذلك تتذكر جمموعة الصوفية أمثاراحلكمة اليت 
وهبته ا هل م ه ذه الش جرة, فكان هلا ذكرى خالدة عربالتاريخ لقدسية من صلب عليها، تؤشر أحدى 

 األساليب املستخدمة يف اخلطاب الصويف إبحالت الصفات اإلنسانية على رموز الطبيعة.
وأخذ الشكل املسرحي بعدا مجاليا عرب شخصية احلالج، ففي حياته يسعى اىل نشر قيم إنسانية 
وأخرى ثورية يف جتسيده ملفهوم الشهادة، فكان أنعكاسا لواقع حيايت وسياسي حمبط، فالفعل 
 "املسرحي يف )مأساة احلالج( احملتشدة والبد يف النهاية من أنتصار احلق والنصر، هنا أيخذ شكل

الشهادة وتغدو الشهادة بداية ال هناية ألهنا تؤسس ملرحلة تكون أشبه ابلوالدة، فروح احلالج ظلت 
يف حالة حضور وجس ده )مات يوم مات( حضوره الروحي , يرسل الشاعر يف مسرحية احلالج رسالة 

دى حبرية للمتلقي حتمل أفكار الدين اإلسالمي احلنيف وما فيه من تسامح وإخاء ومبادئ إنسانية ان
اإلنسان وختليصه من الرق والعبودية وانه دين حمبة وسالم وفيه اطمئنان القلوب اخلائفة إذ يقول 

 احلالج:

"أان مؤمن وعقيديت  ابغي السالم 
وديدين الدين حترير النفوس 

 فيهاألمان خلائٍف.

اإلسالم وهللا الرجاُءما عشت يف الناس  
اإلخاءمن الضغائن، الوفاء     والطب 

 (.32فيه والعزاء")ص

ما زال توجه الشاعر الثوري وإميانه ابحلرية وشعوره القومي يتداخل مع نبض املسرحية، فضاًل عن 
إميانه خبواء عروش الظاملني , فنجد احلالج كأنه نطق بلسان الشاعر للتعبري عن مظلومية الشعب 

 يف زوال عروش الطغيان.ابلقول:العريب يف كل البالد العربية مؤججاً روح احلماس ابعثاً األمل  
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 .(33على املدى ويدوم حيف")ص  ."هيهات ظلم يستمر

أختار احلالج أن يكون ابلقرب من هللا ليطلب غفرانه فسلك طريق املوت مبحض أرادته، تتضح هنا 
كل أنواع احلرية اليت يتمتع به الصويف يف الفعل والكلمة واحلب والعبادة واملوت، مسرتسال  يف بوحه: 

 "احلب الصادق ... موت العاشق ... حىت حييا يف املعشوق". 
ولكن احلالج الفكرة قد خلد يف أذهان   -وهو املوت    -له، وكان ما سعى إليه  فكان حتفه نتيجة نزو 

الفالحني والتجار واألدابء، وأنتشر خربه بني الصحراء وعرب األمواج فحقق بذلك ما أراده أن ميوت 
لكي يعيش خالدا، فكانت دميومته بدميومة احلياة عرب تضحيته  ملتمسا الصعود اىل معشوقه، فيصفه 

املتصوفة وهو مصلواب على الشجرة: كان يريد أن ميوت .. كي يعود للسماء ...كان طفل  جمموعة
مساوي شريدا  قد ظل عن أبيه يف متاهة املساء، أن األنفصال عن األب األعلى دفع بعض الذوات 
للخوض يف مثل هذه التجربة الروحية إلنعدام قدرة الصرب على حتمل البعد والفراق عن عاملهم 

ي,حيث احلضرة اإلهلية فينعم بلذة اللقاء، أما الزمان ففي كل حال يعيشه املتصوفة تلك اللحظة احلقيق
الروحية تعترب زماان جديدا يتسامى لزمان آخر ليمتلك تلك اللحظة )املكاشفة( منبهرا بنور 

ارض الغرور ، األنوار.ويربز إميانه ابهلل سبحانه وتعاىل ،وإميانه بفكرة املوت، وان احلياة الدنيا هي 
 وهي حياة فانية ال حمالة. فيقول احلالج :

 "دنياك طيف زائل  
 واملرء ما طالت ليايل

. 

 يفىن فال يغررك طيف 
 (.33عمره يف األرض ضيق")ص

. 

يؤشر احلالج أن تعذيب اجلسد "مفتاحا حلرية الروح، فكان حياسب روحه بروحه، فقد أتسمت 
صوفيته إبستمرار أقصى العذاب للربهان على احلرية، فأفتداء الروح ال يقدمه إال اجلسد ,كمامر 

من أحوال احلالج ابملقامات واألحوال اليت مير هبا الس الك اىل هللا، مربرا  كالم احلالج بل هذا حال  
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الصوفية أمر بني العبد وربه هذا ما حيسه الصويف أن عالقته خاصة ما بينه وبني ربه فال يفهمها أحد 
غريه, النص جتسيد لرحلة احلالج الروحية مستضيف لكل ما حيتويه اخلطاب الصويف من أحوال و 

  األحوال   مقامات وعبارات صوفية، يرددها احلالج وشخوص املسرحية مثل )السكر   اجلذب 
مواهب   اخللوة   املكاشفة   املواجد( تؤكد وفرهتا يف قول احلالج "ما أمجل خلوة روحينا  ما أحلى أن 
نتكاشف، لكن األايم ضنينة... ومواجدان ال تنفذ..."، تتسم مصطلحات املتصوفة ابخلصوصية 

ية, أما حالة اجلذب اليت يصلها واألغالق عليها وفقا لتداوهلا فيما بينهم وما بني ذواهتم والذات اإلهل
املتصوف تعود على من يهبهم هللا مراتب عليا بعالقتهم الروحيه معه،  فهم يف حالة أجنذاب دائم  
حنو األعلى، فقد ّوصف احلالج بذلك للعبارات اليت ينطقها وما يصحبها من أفعال س لوكية متس مة 

مثله مث ل ابقي املتصوفة، ي رد ذلك يف  النص بعبارة  ابلغرابة لذا ينعت م ن قب ل احمليطون ب ه ابجلنون 
للسجني الثاين بعد أن يسمع كلماته واصفا  إايه : "هذا رجل مسلوب العقل" هذا الواجب الذي 
جسده الشاعر يف غاية العمل يف سبيل هللا، وجيب على املكلف التضحية يف سبيله فال يقف دونه 

قف دونه الدنيا أبسرها، ألن الرجل العابد العامل الزاهد يف الدنيا مال أوجاه أو بنني وال زوجة، بل الت
 يسعى طامعاً بلقاء ربه، وهذا ما جاء به )عدانن مردم( على لسان احلالج:

 صاريف)27(*"ما حب اَحد
 وجدي ملن فطر السما

 جج

 يوماً عن احلب القدمي 
 (.49وجد تغلغل يف الصميم")ص

. 

 املعىن يف قوله:هو احلالج يؤكد هذا  

 "تقضي علىَّ أمانيت
 أأخون عبء رسالةٍ 

 أن ال أحيد عن السنن 
 وأان الرسول املؤمتن

 
27 
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 أان ال أشايع ظاملاً 
 هيهات أغمض عن أذى

. 

 ألردَّ عادية احملن
 (.71جفناً واخضع للوثن")ص

. 

يف سبيل أن وأمن احلالج )بوحدة الوجود( وأن كل ما موجود هو صدور من لدن هللا فنضاله كان 
ال تش وه صورة هللا املتجسدة على األرض ب  )اإلنس ان( يقول: "م ا يرضاه الرَحن ملخلوق يف صورته، 
ذي روح متصفة بصفاته"، هنا حالة رفض ملا يُفعل ابإلنسان، فكيف يقهر أمسى جتل للخالق. فكان 

أول الطريق أن يعرف اإلنسان البد من أتباع مجيع الوسائل اليت ترفع اإلنسان من الضياع والسقوط، و 
ذاته ليطهرها ويصفيها متخذا  من احلكمة واملعرفة واحلدس والشعور والقلب وسائل للوصول, أكد 
الشاعر على اإلرادة لدى اإلنسان واليت جيب أن تكون هي الواقع حنو الرقي , فإرادة الشعب تغرّي 

ة فليس فيها إال الضوضاء , ومن إميانه مبسألة الواقع وتطيح بعروش الظاملني أما اهلتافات من دون اراد
 اإلرادة يقول على لسان احلالج:

 "الصوت دون إرادة
 ما كل صوت يستثري
 شتان يف األمساعما

 

 ما كان فيه من غناءِّ  
 مكامن الداء العياء

 (.78بني الزئري أو الثغاء")ص
. 
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 الفصل الرابع 
 النتائــــــج:-1

املادة التارخيية موضوعا ملسرحياته ووظفها مبا يتناسب مع املواقف العصر استلهم الكاتب من -1
 املعاش لتعزيز الروح الوطنية ونشر القيم االنسانية لدى ابناء شعبه لرفضهم الظلم واالستعباد .

دعا اىل تعزيز القيم واملثل االخالقية والدينية واىل حرية الفرد ورفض االستعباد وختليصه من الرق -2
 لعبودية .وا

اتسمت املسرحية ابلبعد اجلمايل من خالل النظم الشعري للنص الدرامي وأستخدام اللغة الفصحى -3
 لتعزيز البعد القومي والشعور ابالنتماء للوطن االم . 

غلب الطابع الشعري على النثري يف أغلب نصوصه الدرامية ملا حيمله الشعر من بعدا مجالياً ورمزايً -4
 لتأويل .يفتح افقاً ل

كشف النص عن بعداً فكرايً دينيًا حيمل دالالت صوفية فضاًل عن استعاراته اللفظية من النص -5
الصويف مثل )اجلليل ,اجلميل ,املوت ,القدر ,املالك ,اخلوف ( كما تضمنت نصوصه حوارات 

 رومانسية تتغىن ابملعشوق)هللا تعاىل( .

امتازت مسرحية احلالج بطابع  حتريضي اثئر وهذا يدل على الروح الوطنية والثورية اليت امتاز هبا -6
 الكاتب . 
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 االستنتاجـــــــات:-2

أتثر الكاتب ابألدب الصويف والذي انعكس على اغلب مسرحياته فأستعار الكثري من املفردات -1
 من قاموس اللغة الصوفية يف خماطبة اخلالق .

اقرتاب الشخصية الدرامية من الشخصية املثالية وأمتيازها خباصية التحدي ومواجهة الظلم وأقرتبت -2
صفات الشخصية اخلرية يف النص ذات املالمح الصوفية ابلصفات املثالية وسلك طريق املوت مبحض 

 ارادته .
تعاىل ,فالنص عبارة عن قيام الشخصية أبفعال سلوكية تنحو حنو الغرابة يف عالقته اخلاصة ابهلل -4

جتسيد لرحلة احلالج الروحية مستضيفا لكل ماحيتويه اخلطاب الصويف من أحوال ومقامات وعبارات 
 صوفية يرددها احلالج مثل )السكر ,اجلذب ,االحوال ,اخللوة ,املكاشفة ,الوجد( .

على أشكال من الفنون أعتمد كتاب النصوص بعداً مجاليًا له خاصيته الدرامية ممافتح النصوص -5
 األدبية .

 
 التوصـــيات:-3
 توصي الباحثة إبدخال مفاهيم ومجاليات التصوف يف بعض املواد اليت ختص الدراما.  

 

 املقرتحـــــــات:-4
 دراسة املضامني اجلمالية للتصوف يف نصوص صالح عبد الصبور املسرحية. -1

 دراسة مالمح التصوف يف النص املسرحي العراقي.-2
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  NEW MEDIA AND THE LANGUAGE PROBLEMS 

THE DIFFERENT ALGERIAN MEDIA MODEL 

 

Ilhem BOULESNAM 1 
 

Abstract 

The media is the objective expression of people thinking, their behaviors, 

tendencies, and their orientations, as for his language is the most important 

reasons of its success, and it is usually built in a social ordinary and scientific 

mode, It takes into consideration the linguistic rules, observing as well as the 
simple style, accuracy and faithfulness, the language genius cannot be 

understood, except, only by looking at its characteristics, which can vary only by 

the difference mass media, written ones, TV and radio.It is also evident in Algerian 

society that its language has different aspects, since it plays mass cultural role, 

as well as the development of mutual relations between language and media. 
Media language is contemporary outcome, since it matches between daily life and 

language of science and technology, which makes this later more closer to people 

thinking in an easy manner and uses slang if necessary, indeed very familiar style 

in order to transmit the idea in easy way without prioritizing news over the 

language. Since the ultimate goal of different mass media is to bring a linguistic 

development in order to considerate the standard language, having a valuable 
relationship between it and media, exchanging effect reasonably, the two parties 

will integrate and language will serve the media and this later becomes a supporter 

of the language center. 

Key words: New media, language of Algerian media, development linguistic. 
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 اللغة  اجلديد وإشكالية  اإلعالم
 ً  وسائل اإلعالم اجلزائرية املختلفة أمنوذجا

 إهلام بولصنام
 ملخص

إن اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري وسلوكها وميوهلا واجتاهاهتا، أما لغته فتعد أهم أسباب 
جناحه وهي يف العادة تبىن على نسق علمي اجتماعي عادي، كما حترص على مراعاة القواعد اللغوية 

الدقة والوضوح، وال تفهم عبقرية لغة اإلعالم إال مبراعاة البساطة يف األسلوب واالختصار وحتمل 
ابلنظر يف اخلصائص اليت تطبعها واليت ختتلف ابختالف وسائل اإلعالم من صحافة مكتوبة و تلفزيون 

 و إذاعة.
وكما تدل املشاهدة يف اجملتمع اجلزائري على أن لغة اإلعالم اجلزائري محالة أوجه، حيث تؤدي دور 

تعمل على تنمية العالقة املتبادلة بني اللغة واإلعالم، ومبا أن لغة اإلعالم وليدة التثقيف اجلماهريي و 
العصر فهذا يعين أهنا توفق بني لغة احلياة اليومية ولغة العلم والتكنولوجيا، فتقرب هذه األخرية إىل 

عصران من أذهان أفراد اجملتمع بطريقة ميسرة وتستخدم العامية إذا اقتضى احلال وأساليب شاعت يف 
أجل توصيل الفكرة أببسط طريقة دون إعطاء األولوية للخرب على حساب اللغة، وألن اهلدف األمسى 
لوسائل اإلعالم مبختلف أنواعها هو إفساح اجملال أمام تنمية لغوية يعاد فيها االعتبار إىل الفصحى 

فيتبادالن التأثري يف اعتدال  واستقامة حاهلا حبيث تقوم العالقة بينها وبني اإلعالم على أساس سليم،
ويف حدود معقولة فال يطغى طرف على آخر، فيتكامل الطرفان وينسجمان وتصبح اللغة يف خدمة 

 اإلعالم ويصبح اإلعالم داعما ملركز اللغة.    

 .اإلعالم اجلديد ، لغة اإلعالم اجلزائري ، التنمية اللغويةالكلمات املفتاحية :  
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 املدخل:
وسيلة من وسائل التلفظ والتعبري لدى األفراد، بظروف وأحوال متعددة اجتماعية وسياسية  إن اللغة 

واقتصادية وثقافية ودينية تستهدف خلق النتاج الثقايف املتبادل بني األجناس لوضع حّد لألمية واجلهل،  
ال قضية كما تبنّي لنا دورها الفعال يف اتصال اجملتمعات حضاراي وعلميا الذي يعكس بطبيعة احل

االتصال اللغوي والذي يؤدي إىل االزدواجية أو التعددية اللغوية يف اجملتمع الواحد، لتعدد 
اإليديولوجيات والثقافات واالجتاه التفكريي لألفراد الذي خيتلف من فرد إىل آخر حسب انتمائه إىل 

ن واجلماعات األخرى، رقعة جغرافية حمددة أو إىل مجاعة ذات عادات وتقاليد وقيم اجتماعية تتباي
وابلتايل تتسع أماكن استعمال اللغات وجماالهتا ابتساع الظروف واألحوال املتعددة، وكذا تنوّع 

 واختالف جماالت احلياة اإلنسانية من أجل االتصال واالستمرار.
عالقة تبقى اللغة أداة اتصال واسع و متسارع للجماهري مهما طرأ عليها من تغيري وظواهر لغوية ألن ال

االجتماعية اليت يّتبعها الفرد مع جمتمعه تتولد من االتصال واالحتكاك بني الناس، ولذلك يكون جناح 
الفرد يف احلياة بقدر جناحه يف االتصال مع غريه، كما ينطوي االتصال على أشكال كثرية واإلعالم 

إىل مستوى املؤسسة  نوع من أنواعه املختلفة خاصة أن نسيج االتصال انتقل من التصرف الفردي
املتخصصة وهو ما أصبح يطلق عليه اسم االتصال اإلعالمي، كما ابتكرت وسائل االتصال اجلماهريي 
التقنية الضخمة عرب األزمنة كالطباعة، مث ابتكرت الوسائل السمعية البصرية كاإلذاعة والتلفزيون 

 ( 37، ص  2003،  حسن إمساعيل حممود)  واألقمار الصناعية.

 
 اإلعالم:لغة 

إن اإلعالم قبل كل شيء، هو عملية اتصال بني فرد أو مجاعة تريد نشر عناصر املعرفة يف صيغة 
مناسبة بواسطة الكلمات أو األصوات أو الصورة وبني الفرد الذي يتلقاها عرب وسيلة من وسائل 

   (.12، ص  1992جان جربان كرم،  ). االتصال ابجلمهور
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 االتصال اإلعالمي إال إذا توفرت العناصر التالية:ال ميكن أن تتم عملية  

 املرِسل: هو الشخص أو اهليأة اليت تصدر اخلرب أو الرسالة املوجهة لآلخر.-1
الرسالة: هي جمموعة حمددة من العناصر اللغوية املادية واملعنوية اليت يستمدها املرِسل من خمتزن -2

 وقواعد حمددة لتتوجه إىل امللتقط.اإلشارات والرموز عنده، ويصوغها طبقا ألصول 

 امللتقط: أو املرسل إليه وهو مستقبل الرسالة اإلعالمية املوجهة.-3

جان  ) الوسيلة: هي املادة أو القناة اليت تؤمن إيصال مضمون الرسالة من املرِسل إىل املرسل إليه.-4
 ( .13- 12ص  ،  1992جربان كرم،  

كالصحف والكتب، ومنها السمعي والسمعي البصري   والوسائل اإلعالمية متعددة منها املكتوب
 كاإلذاعة والتلفزيون.

إذا عاشت كل أمة للغتها تكون قد ضمنت وزهنا بني األمم األخرى، وملا كان كذلك فإهنا تسعى 
سعيا حثيثا إىل تقوية وزهنا من خالل لغتها اليت تعكس مقدار حتّضرها فكراي واجتماعيا، اقتصاداي 

ت ال يغمض هلا جفن من أرق التفكري يف كيفية نشر لغتها ولعّل أهم ما أفرزه الذكاء ودينيا لذلك ابت
اإلنساين أن ظهرت تكنولوجيا املعلومات ووسائل البث املختلفة، فتسابقت دول العامل لنشر لغتها 
 وجتاوزت حّيزها اإلقليمي إىل أقصى حّيز ميكن أن تصل إليه من قطر الكرة األرضية، متكئة يف ذلك
على أجهزة اإلعالم املختلفة اليت حتوي توجهات خمتلفة جلنسيات متنوعة انهيك عن املستوى اللغوي 
املتعدد األوجه وما يقال عن لغة وسائل اإلعالم العاملية نلمسه كذلك من خالل دراستنا للغة وسائل 

، ألن اللغة اإلعالمية اإلعالم اجلزائرية املختلفة وما حتتويه من مظاهر االحتكاك واالشرتاك اللغويني
واجهة للغة األمة تتغذى من وضع أبنائها العلمي والثقايف ويعيد تشكيلها استقرارهم السياسي  

 واالجتماعي، وتقوى بقوهتم وتضعف بضعفهم.
إن لغة اإلعالم ال تثري زادان اللغوي فحسب، بل متنحنا تصورا لطبيعة األشياء وحقيقة حميطنا، وأصوهبا 

قا مع قيمنا ومثلنا، وال أبس أن نعزز ذلك مبثال: إذا استعمل اإلعالم اللفظ العفيف وأكثرها تطاب
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والدقيق فقد يقتفي أثره الناس، أما إذا أحطناه بكلمات فيها إسفاف ورداءة فمن املنتظر واملتوقع أن 
س على يتم استخدامها من طرف اجلمهور، وابلتايل تصبح اللغة اإلعالمية جزءا من حياة اجملتمع وقِ 

 ( .243- 242، ص  2006اليوسفي إبراهيم،)ذلك كل إنتاج مصدره  وسائل اإلعالم.  
إن اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري وسلوكها وميوهلا واجتاهاهتا، أما لغته فتعّد أهم أسباب 

اللغوية   جناحه وهي يف العادة تبىن على نسق علمي اجتماعي عادي، كما حترص على مراعاة القواعد 
مبراعاة البساطة يف األسلوب واالختصار وحتمل الدقة والوضوح اللذين يستلزمان صدق األخبار وحسن 
النية، وال تفهم عبقرية لغة اإلعالم إال ابلنظر يف اخلصائص اليت تطبعها واليت ختتلف ابختالف وسائل 

 اإلعالم من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون.

 
 بة:(لغة الصحافة املكتو 1

الصححححححافة عمل يهتم وعالم وإخبار الناس عن طريق الصححححححف واجلرائد واجملالت مبختلف األحدا  
اليت جتري هنحا وهنحاك، وهحذه هي الصححححححححححححححححافحة املكتوبحة واليت يعرفهحا املنجحد يف اللغحة واإلعالم على أهنحا 

ت حجم العمل الذي يقوم به الصححححححححفي ويقتضحححححححي منه مجع األخبار وحتريرها مثّ نشحححححححرها يف أوراق ذا
معني ووفق جدول زمين معتاد، وتتعلق هذه األخبار بكل ما جّد من جديد يف احلياة العامة سححححححححححححححواء  

 (، مادة صحف.1987املنجد يف اللغة واإلعالم،)منها السياسية أو الثقافية أو الرايضية.  

رية ويعرف جان جربان كرم الصححافة املكتوبة هي على الصحعيد الفكري إحدى وسحائل االتصحال الدو 
اليت تتخذ الكلمة، أسحاسحا، والصحورة اجلامدة واخلط واللون مسحاعدا يف تكوين الرسحالة اإلعالمية وهي  
على الصححححححححححعيد املادي صححححححححححناعة وفن الكتابة والنشححححححححححر يف املطبوعات الدورية، أما املهمات واألهداف 

يف العامل رأاي البعيدة املدى فهي األصحححعب حتديدا ذلك ألن لكل جمموعة حضحححارية أو سحححياسحححية كبرية 
أساسيا خمتلفا عن رأي األخرى، وألن أعضاء اجملموعة احلضارية والسياسية الواحدة قد خيتلفون أيضا 

 (.28- 27ص    ،1992  جان جربان كرم،)على طبيعة مهمتها وأهدافها. 
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تتوجحه الصححححححححححححححححافحة املكتوبحة إىل الطبقحة االجتمحاعيحة ذات قحدر من التعّلم والثقحافحة تسححححححححححححححمح هلحا بقراءة 
ملقاالت واألخبار، حيث تتناول الصحححافة املكتوبة يف اجلزائر خمتلف األخبار بواسححطة لغتني لا اللغة ا

 العربية الرمسية واللغة الفرنسية كوهنا اللغة األجنبية األوىل يف اجلزائر.
أي منذ دخول املسححححححححححتعمر الفرنسححححححححححي إىل اجلزائر   1830لقد انطلق عنان الصحححححححححححافة يف اجلزائر منذ 

، وتعترب courrier d'Algerأول جريدة يف هذه السنة ألول مرة مسيت "بريد اجلزائر"    وأتسست
 (.85، ص  1985عبد الرمحان عواطف،)التجربة األوىل يف مشال إفريقيا. 

كحانحت الصححححححححححححححححافحة يف عهحد االحتالل الفرنسححححححححححححححي غزيرة بوجود جرائحد عحديحدة موجهحة للمعمرين ختحدم  
ورة توحدت جهود الصححححححححححححفيني بظهور جريدة اجملاهد يف اجلزائر  مصحححححححححححاحلهم ابلدرجة األوىل وأثناء الث

مث تلتها نسححخة ثاثلة هلا ابللغة العربية وكان اهلدف منها خدمة القضححية  1956ابللغة الفرنسححية سححنة  
، وانطالقا من 1962ديسححمرب   11اجلزائرية، وبعد االسححتقالل مباشححرة، أتسححسححت جريدة الشححعب يف 

ر إذ اهنال سحححححيل من الصححححححف واجلرائد على األكشحححححاك واملكتبات مل بدأت تتغري األمو  1988سحححححنة  
يسحححححححبق له مثيل من قبل، وحتررت الصححححححححافة وتنوعت املوضحححححححوعات والعناوين سحححححححواء كان ذلك ابللغة 

 ...إخل.  le Quotidien d'Oranالعربية أو الفرنسية مثل: جريدة الشروق، اخلرب، النهار،  
اصحححححححفات وهي غري اللغة األدبية أو اللغة العلمية أو لغة الشحححححححعر تتميز لغة الصححححححححافة مبجموعة من املو 

القحد،، فهي تعتمحد من اجلحانحب النحوي الرتكيل والصححححححححححححححريف على قصححححححححححححححر اجلمحل املوظفحة ألن اجلمحل 
القصحححرية أقرب إىل متابعة الذهن هلا بيسحححر وراحة، فاجلمل القصحححرية هي األصحححلح واألفضحححل لنقل اخلرب 

دد عبد العزيز شحرف:" إن الفعل القصحري النشحيط يتالءم بشحكل طّيب الصححفي، ويقول يف هذا الصح 
مع الكتابة الصحححفية احلديثة ومجيع الصحححف تسححتهدف تيسححري املطالعة للقارل بغية التقليل إىل احلّد 
األدىن من اجلهد الذي يبذله لذلك فهي تفضحححححححل اللفظ القصحححححححري على الطويل واجلملة القصحححححححرية على 

، كما تتميز لغة الصححححححافة بفعلية اجلملة اخلربية لكن الرتمجة (.79- 78ص   ،2003  ،العزيزشحححححرف عبد    ")الطويلة
احلرفية والسريعة تكون سبب يف جتاوز السالمة اللغوية يف هذه احلالة، ابإلضافة إىل اضطراب األزمان  
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ة يف اخلرب الصحححححفي الواحد لذلك يسححححتوجب على الصحححححفي عند نقل اخلرب إىل اجلمهور التزام صححححح
التعبري يف أسحهل أسحلوب لتفادي الفوضحى يف اسحتعمال زمن األفعال كاجلمع بني املضحارع وظرف يدل 
على املاضححي، كما خيلط الصحححفي بني املضححاف واملضححاف إليه حبرف عطف مثل قولنا:"على عمداء 

 إىل".  وأساتذة اجلامعة التنبيه إىل..."و الصواب أن يقول:" على عمداء اجلامعة وأساتذهتا التنبيه
كما مّس التعريب جمال اإلعالم والصحححححححححححافة املكتوبة بشححححححححححكل خاص مثلما شححححححححححّق طريقه يف امليادين  
األخرى، فقد ُعّرِبت لغة الصححححححححححفي وُعرِّب تكوينه ومهنته، لكن الصححححححححححفيربزايدة على تعريبهربجمرب 
بار مبقتضححححححححححححى مهنته على التطلع والتوسححححححححححححع والتفتح على خمتلف وسححححححححححححائل اإلعالم وذلك جللب األخ

واألحدا  الدولية والوطنية، فهو واقف ابملرصححححاد ملا ود  وهذا ما يؤدي ابلصحححححفي إىل االحتكاك 
ابللغححات األجنبيححة ألخححذ األخبححار اليت وردت هبححا، وعنححدهححا يراعي نقححل األخبححار ويتحّرى األخطححاء يف 

خبار أبسححححححححلوب املعلومات مرتبطا قدر اإلمكان ابألفكار األصححححححححلية أكثر ثا ورص على نقل هذه األ
عريب صحححيح، ومرارا ما يلجأ إىل االقتباس واسححتعارة األلفا  حتت ضححغط السححرعة اليت تلزم الصحححفي 

 على إنزال اخلرب يف مواعيد مضبوطة.

لذا نرى اللغويني ينتقدون دائما الكتابة الصححفية اليت داخلها العنصحر اللغوي األجنل كوهنا تسحتعمل 
رنسحححية، ويقول إبراهيم اليازجي عن لغة الصححححافة يف زمانه:" ال نزال نرى لغة قريبة من العامية ومن الف

يف بعض جرائدان ألفاظا شحححححححّذت عن منقول اللغة فأنزلت يف غري منازهلا واسحححححححتعملت يف غري معناها،  
 فجاءت هبا العبارة مشوهة، وأصبح لكثري من اجلرائد لغة خاصة هبا تقتضي معجما حباله".

فية يف اجلزائر إحدا  تغيريات جوهرية يف املصحححطلح والبناء اللغوي السحححائد  لقد عمدت احلركة الصحححح
ابعتماد منطق التبسحيط واملباشحرة وإشحاعة قاموس لغوي جديد يرتكز على مفهوم احلداثة وجتاوز اللغة 
القاموسححححححححححية املعقدة جتنبا لتعجيز القارل والتخلي عن النخبوية، واسححححححححححتخدام كل لفظة تؤدي معىن ال 

ها ولو كانت أجنبية ألن ضححرورة جماراة اللغات اإلعالمية السححريعة اليت تسححقط من حسححاابهتا يهم أصححل
 سالمة البناء اللغوي يفرض ذلك.
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إن لغححة الصحححححححححححححححححافححة املكتوبححة مححّحالححة أوجححه، حيححث تؤدي دور التثقيف اجلمححاهريي وتعمححل على تنميححة  
العمل على رفد لغة ما، ومبا أن لغة الصحافة العالقة املتبادلة بني اللغة واإلعالم، كما هلا أتثري هام يف  

وليدة العصحححححر فهذا يعين أهنا توفق بني لغة احلياة اليومية ولغة العلم والتكنولوجيا، فتقرب هذه األخرية 
إىل أذهان أفراد اجملتمع بطريقة ميسحرة وتسحتخدم العامية إذا اقتضحى احلال وتسحتخدم أسحاليب شحاعت 

ة أببسححححححححط طريقة، إال أن السححححححححري على هذا النحو واعتماد احلرية  يف عصححححححححران من أجل توصححححححححيل الفكر 
املطلقة يف التصرف بقواعد اللغة وإعطاء األولوية للخرب على حساب اللغة يؤدي بلغتنا إىل االحنطاط 
ويكثر التداخل اللغوي يف لغة الصححافة، ومبا أن اهلدف األمسى لوسحائل اإلعالم مبختلف أنواعها هو  

ام تنمية لغوية يُعاد فيها االعتبار إىل الفصحححححححى واسححححححتقامة حاهلا حبيث تقوم العالقة  إفسححححححاح اجملال أم
بينها وبني اإلعالم على أساس سليم، فيتبادالن التأثري يف اعتدال ويف حدود معقولة فال يطغى طرف 
على آخر حبيث تبقى اللغة حمتفظة بشحححححححححخصحححححححححيتها ويظل اإلعالم يؤدي وظيفته يف التنوير والتثقيف،  

 فيتكامل الطرفان وينسجمان وتصبح اللغة يف خدمة اإلعالم ويصبح اإلعالم داعما ملركز اللغة.

 

 

 (لغة اإلذاعة:2
إن اإلذاعة ككل اخرتاع تقين عظيم، كانت حصيلة عدة أحبا  وجتارب ودراسات يف أحناء متفرقة يف 

التطور يف بناء األجهزة اإلذاعية حيث بدأت رحلة    1818م يف عام  19العامل، بدأت مع طالئع القرن  
إىل أن جاءت احلرب العاملية األوىل اليت قضت ونشاء عدة إذاعات يف أحناء شىت من العامل، "فاإلذاعة 
كالتلفزيون ليست هلا وظائف خمتلفة أساسا عن وظائف الصحافة املكتوبة، إضافة إىل بعض التمايزات 

 ( . 93ص    ،1992  جان جربان كرم،)  من بينها:  كل وسيلةاخلاصة هبا واليت تؤكد على وجود فوارق بني
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يكون التقاط الرسحححححالة اإلعالمية اإلذاعية أوسحححححع نطاقا من الرسحححححالة املقروءة أو املرئية، فهو ثكن أن  -
يتم يف املنزل أو يف مكحان العمحل، على الطريق ويف أثنحاء السححححححححححححححفر، هنحارا وليال، إفراداي ومجحاعيحا، وهو  

 املثقف وغري املثقف، املتعلم واألّمي، الكبري والصغري...إخل.ثكن مع 
يف هذا الصححححدد "إن اإلذاعة تتفوق يف ميدان االنتشححححار Paul Meadows و يقول بول ميدوس 

تلقائيا  -واالتصححححححححال ابجلمهور الواسححححححححع على كل من الصحححححححححافة والتلفزيون، ألهنا قادرة على الوصححححححححول
عات كبرية من الناس ال يتصحححححححور بعضحححححححهم أهنا موجودة وثكن  إىل قطا-أحياان ومن دون هتيؤ مسحححححححبق

 (94، ص  1992نقال عن جان جربان كرم،  )االتصال هبا أصال. 
لقد أصححححبحت اإلذاعة منذ ظهورها جزءا أسححححاسححححيا يف عملية االتصححححال اليت ال ميكن للمجتمع أن ويا  

حواجز، كما حتتل اإلذاعة مركزا  بدوهنا ألهنا تلك املؤسسة اليت ال حتّدها حدود، وال تقف يف وجهها 
متقدما يف محاية الذات املشحححححرتكة ألمة ما، وتدخلها يف شحححححراكة مع ابقي األمم، وكلما تعددت قنواهتا  
كانت أمامها الفرصحححححححححة أكرب للرتويج ألفكارها وتعميمها، ولكن شحححححححححريطة االسحححححححححتعمال اجلّيد والذكي 

دمات اإلذاعية يف جمملها إىل حتقيق أهداف  لشكل اإلرسال وحمتواه على حّد السواء، كما هتدف اخل
ووظائف رئيسحية لفائدة مجهور املتلقني تتمثل خاصحة يف اإلعالم والتثقيف والتوجيه، ومن هذا املنطلق  
فإن الشححبكة الرباجمية لاذاعة تتضححمن حماور تصححب يف سححياق جتسححيد هذه الغاايت وميكن حصححرها يف 

يحة، الثقحافيحة وبرامج التنشححححححححححححححيط والرتفيحه واملنوعحات، ويعترب الراديو  الربامج اإلخبحاريحة، االجتمحاعيحة، الحدين
فرعا أسحححححاسحححححيا يف شحححححجرة اإلعالم مبفهومه العام، وهو إحدى أسحححححرع الوسحححححائل اإلعالمية ألنه يسحححححمح  
بقطع بحّث الربامج املتنوعحة ليحذيع األححدا  املهمحة يف حلظحة وقوعهحا، وبحذلحك يصححححححححححححححبح البحث اإلذاعي  

 ا بنفسها وتصنع نفسها يف خدمة اجلمهور وإعالمه.وكالة أنباء تصنع نفسه
إن لغة التكلم هي من اللغات األصححعب يف حياة البشححر، ألن عملية التكلم نشححاط معقد، وملا كانت  
كل عبارة منطوقة تعترب وسححححححححححيلة حياتية كان البد أن تصححححححححححمم لتخدم عنصححححححححححرا حمددا، فاللغة اإلذاعية  
من إمكانية غريبة يف متكني الشححخص العامل فيها من توجيه أفكار شححخص آخر فيعيد اإلذاعي جزء 
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وإذا عدان إىل   (96، ص  1998القضحححححاة حممد فالح،  )معرفته يف عقل السحححححامع بتلك الوسحححححيلة اليت هي الكالم، 
اجلزائر جندها مدركة أللية وسحححححائل اإلعالم واالتصحححححال منذ القد،، وحرب التحرير كانت قد أدرجت 

ت جبهة التحرير  مسحألة إعالم الشحعب واالتصحال معه ضحمن أولوايت عملها التحرري، فكانت نداءا
عرب أمواج إذاعة اجلزائر من خالل حمطات "صحوت اجلزائر"، وإذاعة اجلزائر السحرية وصحوهتا من القاهرة  
وتونس والرابط وغريها خري شححححححححاهد وأكرب دليل على ذلك، وغداة االسححححححححتقالل فإن اختيارات اجلزائر  

سحححياسحححة املوجهة مبميزاهتا من السحححياسحححية فرضحححت على أرض الواقع سحححياسحححة إعالمية لطية تتالءم مع ال
حيحث اإلعالم اجلمحاهريي املوجحه وأححادي الرأي، فكحانحت اإلذاعحة يف هحذه املرحلحة الوسححححححححححححححيلحة الوحيحدة 
اليت تعمل على جتسحححححححححححححيد أفكار تلك املرحلة وجاءت لغة اخلطاب املسحححححححححححححموع أحادية االجتاه واملنطق  

قاة لقراءة البياانت، فكانت اإلذاعة  واهلدف، وابلتايل فرضحححححححت لغة حمرتمة على اإلذاعة وأصحححححححوات منت
يف تلك املرحلة مزدهرة من الناحية اإلبداعية والثقافية والفكرية مث جاءت مرحلة االنفتاح السحححححححياسحححححححي  
واالقتصححححادي ليتضححححاعف عدد القنوات اإلذاعية بسححححبب اتسححححاع هامو احلرية يف الرأي والتعبري ضححححمن 

إىل سحححححتة   1992ديو يف اجلزائر ليصحححححل عددها سحححححنة  وسحححححائل اإلعالم، فتزايد نسحححححبة امتالك جهاز الرا
 (.99القضاة حممد فالح، ، ص  )جهاز لكل مواطن.  234ألف مذايع وهو ما يعادل  160ماليني و

ابلرغم من ارتفاع نسحححبة األمية إال أن الشحححعب كانت لديه قدرة اسحححتيعابية كبرية للغة العربية الفصححححى  
يصحححححححححعب عمل اإلذاعي وهذا ما يفرض عليه التكوين املسحححححححححتمر   وإن مل تكن لديه القدرة التعبريية، ثا

والثقافة العالية واملسحتوى العلمي الرفيع، واملعرفة الدقيقة صصحوصحيات البيئة املسحتهدفة ابلنشحر اإلذاعي  
 (.78اىل    76، ص  2002حسني قادري،  )الذي تتنوع قنواته:  

مة سحححهلة تتجاوز إشحححكالية الكلمات  القناة الوطنية: جيب أن يكون مضحححمون شحححبكتها بعربية سحححلي-1
الدارجة وهي تتمثل يف القناة األوىل اليت سحححححححححححالت يف تعريف املواطن البسحححححححححححيط مبفردات االختيارات 
السحححياسحححية والثقافية واالقتصحححادية، وهذا يف شحححكل حصحححص تعليمية وتثقيفية وإخبارية وترفيهية جعلت  

 الشعب يتتبعها ويتزود بثروة لغوية مفيدة.
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الدولية: واليت جيب أن تكون بلغة سحليمة راقية ال لبس فيها وال دارجة مبهمة لدى السحامع   القناة-2
وهححذا مححا مل تعرفححه اجلزائر يف فرتة االنفتححاح اإلعالمي فلم تؤسححححححححححححححس إلذاعححات حرّة ولكن عمححدت إىل 

 تدشني إذاعات جهوية وحملية.
وسحححطى بني فصححححى سحححهلة الفهم، وبني القناة احمللية: يتعني على شحححبكتها الرباجمية أن تكون بلغة -3

دارجة مهذبة بعيدة عن السححححقوط يف مفردات الشححححارع والتخلص من املفردات الوافدة مع التكنولوجيا 
يف خمتلف امليحححادين لكن يف اجلزائر جلحححأت هحححذه اإلذاعحححات احملليحححة يف أغلحححب براجمهحححا إىل املخحححاطبحححة 

ا أثر سلبا على تعميم اللغة العربية الفصحى،  ابلعاميات حبجة إيصال املعلومة جلميع فئات الشعب ث
وهكذا مل تعد أولوية نشححححححر اللغة العربية الفصحححححححى قائمة بل األولوية يف نشححححححر املعلومة أبي لغة كانت  

 كلما تنقلنا من القبائل إىل األوراس من غرداية إىل الساورة والزيبان...إخل.
صص السليمة السهلة املرنة، واليت تزيد يف إثراء  القناة املتخصصة: واليت ينبغي أن تكون بلغة التخ-4

 اللغة مثل قناة القرآن.
القناة ذات البث بلغات أخرى: وهو اإلرسححححححححححححال الذي جيب أن يلتزم بلغة البث وحدها، سححححححححححححواء  -5

كانت أجنبية حبتة أو حملية وطنية مثل القناة الثالثة اليت تبث براجمها ابللغة الفرنسحية، واجلانب السحلل  
هو أهنا إذاعة بلغة أجنبية يفرتض أهنا موجهة للمسححححححتمعني خارج البالد وال مانع يف أن يسححححححتمع  فيها  

إليهحا املواطن من حني خخر، بينمحا الواقع اجلزائري يثبحت أهنحا موجهحة للمواطن اجلزائري داخحل البالد،  
بسحححححححححححبب التعّود وهو ما ال يشحححححححححححجع مسحححححححححححتمعيها على فتح القناة األوىل ابللغة العربية ولو مرة واحدة 

 واخليار األحسن وعوامل أخرى.
هتدف اإلذاعة إىل إحدا  جتاوب مع األشححخاص املتصححل هبم، ويتحتم أن تكون لغتها متميزة ابلدقة  
والقدرة على متييز األنواع واألحوال املختلفة جملموع الرسائل اليت تقدمها عرب خمتلف فضاءات الشبكة  

ء إضححححححححححافية تبدأ ابغرتافه املسححححححححححتمر من ثقافة جمتمعه املتفاوتة إىل غزارة  الرباجمية، ثا وّمل اإلذاعي أعبا
معحارفحه، وال تنتهي إال ابرتبحاطحه املتجحدد ابألفكحار السحححححححححححححححائحدة يف عصححححححححححححححره.يتحألف اجملتمع اجلزائري من 
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جمموعات ، ولكل جمموعة عاداهتا وتقاليدها وألاط حياهتا املعيشحححية مبا فيها اللغوية وعلى اإلذاعة أن 
س هذا اجملتمع ضححححمن الفضححححاء اإلذاعي بواسححححطة اللغة اليت تبىن على لط عملي اجتماعي، ومن تعك

خالل التحكم الصححححححححححححيح اجليد يف اللغة كي تسحححححححححححتطيع تبين لوم الناس واحتياجاهتم، وحتقيق مردود 
 أحسن وأفضل ولعل من بني أهم ثيزات اللغة اإلذاعية نذكر ما يلي:

من سحححححححرعة انتشحححححححار اإلذاعة مبقاييس متنوعة ختتلف حبسحححححححب   تكتسحححححححب الكلمة املذاعة قوهتا .1
 الزمان واملكان واحلالة السائدة.

اإلذاعة أداة محيمة البد أن تكون اللغة فيها رابطا قواي ألواصحححر الصحححداقة واملودة بني اإلذاعة  .2
 واملستمع.

 .الكلمة املذاعة ختلق عاملا من الصور ال متناهيا، فهي أداة حتريك إجيايب للخيال .3

 الكلمة املذاعة أقل اقتصادا وأكثر أتثريا وأسرع وصوال ابلرسالة إىل املتلقي. .4

 (.99، ص  1985شلل كرم ،)تعيو لغة اإلذاعة خليط بني العامي والفصيح والدخيل.  .5

اللغة اإلذاعية هي لغة تتسححم ابلوضححوح والسححالسححة واالختصححار لتصححل إىل مجهور املسححتمعني يف وضححوح  
شحححاركة يف تتبع املضحححمون، وتراعي اللغة املسحححموعة عرب اإلذاعة اإللقاء اإلذاعي  يسحححاعد على الفهم وامل

من حيث تقدير القيمة الصححححوتية وتتضححححمن اللغة اإلذاعية املسححححموعة سححححالمة الفكرة ووضححححوح الرسححححالة 
واعتماد األسحلوب املباشحر البعيد عن نقيضحه الرمزي أو املعقد، وهو يسحتند إىل كلمات معربة، بسحيطة  

رة ثا يؤدي إىل نقل املعلومة ابلصححححححوت لتكتمل الصححححححورة لدى املسححححححتمع، كما أن االسححححححتعمال ومباشحححححح 
 اللغوي يف اإلذاعة يتأثر ابملقام الذي يرد فيه ومواضيع الربامج نفسها.

 
 (لغة التلفزيون: 3
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اختلفت الرؤى حول التلفزيون وما أحدثه من ثورة يف عامل االتصال وانعكاسات ذلك سلبا وإجيااب، 
بل اعتربه عيساوي عبد الرمحان معجزة العصر احلايل إذ بواسطته ميكن نقل الصوت والصورة واحلركة 

 ( 17، ص  1984عيساوي عبد الرمحان،  )واللون إىل املشاهدين.  

يعرف التلفزيون قائال:"التلفزيون وسيلة من وسائل االتصال اليت تعتمد على أما الدكتور حممد شطاح 
عيسححححححاوي عبد الرمحان،  )  الصححححححوت والصححححححورة يف آن واحد أي مجعت بني الصححححححوت املسححححححموع والرسححححححالة املرئية

زايدة على مجعهححا للغححة املكتوبححة واللغححة املسححححححححححححححموعححة، أمححا الححدكتور حممححد معّوض فيعرفححه  ( 17،ص 1984
تلفزيون خدمة مرئية يف املقام األول تعتمد على الصحححححححورة، وللصحححححححورة تعبري أكثر من الصحححححححوت قائال:"ال

 (.12- 05، ص  1987معوض حممد،  )ألن الصورة لغة تفهمها كل الشعوب. 

فالتلفزيون هو وسححححيلة تتجاوز حدود املكان والزمان، وخترتق حاجز األمية إىل أذهان البشححححر فهو أهم 
 ة خرجت إىل الوجود.اخرتاع وأهم ظاهرة عاملي

أما يف اجلزائر فكانت توجد يف الفرتة االسحححححححححتعمارية حمطة إعالمية جهوية واحدة ابعة لديوان اإلذاعة 
وأتسححححسححححت يف أول (  .19، ص  2005عبد احلميد،  دغريي  )والتلفزيون الفرنسححححي، وكانت ختدم مصححححا  فرنسححححا،  

، مث نشححححححححححأت "املؤسححححححححححسححححححححححة الوطنية 1963يف أوت   R.T.A)األمر:"اإلذاعة والتلفزيون اجلزائرية")
  1986جويلية  1وبتاريخ  86-147( مبوجب القرار الرائسححي واملرسححوم رقم  E.N.T.Vللتلفزة")

اجلزائر العاصحمة وهي مؤسحسحة ابعة لوصحاية -، شحارع الشحهداء21حيث حدد مقر هذه املؤسحسحة بححححححححححححححح 
 (Voir le décret N° 86-147 ، 1986، p 737)وزارة االتصال واإلعالم. 

تتفرع املؤسسة العمومية التلفزيون اجلزائري إىل ثال  قنوات القناة األوىل وهي القناة الرئيسية وموجهة  
لكححل اجملتمع اجلزائري وانطقححة ابللغححة العربيححة الفصحححححححححححححححى، وقنححاة اجلزائر وهي موجهححة للمغرتبني انطقححة 

 مجهور البالد العربية وهي انطقة ابللغة العربية.ابللغة الفرنسية، والقناة الثالثة وهي قناة تستقطب 

يعترب التلفزيون اجلزائري من أسحححرع وسحححائل اإلعالم يف نقل األخبار ابلصحححوت والصحححورة واحلركة واللون،  
وللمادة اإلخبارية املصححورة أثرها وفاعليتها ألهنا حترك حاسححيت السححمع والبصححر وتسححتحوذ على االهتمام  
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و إن اتفاق مضحححححححححمون النص املكتوبعاملنطوق مع مضحححححححححمون  (  .182مد، ص معوض حم ) الكامل للمشحححححححححاهد 
 املادة اإلخبارية املصورة يزيد من نسبة فهم املشاهدين.

يدخل كل ما يبثه التلفزيون من الثقافة مبفهومها الواسححححع ألنه وسححححيلة إعالمية تنقل األفكار واملواقف،  
 (11- 10، ص  1998أديب خضور،  )كذلك. وألاط السلوك من مكان إىل مكان وله وظيفة تعليمية  

يلعب اإلعالم السحححححمعي البصحححححري دورا كبريا يف ترسحححححيخ اللغة سحححححليمة كانت أو مكسحححححرة لدى طبقات  
عريضحة من اجملتمع، فنجد بعض الظواهر اجلديدة يف هذه اللغة قد تزاحم على املنوال الفصحيح، وتغري 

صرفية والداللية والرتكيبية ألاطا جديدة، أي من مظاهره ما تغري وحّل مكان بعض ألاطه الفصيحة ال
ما يعرف بظاهرة التداخل اللغوي وهي جمسحححححدة بنسحححححبة كبرية يف لغة التلفزيون ألن اللغة املنطوقة أكثر 
أتثريا من لغة املكتوب ابعتبار هذه األخرية غري مضحبوطة ابلشحكل، كما تقدم عادة احلصحص املختلفة 

تمع ولسححان اجلمهور كون التلفزيون وسححيلة تنشححر اللغة، وهكذا أصححبح  عرب قنوات التلفزيون بلسححان اجمل
احلكم على جنححاح برانمج مححا يقححاس ابللغححة اليت يقححّدم هبححا، فعلى سححححححححححححححبيححل املثححال برانمج يف التلفزيون 
اجلزائري خاص ابلبحث عن املفقودين وملّ مشل العائالت يقال أن من أسحححرار جناحه أنه يقدم ابلعامية  

 لم معه إما ابلضحك أو البكاء.واجلميع يتأق
تبححححث قنوات التلفزيون اجلزائري براجمهححححا بثال  لغححححات خمتلفححححة عالوة على العححححاميححححات: اللغححححة العربيححححة  
الفصححى، األمازيغية والفرنسحية.و التلفزيون على قدر ما واول أن يرضحي مجيع أذواق الناس وأهوائهم  

ربامج بلغة أو بلغات يفهمها اجلميع ولعل عدم  بربامج خمتلفة ومناسححححححححححححححبة، فهو واول أن يبث هذه ال
التجحانس اللغوي والتعحدد اللغوي املوجود يف بالدان جيعحل التلفزيون مرتبكحا يف لغتحه وجيعحل املشحححححححححححححححاهحد  
اجلزائري يتمتع بفهم الربامج بلغحات متعحددة، وابلتحايل فحإن اجلمهور اجلزائري متعحدد اللغحات والثقحافحات  

احلصححححححححححححححول، فالتلفزيون اجلزائري خياطب مشححححححححححححححاهديه ابللغة اليت يفهموهنا والتداخل بينهما أمر متوقع 
وتسححححححتميل إليها اخذان وتسححححححتقطب األذهان، إذ أت  اجلمل واضحححححححة وقصححححححرية ومباشححححححرة وهي األكثر 

 شيوعا خالية من ازدواج املعىن والتورية أو األوجه البالغية املعقدة غري املألوفة.  
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 استنتاج: 

وسائل اإلعالم يف عصران احلايل، وخصوصا بعد أن أصبحت أجهزة االتصال لقد تضاعف دور  
اجلماهريي املتعددة قادرة على إلغاء املسافات وختطي احلواجز والوصول إىل اإلنسان يف مدة زمنية 
خيالية بوسائله وقنواته املتعددة، كالصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية، كما استطاعت منذ ظهورها 

ب انتباه اجلمهور يف كل مكان وأاي كان مستواهم ومعىن ذلك أن اللغة بوصفها وسيلة  أن تكس
إعالمية ال تستقل عن تكنولوجيا وسائل اإلعالم ذاهتا فهي بال شك متأثرة هبذه الوسائل، فوسائل 
اإلعالم واالتصال تشكل أدوات مثلى لضمان دميومة احلضارات ولغات أقوامها المتالكها قدرات 

شديدة الوقع يف إحدا  التأثريات املنشودة، ويف عصر العوملة والسرعة الشديدة والتغريات    هائلة
 املذهلة يظهر الصراع اللغوي جليا لتبوء الرايدة اللغوية بني األمم.

إن مواصححححفات لغة اإلعالم يف عمومها تعتمد اجلملة البسححححيطة، وتفضححححل السححححهل امليسححححر على املعقد،  
على الوحشححححححححي، وتتجنب الكلمات غري الضححححححححرورية، وتعتمد اللغة السححححححححريعة  وتسححححححححبق الكالم املألوف 

املهذبة، إذن فلغة اإلعالم هي فصحححححححححححححححى العوام واألقرب إىل لغة التخاطب، لغة اجملتمع واالتصححححححححححححححال 
اليومي، ومبحا أن حيويحة اللغحة تكمن يف قحابليتهحا للتطور فحإن إعطحاء الحدرس اللغوي أليحة قصححححححححححححححوى يعحّد 

رفع من عطاء اللغة املشححححححححرتكة عرب وسححححححححائل اإلعالم وللتخلص من كل االسححححححححتعماالت  أمرا البد منه لل
 اخلاطئة.
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Abstract 

The Translation is a complex intellectual and linguistic process that requires 

creativity and comprehension beyond form and style to content and ideas. 
Translation has always been the best way to transfer knowledge, science, ideas 

and cultures from one language to another. Translators are intermediaries among 

people whose languages differ. Therefore, translations in the middle Ages were 

considered to be of great importance. They played a major role in the history of 

human thought at the time. Few intellectuals knew Arabic and could see the Arab 
intellectual production, which reached its peak in the middle Ages. Thus, the 

heavy Hebrew translations began to appear in Western Europe in the early 12th 

century, and their appearance was attributed to the following: 

• The spread of Jewish-Islamic culture has been central to its importance. 

• The migration of many Jewish scholars from Islamic Spain to the Christian 

countries, including Abraham Ibn Ezra who traveled to France and Britain. He 
translated the grammar books into Hebrew and used the biblical conditions, and 

through them spread the sciences of Arabs and Muslims, especially in the city of 

Toledo, East and West. It is possible to say that the translation into Hebrew 

flourished at the time, when most of the Arabic literature in mathematics, 

medicine and philosophy was translated into Hebrew and then to Latin. Many 
Jewish translators, writers and such as Saadia al-Fayoumi, Abraham Ibn Ezra, 

Moses Maimonides Tibon and others. Thus, the Arab heritage moved to Europe, 

so that the impact of Arab civilization and culture seems clear at various levels. 

Key Words: Translation, Arab culture, Hebrew culture. 
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 دور الرتمجة  يف أتثري الثقافة العربية على الثقافة العربية
 االستاذ الدكتور فائزة عبد االمري انيف اهلديب

 جامعة بغداد / كلية اللغات
 امللخص

كما هو معروف، تعد الرتمجة عملية ذهنية وفكرية ولغوية معقدة تتطلب ابداعًا واستيعااًب يتعدى 
الشكل واالسلوب اىل املضامني واالفكار،حيث كانت الرتمجة والتزال هي الوسيلة االمثل لنقل 
املعرفة والعلوم واالفكار والثقافات املختلفة من لغة اىل اخرى، إذ يعد املرتمجون وسطاءاً بني الشعوب 
اليت ختتلف يف لغتها. وهلذا اعتربت الرتمجات يف العصور الوسطى ذات امهية عظيمة، وقد لعبت 

 الذين يعرفون اللغة دوراً كبريا يف اتريخ الفكر االنساين يف ذلك الوقت، حيث كان قليل من املثقفني
العربية ويستطيعون االطالع على االنتاج الفكري العريب الذي بلغ ذروته يف العصر الوسيط .وعليه، 
 بدأت الرتمجات العربية الغزيرة ابلظهور غرب اورواب أوائل القرن الثاين عشر، ويعزى ظهورها اىل اآليت:

 ذلك أمراً مركزايً يف امهيته.االسالمية، فقد كان    –انتشار الثقافة اليهودية   •

هجرة الكثري من العلماء اليهودمن اسبانيا االسالمية اىل البلدان املسيحية، منهم ابراهام بن  •
عزرا الذي سافر اىل فرنسا وبريطانيا، وقد قام برتمجة كتب النحو اىل العربية، واستعان ابلشروط التوراتية 

، وحتديدًا يف مدينة طليطلة اليت كانت ملتقى ما بني ، وبواسطتهم انتشرت علوم العرب واملسلمني
 الشرق والغرب.

وميكن القول ان الرتمجة من العربية اىل العربية ازدهرت يف ذلك الوقت، حيث ترمجت معظم املؤلفات 
العربية يف الرايضيات والطب والفلسفة اىل العربية مث بعد ذلك اىل الالتينية .وقد ظهر الكثري من 
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واالدابء والكتاب اليهود امثال سعدية الفيومي، ابراهام بن عزرا ، موسى بن ميمون، يهوذا  املرتمجني
بن تبون وآخرين. وبذلك انتقل الرتاث العريب اىل اورواب، ليبدو اثر احلضارة والثقافة العربية واضحاً يف 

 خمتلف املستوايت. 

 .ادب  ،  عربية  ثقافة  ،  عربية  ثقافة  ،  ترمجة:    مفتاحية كلمات

 هدف البحث 
يهدف البحث اىل اظهار دور الرتمجة من العربية اىل العربية واتثريها على االدب العربي خاصة وكافة 

 اجملاالت االخرى عامة كالفلسفة والطب والفلك والنحو والشعر والنثر . 
 

 هيكلية البحث : 
 العربية.استخدام املنهج الوصفي والتارخيي يف نقل الرتمجة من العربية اىل  

كانت الرتمجة وال تزال هي الوسيلة لنقل العلوم واألفكار والثقافات املختلفة من لغة إىل أخرى، وكان 
املرتمجون هم الوسطاء بني الشعوب اليت اختلفت لغاهتا. وكانت الرتمجات يف العصور الوسطى ذات 

ك الوقت، حيث كان قليل من أمهية عظيمة، وقد لعبت دوراً كبريًا يف اتريخ الفكر اإلنساين يف ذل
ة ويستطيعون االطالع على اإلنتاج الفكري العريب الذي بلغ بياملثقفني هم الذين يعرفون اللغة العر 

 ذروته يف العصر الوسيط.

إن الرتمجات العربية الكثرية، واليت بدأت ابلظهور يف غرب أورواب أوائل القرن الثاين عشر يُعزى ظهورها 
 ا:إىل عدة أسباب أمهه

 اإلسالمية، فقد كان ذلك أمراً مركزايً يف أمهيته.  –انتشار الثقافة اليهودية   .1

هجرة العلماء اليهود، فقد هاجر كثري منهم من اسبانيا اإلسالمية إىل البلدان املسيحية، ابراهام   .2
بن عزرا، مثال سافر إىل انكلرتا فرنسا وإيطاليا، وقد أعان نفسه بكتابة كتب النحو العربية،  
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رت االهتمام وابلشروح التوراتية، اليت ُكلف بكتابتها من قبل الطوائف اليهودية ، تلك الكتب أاث
 .(2)ابلتعلم واملعرفة وعكست الثراء الثقايف السبانيا

وكان اجلانب األعظم من اإلنتاج األديب يكتب ابللغة العربية اليهودية لليهود فقط )أي لغة عربية 
حبروف عربية( وقد ظهر التأثري العريب بوضوح أيضاً على مضمون اإلنتاج وعلى الصور األدبية وعلى 

 كل ما كتب ابلعربية يف هذا العصر. 

إلنتاج العربي واإلنتاج اليهودي املكتوب ابللغة العربية مع والعصر الذهيب هو الفرتة اليت اندمج فيها ا
 .(3)اإلنتاج الثقايف العريب العام

ويف أعقاب عدم االستقرار يف اسبانيا هناية القرن الثاين عشر هاجرت بعض العوائل اليهودية إىل جنويب 
ن الكتب اليت كتبت ابلعربية فرنسا أو مشايل ايطاليا، ونشروا علوم واجنازات الطائفة يف اسبانيا، كما أ

 מימון  בן  משהخلقت رغبة ابإلطالع على أعمال أخرى بتلك اللغة فكتاب موسى بن ميمون 
 )مشناتوراه( أاثر محاس العلماء يف فرنسا.

ويف القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني، مت ترمجة اإلنتاج اليهودي الرئيسي من العربية إىل 
)واجبات  הלבבות חובותالعربية وقد أثر هذا كثريًا على ثقافة اليهود، حيث مت ترمجة كتب 

 .(4)( دليل احلائرين נבוכים  מורי(، وأيضاً ) הכוזרי القلوب(، اخلوزري ملك اخلزر )
كما شهد القرانن العاشر واحلادي عشر امليالداين تشرب اليهود احلضارة العربية اإلسالمية وحتسن 
أحواهلم املعنوية والروحية واملادية وتعريب أمسائهم ولغتهم وأتثري آداهبم الدنيوية والدينية ابلرتاث العريب 

 .(5)يعةاإلسالمي، وقد وصل اليهود يف الفرتة نفسها إىل مكانة عالية ورف

 
(2)Encyclopedia judica, Jerusalem, vol 15, 1971, p1318 . 

  عبدالرحمن عوف، تاريخ األدب العبري، القاهرة، 1985، ص 3.9
 عبدالرحمن عوف، مصدر سبق ذكره، ص 4.10

 عبدالوهاب المسيري، الموسوعة اليهودية، عمان، دار الشروق، 2001، ص 5249
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وقد قامت اسبانيا يف القرن احلادي عشر والثاين عشر امليالديني بدور كبري يف نقل الثقافة العربية 
والرتاث اإلسالمي إىل أورواب وخاصة الفلسفة والطب والفلك والرايضيات، إذ أنه بعد انتهاء عصر 

شيئاً تبعاً لضعف الدولة وتقهقرها، املوحدين أخذت اللغة العربية يف اسبانيا تنحسر إىل الوراء، وشيئاً ف
ونشأ يف هذا أن أكثر اليهود هناك نسوا اللغة العربية فشعروا ابحلاجة إىل نقل كتب اللغة والفلسفة 
والعلوم اليت ُكتبت أصالً ابلعربية إىل لغتهم العربية، فبدأت حركة ترمجة واسعة لنقل نتاجهم الفكري يف 

ثاين عشر امليالدي، واستطاع اليهود الذين يتكلمون العربية يف اسبانيا خمتلف العلوم مع بداايت القرن ال
اإلسالمية أن يؤثروا يف الغرب الالتيين عن طريقني أحدمها جنوب ايطاليا وصقلية واثنيهما عن طريق 

 وبعض اليهود كانوا جييدون العربية والعربية وبعض اللغات األوربية، وهذا األمر حوهلم إىل (6)  اسبانيا.
 .(7)حلقة وصل بني العاملني اإلسالمي واملسيحي

وكانت الفلسفة من اهم احلقول اليت كان هلا دور كبري يف الرتمجة، إذ كانت لغة الفلسفة اليهودية يف 
الفرتة االوىل العربية، إذ انه بعد احتالل اسبانيا من قبل املسيحيني وانتقال البحث العلمي والفلسفي 

بروفانس يف القرنيني الثالث عشر و الرابع عشر، جعل اللغة العربية ضرورة هلذه العلوم، من اسبانيا إىل  
حيث اختفت العربية من ان تكون لغة الكالم لليهود، واحتلت اللغة العربية مكاهنا لتكون لغة الفلسفة 

ية قادرة م( يف جعل اللغة العرب 1190-1120والعلوم، ولعل الفضل يعود يف البداية اىل ابن تبون )
 على التعبري عن املعاجم الفلسفية والعلمية.

ومل يكن ذلك ابألمر السهل، وقد بدأ ابن يهوذا عمله برتمجة كتب سعداي جاؤون وحييا ويهوذا هاليفي، 
وبذلك اشبع رغبة اليهود يف االطالع على كتب الفلسفة االوىل، وتبعه ابنه صموئيل فأكمل ترمجة 

مجته كتاب داللة احلائرين )البن ميمون( وهبذا بدأت الرتمجة تلعب دوراً اعمال الفالسفة اليهود برت 

 

  إبراهيم، موسى الهنداوي، األثر العربي في الفكر اليهودي، مكتبة االنجلو المصرية، 1963م، ص183. (6)
 محمد أحمد صالح، أثر الصراع العربي اإلسرائيلي على حركة الترجمة من العربية إلى العبرية، الرياض، جامعة  (7)

.4، ص2003الملك سعود،   
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 مهماً يف تطوير الفلسفة اليهودية.

وقد قام العلماء السراين بعمل الوسيط يف نقل تعاليم ارسطو اىل العامل العريب يف القرنيني السابع والثامن 
لفالسفة االخرين من اليواننية اىل للميالد، عن طريق ترمجة اعمال ارسطو واجزاء من كتاابت ا

السراينية، مث من السراينية اىل العربية، ومن اشهر املرتمجني كان حنني بن اسحاق وابنه. وقد أسست 
 .(8)هذه الرتمجات القاعدة لألعمال الفلسفية، اليت أنتجها املفكرون العرب

لى خمتلف العلوم، وشرحوا كتباً فالعلماء العرب شرحوا اعمال ارسطو واختصروها وكتبوا تعليقات ع
م  950م وابو نصر الفارايب املتوىف  863منفردة، ومن اولئك الفالسفة العرب كان الكندي املتوىف 

 .(9)م(  1098-1026م( وابن رشد)1111-1058م والغزايل )  1037وابن سينا املتوىف  

بعد الطبيعة )امليتافيزيقيا(   كانت هناك ترمجات لكل كتاابت ارسطو طاليس يف املنطق والطبيعة وما
 (10)واعمال اخرى. وبعبارة اخرى فكل اعمال ارسطو ترمجت اىل العربية، مث ترمجت اىل العربية.

ولعلنا نستطيع القول ان ما قام به اليهود العارفون ابللغة العربية من ترمجات ألهم الكتب العربية يف 
خمتلف العلوم من العربية إىل العربية، شبيه ما كان جيري يف بيت احلكمة يف بغداد من نقل للرتاث 

اساساً للبناء العلمي العريب  اليوانين الفلسفي والطيب والفلكي والرايضي إىل اللغة العربية، والذي كان
 بعد ذلك. 

وقد انتشرت من اسبانيا الرتمجات فتأثرت بذلك املدارس الغربية، إىل حد بعيد، واستمرت الرتمجة من 
العربية إىل العربية نشيطة بعد القرن الثالث عشر ابلرغم من أن العربية قد احنسرت عن امليدان بعد 

ن العربية إىل العربية واختذها كثري من اليهود حرفة حيث وجدوا الغزو املسيحي. وازدهرت الرتمجة م
تشجيعاً من الرؤساء، وال شك أن تلك الطوائف كانت تدفع أجوراً ألولئك املرتمجني وخاصة إذا كان 
بعض رجاهلم من ذوي النفوذ واملال. وهذا األمر كان صحيحاً. على األقل مع عائلة تبون الذين 

 
 اثر العرب في الحضارة االوربية، القاهرة، دار المعارف، 1963((  8

(9) M.Waxman, History of Jewish Literature, New Yorkm Vol, p.202 

(10) Ibid, p.203 
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ذلك فإن املرتمجني أحياانً كانوا يرون أن عليهم التزاماً أبن خيتاروا كتباً معينة لرتمجتها   امتهنوا الرتمجة. ومع 
إضافة اىل كتب أخرى كان يطلبها بعينها بعض رؤسائهم. وميكن القول أنه كانت   (11)  لبين جلدهتم.

ابلعربية  عندهم رغبة عامة يف التعرف على ذلك الفكر اليهودي أو العربي الذي دون ابلعربية او
اليهودية، وليس هلم وسيلة إال برتمجته إىل العربية، فكان هذا دافعاً لرتمجة كثري من مؤلفات املسلمني 

 أو مشايل إفريقيا.  (12)واليهود اليت دونت ابلعربية يف أسبانيا

يث قام اما اقدم الرتمجات اليت ترمجت من العربية إىل العربية فريجع اترخيها إىل القرن احلادي عشر، ح
م، فرتجم مقاله عن البيع والشراء عند اليهود للعامل 1078هبا اسحاق بن روبني الربجلويت سنة 

 .(13)השרשים   ספר)جاى(، وأيضاً ترجم )كتاب األصول( ملروان بن جناح بعنوان. 

)األفعال ويف بداية القرن الثاين عشر ترجم موسى بن صموئيل بن جيكاثيال كتايب أيب زكراي حيوج 
ذوات حروف اللني/ األفعال ذوات املثلني(. وقد نشر هذان الكتاابن برتمجة اجنليزية يف برلني عام 

 (14) م.1870
ومنذ بداية النصف األول للقرن الثاين عشر وحىت منتصفه صدرت عدة ترمجات يف كتاب األماانت 

ام هبا موسى بن يوسف االليساين، واالعتقادات لسعداي الفيومي )جاؤون(، وترمجة من سفر التكوين ق
. لكن هذه الرتمجات (15)وأيضاً ترجم إبراهام بن عزرا مؤلفان حيوج النحوية وترجم مقالتني يف التنجيم

كانت انقصة حسب رأي أشهر املرتمجني يف ذلك الوقت وهو )يهودا بن تبون(، ورمبا بسبب عدم 
إتقاهنم اللغة وكذلك أن املرتمجني كانوا غري حريصني معرفة املرتمجني أصول الرتمجة معرفة اتمة أو عدم 

يف ترمجتهم ومل يراعوا األمانة يف النص. ولكن ابلرغم من هذا ميكن اعتبار أن مرحلة جديدة يف الرتمجة 

 
(11)Encyclopedia, Judaic, vol 15, p1319 . 

 إبراهيم الهنداوي، م.س. ذ، ص184.(12)
(13)Encyclopedia, Judaic, vol 12, p219 . 

(14)Encyclopedia, J, vol 12, p2206 . 
(15)Encyclopedia, J, vol 12, p22-6. 
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 .(16)  ابتدأت منذ عهود )يهوذا بن تبون(

م. ونالحظ 1186  –  1161عمل )يهوذا بن تبون( سلسلة ترمجات من العربية إىل العربية للفرتة من  
يف هذه الرتمجات أتثري العربية على العربية واضحاً يف الصيغ واالصطالحات مما أضطر يهوذا بن تبون 
أن يبتكر عربية جديدة ألن العربية املستعملة كانت تنقصها االصطالحات الفنية والفلسفية، لذلك 

من اللغة العربية لغة حية ابتساع  استخدم تعابري مماثلة للتعابري واالصطالحات العربية، حبيث جعل
عبارهتا،ومالئمة اصطالحاهتا لثقافة العصور الوسطى. فقد أدخل اصطالحات وتراكيب عربية يف 

 العربية أثناء عملية الرتمجة وأدمج ألفاظاً عربية كثرية يف العربية.
اليواننية اىل العربية   وهذا يذكران مبا حصل يف بيت احلكمة حينما كانت ترتجم الكتب الفلسفية والطبية

ومل يكن يف العربية ما يقابل تلك املصطلحات العلمية، مما اضطرهم اىل اجياد تلك املصطلحات 
وخلقها يف اللغة العربية على يد الكندي واخلوارزمي او غريهم . وهذا االمر يف ذاته افاد اللغة العربية 

 جديدة. فائدة كبرية، إذ وسعها واغناها مبفردات جديدة لعلوم
م جزءاً من كتاب اهلداية إىل فرائض القلوب ملؤلفه حيىي بن يوسف فقوده 1161وقد ترجم يهوذا سنة  

، مث قام بعد ذلك ابن تبون برتمجة كتاب )إصالح اإلخالق( البن (הלבבות חובות)بعنوان 
 م.1550( وُنشر ابلقسطنطينية  הנפש  מדות  תיקוןجبريول بعنوان )
( ونشر כוזריكتاب )احلجة والدليل يف نصرة الدين الضليل( ليهوذا الليفي بعنوان )وترجم ابن تبون  

 .(17)م. وقد دافع يهوذا عن الدين والتعاليم اليهودية، وهاجم الفالسفة1506يف  
( ونشر يف והדעות האמנותو)كتاب االماانت واالعتقادات( لسعداي الفيومي بعنوان )

 

  يهوذا بن تبون )1120  - 1190( وهو من أصللللللن اسللللللباني، ورحن إلى ورناسة ثم بروفانب، ورد اهتم  الترجمة (16)
منذ بداية حياته ووجه اهتماما كبيرا للغة واشلللللللتهر بتدريقه اللغوي، وشلللللللجعه على الترجمة راسلللللللا  اليهود هنا . للم يد  
 انظر:

(16 )Encyclopedia, J, vol 12, p220 . 
(17)Encyclopedia, J, vol 8, p236. 
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 م.1562القسطنطينية عام 

( وكتاب األصول البن جناح הרקמה ספרاللمع يف النحو العربي البن جناح بعنوان )مث كتاب 
 (.השרשים   ספרوعنوانه )

(.ولقد הפנינים   מבחרوترجم أيضاً جمموعة أخرى لسليمان بن جبريول ابسم خمتار اللؤلؤ بعنوان )
 أمانتههاداته و اشتهرت كتاابت  وترمجات يهوذا بن تبون، وشاعت يف العصور الوسطى ولكن رغم اجت

 (18) يف نقل النصوص والكلمات إال انه مل ينج من النقد.
( 1180م-1110ومن اليهود املشهورين الذين كتبوا ابلعربية إبراهام بن داود، الذي ولد يف طليطله )

وهو أحد العلماء املشهورين الذي عاش يف النصف األول من القرن الثاين عشر ويشغل موقعاً مهماً 
اتريخ الفلسفة اليهودية. وقد ألف كتاب )العقيدة الرفيعة(، كتبه ابلعربية مث ترمجة بعد ذلك صموئيل يف  

 (19) م إىل العربية.1392موتوتعام 
كما أن الثقافة العربية أثرت أتثرياً كبريًا يف احلياة الفكرية اليهودية يف شىت وجوهها كالنحو والشعر 

الفلسفي اليهودي، إذ خلص إبراهام بن داوود تعاليم الفارايب وابن   والنثر ولكن األقوى كان يف الفكر
سينا وشرحهما ودافع فيه عن الفلسفة اليهودية والرد على يهوذا الليفي. والكتاب مقسم إىل ثالث 

 أقسام:

 األول: أصول الفلسفة )الطبيعة وما بعد الطبيعة(

 الثاين: أصول الدين كما أنزلت وتوافقها مع الفلسفة.

 (20)  لثالث: يتعرض فيه للنفس والسلوك.ا
وميكن أن يقال أن الفلسفة اليهودية كانت طفاًل للفلسفة اإلسالمية، ولكن بنفس الوقت ال ميكن 

 
(18)Encyclopedia, J, vol 12, p220 . 

(19)M.Waxman, History of Jewish literature, vol 1. New York, 1971. p.334 . 

 إبراهيم الهندواي، األثر العربي في الفكر اليهودي، م. س.ذ، ص153.(20)
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القول أن الفكر الفلسفي اليهودي املتعاقب كان تقليدًا للفكر اإلسالمي. وأن الظروف اليت دعت 
.  (21)اليهودية مل تكن مشاهبة متاماً لتلك اليت كانت يف احلياة اإلسالميةإىل عملية التفلسف يف احلياة  

ولكنهم أفادوا منهجياً يف الفلسفة اإلسالمية وعلى أية فإن الرتمجة يف بداايت القرن الثاين عشر كانت 
 يف بداية أمرها والبد أن تعرتضها صعوابت لغوية.
اط ملحوظ، إذ ترمجت املؤلفات الرئيسية يف العلوم أما الرتمجة يف القرن الثالث عشر فكانت ذات نش

( ويف هذه 1230  –  1160املختلفة سواء عربية أو يهودية. مث بعد ذلك جاء صموئيل بن يهوذا )
وآخر يعارضها ابسم الدين واآلراء  ،الفرتة انقسم الفكر اليهودي إىل قسمني قسم ينصر الفلسفة

 املوروثة.

جنوب فرنسا حىت أن صموئيل بن تبون قرر ترمجة كتاب داللة احلائزين  وقد بلغت الرتمجة أوجها يف 
( وكان הנבוכים  מורהم بعنوان )1190( من العربية إىل اللغة العربية سنة لـ )موسى بن ميمون 

صموئيل أكثر من أبيه متسكاً حبرفية النص العريب حىت أنه كان ينقل كلمات عربية يف ترمجاته، حيث 
لى اجياد كلمات عربية مقابلة للعربية، كما أنه كان يعطي بعض الكلمات العربية معاين مل يكن قادراً ع

 . ولعل هذا مما يعد يف علم اللغة نوعاً من التطور الداليل للمفردات.(22)ختتلف عن معانيها احلقيقة
ة صعبة لكن هذه الرتمجة جتعل النص صعب الفهم، ألن كتاب داللة احلائرين حيتوي على عبارات كثري 

خاصة ملن ليس هلم معرفة أبساليب العربية، ومما جتدر اإلشارة إليه أن كتاب داللة احلائرين، دونه 
بن ميمون ابلعربية حبروف عربية كما كان يدون أغلب مؤلفاته العربية، وهو امر كان شائعاً  موسى

 عند العلماء اليهود يف تلك الفرتة.

 
(21)M.Waxman, History of Jewish literature, vol 1.p.315. 

 موسى بن ميمون أحد مفكري اليهود، أشتهر  الطب والفلسفة والفلك ولد في ررسبة 1135م. اسمه  العربية )أبو
عمران موسى بن جمون بن عبدهللا( ورد تأثر ابن ميمون  الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، واتصن  كثير من 

 Encyclopedia, J, vol 9, p73علما  العرب في األندلب والمغرب ومصر. للم يد انظر: 
(22)Encyclopedia, J, vol 12, p220 . 
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حرفية أمر عسري، ولعل األفضل أن يفهم املرتجم موضوع الرتمجة فهماً إن الرتمجة من لغة أخرى ترمجة  
 دقيقاً، مث يرتجم دون أن يعبأ بتقدمي أو أتخري كلمة على أخرى.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن صموئيل بن تبون قبل أن يرتجم داللة احلائرين إىل العربية سأل موسى بن 
بن ميمون تعليمات تعد اآلن قانوانً للمرتمجني، إذ قال  ميمون عن اقرتاحاته للرتمجة، فأعطاه موسى

 أبن املرتجم جيب أوالً أن يفهم احملتوى، مث يروي ويوضح ذلك احملتوى ابللغة اليت يرتجم إليها.

والضري حينئذ يف تغري نظام الكلمات، أو حتويل عبارات إىل كلمات مقروءة، أو حيذف أو يضيف 
ومعروضاً على أن تكون لغة املرتجم تتبع أسس وقواعد تلك اللغة، كلمات حىت يكون العمل منظماً  

وعلى الرغم من هذه النصائح املنطقية. فإن عمل صموئيل وترمجة والده لداللة احلائرين كانت خملصة 
. ويف احلقيقة فإن النموذج الذي طوره االبن وأبوه يف الرتمجة أصبح مثاًل (23)متاماً للنص العريب األصلي

به من قبل املرتمجني اليهود. وعلى أية حال فقد عمل املرتمجون على اغناء اللغة العربية، وأضافوا حيتذى  
الكثري من املفردات العلمية والفلسفية عن طريق خلق أبنية جديدة من جذور موجودة، أو خلق 

عربية. هذا مشتقات جديدة يف أفعال، وأحياانً أضافوا معاين جديدة ملفردات على منط ما حفلت به ال
 إضافة إىل استعارة مفردات من العربية، وصفت أببنية تناسب اللغة العربية.

وجيب أن ال يغيب عن البال أن النموذج الفلسفي والعلمي الذي قدمه املرتمجون يتبع النموذج العريب، 
 .(24)والذي أصبح النموذج املثايل

قتصر ترمجته ملؤلفات اليهود العربية، بل ترجم وقد ترجم صموئيل تراجم أخرى البن ميمون وغريه، ومل ت
مؤلفات العرب يف الفلسفة والطب ومن بينها ترمجة حيىي بن البطريق لبعض مؤلفات أرسطو. وبعض 
مقاالت البن رشد، وكانت هذه الرتمجات يف بداية األمر خلدمة اليهود، ولكنها يف هناية األمر أصبحت 

تينية. وصارت اساساً للنهضة العلمية يف اورواب بعد ذلك حني ذات أمهية كبرية حيث ترمجت إىل الال

 
(23)Encyclopedia, J, vol15, p1350. 
(24)Encyclopedia, J, vol15, p1350. 
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عادت اورواب اىل الرتاث اليوانين الذي حفظه العرب حني ترمجوه اىل اللغة العربية يف بيت احلكمة مث 
 ترجم اىل الالتينية بعد ذلك.

نه اسحق ومن الفالسفة اليهود الذين سامهوا برتمجة بعض اعمال ابن رشد الفلسفية شخص عرف اب
البالغ، ولعل ميوله الفلسفية ابعدت االضواء عنه. وال نعرف الكثري عن حياة اسحق البالغ، وكل ما 
نعرفه عنه انه عاش يف النصف الثاين من القرن الثالث عشر يف مشال اسبانيا او جنوب فرنسا، وقد 

ينا، ولذا اعتربه الكثري عرف عنه انه فيلسوف متحرر الفكر وجريء وهذا واضح يف كتابه الذي وصل ال
 من معاصريه زنديقاً خارجاً عن الدين.

وكان ال يقدر موسى بن ميمون كفيلسوف، وقد دافع عن الفلسفة ضد اعدائها، وترجم كناب مقاصد 
الفالسفة للغزايل، وقال يف مقدمته هلذه الرتمجة أبنه ينوي ترمجة كل اعمال ارسطو للعربية، من اجل 

اضح للفلسفة اىل اجلمهور، ولتصحيح االفكار اخلاطئة اليت تكونت عنها عند تقدمي فهم حقيقي وو 
 .25مهامجيها

ويبدو ان نيته تلك مل تتحقق، إذ انه مل يرتجم سوى اجلزئني االولني من كتاب مقاصد الفالسفة. وكان 
ن هذا الفيلسوف يعتقد كما اعتقد ابن رشد مث ابن ميمون من بعده، ان للفلسفة للخاصة فقط م

 الناس، اما الدين فللعامة، وان كان كال من الفلسفة والدين مع ذلك يتفقان يف املبادئ العامة.
ومل يصلنا من اعمال هذا الفيلسوف سوى عمله الوحيد الذي اجنزه ابلفعل، وهو ترمجته اىل العربية 

"اصالح النظرايت"    ملقاصد الفالسفة للغزايل والتعليق عليه، وقد اطلق على جمموعة تعليقاته وهوامشه
مما يوحي اعتباره اايه كتااًب منفصاًل عن ترمجته للمقاصد، والذي اعطاه عنوااًن اخرًا هو الكهنة  

 . 1960، وقد نشر كتابه يف ابريس  26الفالسفة

 

 زينب محمود الخضيري، اثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسط،بيروت،ط2، 1985، ص 42. (25)

 المصدر السابق، ص 43. (26)
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( الذي ترجم كتاب داللة احلائرين אלחריזי יהודה) هناك كاتب أخر ومرتجم هو يهوذا احلريزي
يف البعث والنشور، ومقالة ابن رضوان يف السلوك، ومقالة جلالينوس ضد املوت   ميمون ومقاالت البن  

 .(27)السريع، ومقالة يف النفس

 مرتجم أخر هو إبراهام بن صموئيل بن حسداي ومن ترمجاته:

 م.1519سنة  (.התפוח  ספרكتاب التفاحة الرسطو، ترمجه بعنوان ) .1
كتاب السلوك للغزايل وامسه )ميزان العمل( وقد استبدل االقتباسات من القرآن والسنة،  .2

 .(28)1839ابقتباسات من الكتاب املقدس والتلمود، ونشره يف 

 ( يعاجل اآلراء الفلسفية املختلفة للدين.העיניים   מוזיןوكتاب )ميزان العيون( )
وميكن القول أن الفلسفة اإلسالمية أو اليهودية ابهتمام كبري نظراً ملا وقع البن رشد من أيب يوسف 

م إىل مدينة اليسانة  1195م والذي أمر ابعتقاله ونفيه يف عام  1184يعقوب املنصور الذي توىلى عام  
يف االهتمام هبا ووصل وأصدر مرسوماً لعامة املسلمني ينهاهم فيه عن قراءة كتب الفلسفة أو التفكري 

 
 يهوذا الحري ي، ولد في األندلب في النصف الثاني من القرن الثاني عشر عاش في مصر وفلسطين وسوريا

كان يهوذا متمكنًا في اللغتين العربية والعبرية، وكان كن ما يكتبه العرب يثقله إلى لغة عبرية بلغته. ذهب  ،والعراق
سى بن ميمون وترجم كتاب تفسير مو  ج   منإلى بروفانب ليعمن في مهنة الترجمة حسب سلب االونيا ، فترجم 

( تحكموني، انظر: شعبان محمد תחכמוניالمقامات للحريري إلى العبرية، ثم  عد ذلك وضع كتاب مقامات عبرية )
. 169 – 168، ص1981، 1سالم، أثر البالوة العربية في الشعر العبري، القاهرة، ج  

أرثًا للعرب الذين صقلوه وورثوه، ومع أن لكن أمه  ورال الحري ي أن الشعر العجيب الذي امتأل  الدركان في البداية 
شعرا  إال أن شعرا  اإلسماعليين )أي العرب( هم األفضن، وأن الشعر الجمين في نطقه العذب عند ررا ته هو للعرب 
 فقط وكن األمم أمامهم ال شي  وأن اليهود لم يعرفوا نظم الشعر في األوراض وير الدينية إال  عد عيشهم بين العرب
في األندلب، فاخذوا يتظمون االشعار الدينية على موازين الشعر العربي فكتبوا في الغ ل ،الرثا ، الفخر، الهجا ، 

.72، ص2انظر شعبان محمد سالم، م، س، ذ، ج  
  إبراهيم الهندواي، األثر العربي في الفكر اليهودي، م. س.ذ، ص188.(27)

  إبراهيم الهندواي، م. س.ذ، ص188.(28)
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األمر ألن أحضر ابن الرشد وأمر السلطان الناس بلعنه ولعن املشتغلني ابلفلسفة وأمر بتجرمي دراسة 
الفلسفة وحرق مؤلفات ابن رشد يف املغرب وكان ذلك سبب النزاع بني علماء الدين والفلسفة واضطر  

هم مؤلفات ابن رشد حيث ترمجت إىل كثري من فالسفة اليهود إىل مغادرة األندلس وبذلك نقلت مع
 .(29)العربية

وكان لتعاليم الغزايل صدى كبري وأثرت أتثريا قوايً يف الفكر شرقاً وغرابً وخصوصاً يف املفكرين والعلماء 
اليهود، وكانت مؤلفات وتعاليمه مصدراً مهماً، ومتثل أتثريه يف مستوين ويف مرحلتني خمتلفتني، وظل 

الثاين عشر والثالث عشر امليالديني قواًي لدى العلماء اليهود، الذين يفكرون أثره خالل القرنني 
الذي كان أول من أتثر به وكان  הלוי יהודהويكتبون ابللغة الغربية، ومن أولئك يهوذا الالوي 

أما موسى بن ميمون فقد صار معروفًا اليوم أنه أطلع على . إىل تعاليم الشيخ الغزايل حتمساً أكثرهم 
 .(30) فات الغزايل وأنه قرأ كتابه )هتافت الفالسفة(مؤل

وانتشرت هناك انتشاراً واسعاً وانلت اهتماماً كبرياً.   ،وبدءا من القرن الرابع عشر ترمجت أعمال الغزايل
وترجم إسحاق البالغ كتاب )مقاصد الفلسفة( وجعله مدخالً لكتاابته اخلاصة، ونظم إبراهام أفيكرور 
)مقاصد الفلسفة( يف منظومة تعليمية يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر. وتُرجم )هتافت 

مث ترجم )صحبة هتافت الفالسفة( البن رشد كما ترجم )املنقذ من  الفالسفة( إىل اللغة العربية
الضالل(.. وإن هذه الكتب الثالثة كانت قد كتبت ابللغة العربية حبروف عربية لتصبح سهلة التناول 

 .(31)لدى القراء اليهود،ممن جيدون صعوبة يف قراءة احلرف العريب

 (.סודותהי  ספרكتاب االستقصاء إلسحاق إسرائيل بعنوان ) .3

 

  محمد الحبيب بن خوجة، يهود المغرب العربي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1973، ص 21.(29) 
 حاييم ال عفراني ترجمة أحمد شحالن، يهود األندلب والمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، ج1، 1996، ص215  (30)

– 216.  
  حاييم ال عفراني ، يهود األندلب والمغرب، م. س. ذ، ص216.(31)
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 (.המדות ספרبعنوان ) ميمون كتاب الوصااي البن  .4

 م.1881ويف نفس الوقت متت ترمجة كتاب كليلة ودمنة إىل العربية، ومت نشره يف ابريس 
لقـد القـت مهنـة الطـب رواجـاً على مر األجيـال، نظراً ألن األمراض يف احلضـــــــــــــــارات القـدميـة اقرتنـت 

م  131الطبيب اليوانين الكبري جالينوس الذي ولد يف عام ابلســحر، أما منشــأ الطب فكان على يد 
م واختذه األطباء َمثَلهم األعلى، وكان للطب والصــــــــــــيدلة عناية كبرية من قبل ســــــــــــالطني 201وتويف 

 .(32)األندلس الذين اهتموا ابلقضااي الصحية
الذي كان يهودايً فمن مشــاهري األطباء الذين نشــأوا يف األندلس الطبيب أمحد بن املغريب  اإلشــبيلي  

 .  (33)وكان ابرعاً يف عدة علوم

ــفـة والطـب  ـــيات وفروع أخرى من كمـا متـت ترمجـة أهم املؤلفـات العربـية يف الفلســــــــــــ والفلـك والرايضــــــــــــ
 م،حيث قام أفراد من أسرة ابن تبون برتمجة كتب كثرية:1230 الثقافات العربية يف عام

(، وكتـــــاب احلـــــدائق بعنوان הנקרא הגדול חיבורكتـــــاب اجملســــــــــــــطي لبطليموس بعنوان ) .1
 م.1880(. نشر يف דריונות האגולות)

 للفارايب.(.הקצר הקש ספר، ومقالة يف القياس بعنوان )للفرغاينكتاب األصول يف الفلك  .2
ومقالة يف السموم بعنوان  1552يف سنة (הגיון  מלותاملنطق البن ميمون بعنوان )مقالة يف  .3
 אבן  קיצור. وترمجت مؤلفات كثرية البن رشد منها كتاب يف الطبيعة بعنوان )(בתריק  המעמד)

(، وترجم كتاب القانون الصغري البن והעולם  השמים ( وكتاب يف السماء والعامل بعنوان )רשד
 (.הקטן   הסדרسينا بعنوان )

 

   تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلسي في العصر المريني، ص 326.(32)
  ريه عطا علي، اليهود  في بالد المغرب األرصى في عهد المرينين والوساسيين، دمشق، دار الكلمة، 1999، (33) 

.214ص   
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(. ومبادئ اقليدس بعنوان החשבון  ספרبعنوان ) لبطليموسكما متت ترمجة كتاب يف اهلندسة 
(. وكل هذه الكتب متت ترمجتها عن طريق الرتمجات العربية هلا، وأيضًا متت ترمجة كتاب יסודות)

 .1849( ونشر يف התחלותللفارايب على املبادئ بعنوان )

 (.הרפיות  מלאכת  אל  מבין اسحاق عن علم الطب بعنوان )وترجم أيضاً مقدمة حنني بن  

 (.והחלוף ההלוךكما متت ترمجة مؤلفات للرازي عن تقسيم املرض بعنوان )

 (.בתכונה  מעמדكتاب علي بن اهليثم يف الفلك بعنوان )

 (.טבעיות שאלותمسائل الطبيعة ألرسطو بعنوان )

 (ספיחות הנקרא  בלוח  המעשה גרתאوكتاب ابن اسحاق بن الزريتايل يف الفلك بعنوان )

 (צרוף( وكتاب التصريف للزهراوي بعنوان  )בהקזה  מעמדومقالة أخرى للرازي يف النزيف بعنوان )
وخالصة القول أن الرتمجة ازدهرت يف ذلك الوقت، حيث ترمجت معظم املؤلفات العربية يف الرايضيات 

هذه الرتمجات إىل الالتينية. سواء عن النصوص والطب والفلسفة إىل العربية، مث بعد ذلك ترمجت 
العربية او العربية. وهبذه الطريقة انتقل الرتاث العريب إىل أوراب وكان أثر احلضارة العربية والثقافة العربية 

 واضحاً يف بناء هنضة اورواب بعد عصورها املظلمة.
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Abstract 

The preface is the mental vowel in the Arabic morphology and it’s scientific and 

didactic effects. Search ContentWhen the Linguistic science with its two types; 

structural (sentence) and Singular (phonetic and Pronunciation) in the beginning 
of its shape it is affected by the surrounding sciences and it would give and take. 

This thing can be easily observed in its philosophical and technical sides by the 

old and contemporary specialists such as Ibn Matha Al-Qurtubi (592-  ) Finally 

the conclusion in which we have mentioned the most important results we have 

already concluded, then the recommendations and a list of resources and 

references. Under the light of the contemporary linguistic sciences. We have 
explained that the contemporaries are two types the first is the preservers of the 

tradition while the second is the rejector for that idea. The second section is 

entitled the attitude Situation of the contemporary from it. We try in this research 

paper to shed light on a significant theme which is the Vowels such as (the mental 

vowel in the Arabic morphological lesson). There would be a preface, introduction 

and two sections ended by a conclusion. The reason that stands behind choosing 
this theme in order to open the door to a wide education. 

Key Words: Mental illness, morphology, contemporaries. 
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َها)دراسة وصفية الِعّلة الَعقلّية يف الّدرس الّصريّف وَموِقف  املَُعاصرين ِمن ْ
 حتليلية(

 اجلامعة العراقية  -د. حممود فوزي عبد هللا الكبيسي
 األستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية 

 ملخص 
ملا كان الدرس اللغوي العريب بشقيه الرتكييب )اجلملة(، واإلفرادي ) الصوت واللفظ ( يتأثّر مبا حييط 

هذا الدرس يف بداايت تكوينه ونشأته، فإنّه بال شك سيدخل عليه ما به من علوم؛ السيما إذا كان 
ليس منه، وهذا األمر ميكن أن يالحظ يف جوانب كثرية من تفاصيله الفنية، والفلسفية، وقد الحظ 

هــ(، وحنن يف حبثنا 592املعاصرون هذا التأثّر كما الحظه املتقّدمون أمثال ابن مضاء القرطيب )ت 
ن نسلَط الضوء على جانب واحد من أصول هذا الدرس وهو جانب مهم له ابحة هذا إذ حناول أ

واسعة من النظر والتأويل والصناعة، أال وهو جانب العلل ومنها ) العلة العقلية يف الدرس الصريف 
ت؛ العريب (، وقد حاولت أن أجترد يف النظر إليه بال احنياز إىل طرف إال حتّيزا إىل الدليل والربهان الثاب

 ضع على نطاق أوسع وعنواانت أمشل لنفتح اباب لدراسٍة أوسع، تلمُّ شعث هذا املو 

 .العلة العقلية ، العلة الصرفية ، العلة واملعاصرون  :    الكلمات املفتاحية •

 :املقدمة
ُد  مح ّلِلََه الهَذي احلمد هلل رب العاملني، احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، احلَح
َلَه اَل مَيَسَُّنا َفيَها َنَصٌب َواَل مَيَسَُّنا َفيَها لُُغوبٌ  ََزَن ووعدان بَدار الحُمَقاَمَة َمنح َفضح . والصالة أَذحَهَب َعنها احلح

 والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الغر امليامني.
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 وبعد ..

فإّن الباحثني دأبوا على اخلوض يف الدراسات التعليلية لعلم النحو منذ القرون اهلجرية األوىل فظهرت 
لنا املؤلفات اخلاصة بذلك بعد أن كانت متناثرة يف الكتب النحوية ومن هذه املؤلفات العلل يف 

ن املازين هـ( ، وعلل النحو، أليب عثمان بكر ب206النحو، لقطرب بن حممد بن املستنري )ت:
هـ(، ومل تكن الدراسات التعليلية الصرفية مبعزل عنها بل كانت مبثوثة بني طّيات العلل 248)ت:

النحوية، وبعد ذلك كان للقياس أثٌر واضح جلٌي السيما يف القرن الرابع اهلجري على يد أيب علي 
ر األمر حىت سار عليه النحوي وتلميذه ابن جين فبدأت العلل العقلية تظهر يف الدرس الصريف وتطوّ 

تنبع أمهية احملدثون إال أّن هناك من املعاصرين من كان له موقف من هذه العلة العقلية، ومن هنا 
البحث إذ إّن يكشف لنا عن الوجوه التعليلية يف الدرس الصريف العريب القدمي، ومدى انسجامها مع 

لعقل يف األحكام اللغوية اليت مّت استنباطها، املعطيات احلديثة يف الدراسة املعاصرة، وكذلك بيان أثر ا
وكذلك سد احلاجة يف املكتبة العربية فمثل هكذا أحباث هلا مسيس احلاجة للدرس والنظر، وفق مبدأ 

ومن هنا كانت انطالقيت يف هذا البحث اللغة؛ لتصحيح املفاهيم والنظرايت اللغوية يف الدرس العريب.  
وقد   (،_ دراسة وصفية حتليليةب  ) العلة العقلية يف الدرس الصريف وموقف املعاصرين منها  فومسته  

كون على مبحثني يسبقها متيهد، تناولت فيه العلة العقلية يف تاقتضت طبيعة البحث املوجزة أن 
هذه العلة الصرف العريب لغة واصطالحا وأثرها العلمي والتعليمي وذكران فيه املدايت اليت وصلت إليها  

 وأسباهبا ومنطلقاهتا املنهجية. 
فيه أهم التوّجهات   تأّما املبحث األول فضمه موقف القدماء من العلة العقلية، وآليات التوظيف، ذكر   

يف هذا الباب وأبرز القائلني هبا مع مناذج خمتارة من التعليل، وجاء املبحث الثاين بعنوان: موقف 
م اللغوية املعاصرة، بّينا فيه مسلك املعاصرين من هذه العلة ليكونوا على املعاصرين منها يف ضوء العلو 

قسمني األول وهو احملافظ على املورث الذي يرى مبقبولية التعليل هبذه العلل وحنوها، واآلخر وهو 
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 الرافض هلذه الفكرة مستنداً على املعطيات البحثية يف علم اللغة احلديث، مث أتبعته خبامتة ذكرت فيها
 أهم النتائج اليت توّصل إليها البحث والتوصيات يف اببه، مث قائمة ابملصادر واملراجع .

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسّلم .

 العلة العقلية: لغًة واصطالحاً : :أوالً 
اخلليل: العّلة حدث قال ابن فارس: "عله: العني والالم ثالثة أصول صحيحة، ... العائق يعوق، قال  

 .  (2)يشغل صاحبه عن وجهه، ويقال: اعتله عن كذا؛ أي: أعاقه، قال: فاعتله الدهر وللدهر علل"

والعلة مأخوذة من مادة )َعلَل(، وعّلل الشيء يعلله تعلياًل، فهو معلهل؛ أي: أثبته ابلدليل، وَعّلُة 
 .  (3)الشيء سببه، فالعلة هي السبب

 (4)محد خمتار عمر بقوله: "عّلل موقفه: بنّي عّلته، فّسره، أثبته ابلدهليل والربهان"وهذا ما ذهب إليه أ
. 

والعّلة العقلية: مصطلح مركب من أمرين، األول: السبب، واآلخر: العقل؛ أي: استعمال العقل يف 
 اثبات الدليل والسبب .

الصريف تعريفًا اصطالحيًا يوّضح هذا ومل أجد فيما حبثت فيه عن مصطلح العلة العقلية يف الدرس 
املصطلح ويبينه للقارئ، وميكن لنا أن نصوغ تعريفًا اصطالحيًا للعلة العقلية بقولنا: هي العلة اليت 

 يكون العقل فيها وحده املسؤول عن استنباط الدليل تفكرياً واستنتاجاً وال دخل للغة فيها .
 .  (5)تلفة أساسها القياس وما أحلق به من وجوه االستداللوهذا الدليل أيخذ صوراً متعددة وامناطاً خم

 

، مادة )عّل( .   4/14( مقاييس اللغة:  2)   
.   3/44، واتج العروس:    11/472ينظر: لسان العرب:  (  3)   
.   2/1540( معجم اللغة العربية املعاصرة:  4)   
.   12( ينظر: أثر الدليل العقلي يف التوجيه النحوي للقراءات القرآنية:  5)   
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 أسباب التعليل ابلعلة العقلية :   :اثنياً 
 

إّن النظر يف كتب اللغة والصرف حتديداً جيد أّن احلاجة إىل التعليل بشكل عام هي حاجة تعليمية يف 
الدرجة األساس، وهذا ما ملسناه يف العلل واألصول اليت اعتّل هبا الصرفيون واللغويون األوائل وهم  

لعقلية؛ لذلك صرّح اخلليل يتناولون مسائل اللغة؛ لذلك جاءت تعليالهتم خمتلفة متنوعة، ومنها العلة ا
بن امحد الفراهيدي أبن من َوَجَد علة هي أرجح ممّا اعتلت به فلحَيعتلح هبا، قال: "إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كالمها وقام يف عقوهلا علله، وإن مل يُنقل ذلك عنها، واعحتلُت 

صبت العلة فهو الذي التمست ... فإّن سنحت لغريي أان مبا عندي أنه علة ملا علهلته منه فإن اكن ا
 .  (6)علة ملا عللته من النحو هو أليق ممّا ذكرته ابملعلول فليأت هبا "  

إّن العلة العقلية يف طبيعتها األوىل مل تكن سوى علة بسيطة مستنبطة من الفطرة السليمة وإن كانت 
اول وكانت إىل اجلزم أقرب منها إىل اجلدل أصوهلا فلسفية أو منطقية إال اهنا يسرية سهلة التن

فصّنف فيه العلماء   –أعين علم العلل    -، حىت تطور هذا األمر؛ أي: االستقالل هبذا العلم(7)والتـأويل
 كتباً، ومنها على سبيل التمثيل ال احلصر :

 هـ( .206العلل يف النحو، لقطرب بن حممد بن املستنري )ت: .1

 هـ( .248عثمان بكر بن املازين )ت:علل النحو، أليب   .2

 هـ( .337اإليضاح يف علل النحو، أليب قاسم الزجاج  )ت: .3

 هـ( .381علل النحو، أليب احلسني حممد بن الوراق )ت: .4

 هـ( .392علل التثنية، أليب الفتح عثمان بن جين )ت: .5

 ومن احملدثني املعاصرين :

 

.  66( اإليضاح يف علل النحو:  6)   
.  27- 26( ينظر: املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه:  7)   
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 مبارك . العّلة الّنحوية، نشأهتا وتطوراهتا، الدكتور مازن  .1

 نظرية الّتعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثني، الدكتور حسني مخيس سعد امللخ . .2
وفضال عن هذه الكتب تناول العلماء قدمياً العلة جزءاً من القياس الذي يعد أحد األصول النحوية 

 نواعها .اليت اعتمدها النحاة قدمياً وكلها قدميها وحديثها ما تزال تتكلم عن العلل وا
 

 منطلقاهتا املنهجية:  :اثلثاً 
 انطلقت العلة العقلية من منهجني يف الدرس اللغوي، ميكن رصدها على النحو اآليت:

 الغاية التعليمية . .1

 الغاية اجلدلية التأويلية . .2

نشأت يف البصرة دراسات قرآنية كانت هتتم إبقراء القرآن ودراسة قراءاته    أوالً: الغاية التعليمية :
ومناقشتها وتفسري آايته وخترجيها على ما ورد يف كالم العرب من معاٍن لأللفاظ أو ظواهر أسلوبية  

 توضح اختالف قراءاته .
 .  (8)هللا العزيزفاملالحظ على هذه الدراسات يف بداية التكوين هي الغاية التعليمية خلدمة كتاب  

غري أّن هذه الغاايت التعليمية سرعان ما تطورت بتطور الدراسات واحلياة الثقافية العلمية لتأخذ مناٍح 
جديدة تتفق والدوافع االجتماعية يف نشأة النحو، وهي تعد دافعاً مكماًل للدافع التعليمي االستنباط 

. ومن األمثلة على   (9)ومعرفة ثقافاهتم ومناهج العلوم لديهموما سببه اختالط العرب بغريهم من األمم  
ذلك ما ذكره سيبويه يف اللواحق التصريفية للكلمات، وقد عّلل تعلياًل يسريًا منسجمًا مع املنهج 
الوصفي إىل حٍد قريب مع ما قيل من تعليالت عقلية، يقول: "واعلم أّن التثنية إذا حلقت األفعال 

 

.  40املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  ( ينظر:  8)   
.   25( املدارس النحوية، شوقي ضيف:  9)   
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فاعلني حلقتها ألف ونون، ومل تكن األلف حرف اإلعراب؛ مل ترد أنح تثّّن يفعل هذا املضارعة عالمة لل
البناء فتضم اليه بفعل آخر، ولكنك إمّنا أحلقته هذا عالمة للفاعلني، ومل تكن منونة، وال يلزمها احلركة 

نت حاهلا يف ألنّه يدركها اجلزم والسكون فتكون األوىل حرف  اإلعراب والثانية كالتنوين، فكلما كا
الواحد غري حال االسم، ويف التثنية مل تكن مبنزلته، فجعلوا إعرابه يف الرفع ثبات النون لتكون له يف 

 . (10)التثنية عالمًة للرفع كما يف الواحد إذ منع حرف االعراب"

هي سهلة فمثل هذه التعليالت اليت يعلل هبا سيبويه، فهو يستخدم القياس والنظري واملنطق يف ايرادها و 
وواضحة على املتعلمني ال لبس فيها وال غموض وإن كان مثة صعوبة يف التعليل فهو راجع إىل طبيعة 

 .  (11)العصر الذي دّون فيه النحو العريب
 

  الغاية اجلدلية::اثنياً  
وااليضاح املقصود هبا الغاية اليت يراد منها إثبات رأي اخر سبب أو علٍة حلكم ما ال ألجل التعليم 

لآلخرين حجم اللغة بل ألجل االنتصار للرأي أبي طريقة كانت، وهذه احلجج والعلل مل تكن يف 
العهد األول للدرس اللغوي اطالقاً بل جاءت بعدما اصبح علم اللغة علمًا للتكّسب والشهرة واجلاه 

هذا دخول العلوم األخرى ، ممّا ساعد على (12)فاستغل أمر العلة يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
إىل العربية كاملنطق والقياس واجلدل والفلسفة، وجند إشارة ذلك يف قول أيب علي الفارسي 

هـ(، يقول: "إن كان النحو ما يقوله الرماين فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما يقوله 377)ت:
 .  (13)حنن فليس معه منه شيء"

 

.   1/19( كتاب سيبويه:  10)   
.  38( ينظر: املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  11)   
.  99( ينظر: العلة النحوية بني القدماء واحملدثني:  12)   
.   2/294( إنباء الرواة على أنباء النحاة:  13)   
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البالغ للعقل يف الدرس اللغوي العريب، وكيف تطورت هذه العلل فهذا النصُّ يُظهر لنا مدى األثر 
 .  (14)لتصبح ضرابً من املنطق واجلدل

هـ( من أبرز العلماء الذين أتثروا ابلعلة العقلية وأخذوا هبا يف 577ويعد أبو الربكات األنباري )ت:
 .  (15)الدرس اللغوي، يقول: "اعلم أّن أنواع االستدالل كثرية ال حتصر"

 وبعد هذا القول قّسم العلل العقلية إىل: 

 االستدالل ابلتقسيم . -1

 االستدالل ابألوحىل . -2

 االستدالل ابألصيل . -3

 االستدالل ابالستحسان . -4

 االستدالل ابلعدمية، أي: عدم وجود الدليل دليل على نفيه . -5
األدلة بعد االستفادة ممّا وضعه ومن هنا ميكن القول إّن أاب الربكات االنباري يُعد "املنظّر األول هلذه 

ابن جين يف اخلصائص الذي يعود إليه فضل السبق يف الطرح األول ليكون أبو الربكات االنباري رائد 
التنظيم والتبويب والتنسيق واملناقشة، وجاء هذا بعد دراسته الواسعة لعلم اجلدل ومعرفته لطريقة 

 .  (16)لكالم موضوع االستدالل العقلي"املتكلمني يف االستدالل، فقد استعار من علم ا

 

.  150البحث اللغوي عند العرب:  ( ينظر:  14)   
.   127( ملع األدلة:  15)   
.   13( أثر الدليل العقلي يف التوجيه النحوي للقراءات القرآنية:  16)   
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قال ابن جين: "فأّما األمساء األعجمية ففي حكم احلروف يف امتناعها من التصريف واالشتقاق؛ ألهنا 
ليست عربية، واذا كان ضرٌب من كالم العرب الميكن فيه االشتقاق وال يسوّغ فيه التصريف مع أنه 

 .  (17)عريب، فاألعجمي ابالمتناع من هذا أوحىل"
فهذه حجة عقلية مستنبطة من القياس، ولرمبا تُعد احلجة ابألوحىل هي أخفُّ احلجج العقلية ألهّنا قياس 

 (18)فطري إنساين، ولذلك عّرفها أصحاب االصطالح أبهّنا: "املفردة فوق كل صفة عقلية، ومنطقية"
. 

ذا كتاب سيبويه الذي جاء وهلذه االسباب فالكتب األوىل كانت ال ختلو منها وأبسط مثاٍل على ه
 .  (19)مليئاً هبا

 

 املبحث األول
 مواطن التعليل العقلي يف الصرف العريب _ دراسة ونقد

إّن الطبيعة التعليمية لتعليم اللغة تعتمد كثرياً على التعليل لإلجابة عن الكثري من التساؤالت فهي حباجة 
ابللغة السيما ابحلدث الكالمي كان استيعابه وادراكه ماسة للعلة وإّن املتعلم مىت ما كان على دراية 

املعريف أكرب لذلك وجدان أّن التعليل مل يرتك من أمور اللغة إاّل ودخل فيها على مستوايت خمتلفة، ففي 
الصرف كان التعليل يقدم على )الصوت واحلرف والكلمة(، وسنأخذ مناذج من هذه التعليالت 

بدأ ابلصوت ألنّه أصغر وحدة يف بنية الكلمة، فالكلمة جمموعة من قاصدين االختصار والشمول، وسن
 األصوات ذات معّن .

 

 

.   1/16( املنصف يف شرح التصريف:  17)   
.  136( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم:  18)   
. ، ... اخل    4/95،    10،  3، و  2/93، و    1/17( ينظر: الكتاب:  19)   
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 أواًل: التعليل للصوت: 
هـ( من أعالم املدرسة الكالمية يف الدرس اللغوي، جاء يف املقتصد 474يُعدُّ عبد القاهر اجلرجاين )ت:

قلت: إّنكم عدلتم عن الظاهر من  قوله يف ابب )حلاق مهزة الوصل لغري املصادر من األمساء(؛ فإن 
حيث اثبتم مهزة وصل مفتوحة، وأصلها الكسر، فاجلواب: إّن هذا عدول عن الظاهر يقبله القياس، 
وذلك أّن اهلمزة ملّا جعلت موصولة إىل صرف ُغرّيت لنقلها من ابٍب إىل ابٍب وكان فيه اخلفة من 

رة تستثقُل مع التضعيف، فإذا جاز لك أنح تقول: حيث ذكران أّن الالم تدغم يف كثري من األمر، والكس
إّن اهلمزة املقطوعة ُوَصلتح لكثرة االستعمال، كان قويل: إهنا فَُتَحتح لذلك أوحىل، من حيث أنك 

 .  (20)حتذف احلرف رأساً وأان أُغري احلركة، وهذا واضح "
 

 ومن افرتاضات الشيخ اجلرجاين أيضاً :
قوله: " وإذا مل يلحق التنوين مل يصري االسم يف اللفظ إىل صرف واحد، وإذا كان كذلك صار الواجب 
أنح تقول: )شاَهّي( يف النسب إىل )شاٍه(، فإن قلت: كيف مل تقل )َشوهّي(، فتعيد الواو الة سكونه 

تثبت للواو يف مجيع الكالم لَيسَلم من االنقالب إىل األلف بعد أن رددت الالم؟ فاجلواب أّن احلركة ملّا  
لسقوط الالم مُثّ رّد يف النسب، كان ذلك كالعارض، فلم يُعدل عن الذي ثبت له يف أكثر األحوال 
 فرتكا متحركاً، واذا بقيت احلركة فيه لزم قلبه ألفًا فلهذا قالوا: )شاَهّي(، ومل يقولوا 

 .  (21))شوَهي("
 

 مور:واملالحظ على هاتني املسألتني مجلة من األ

 

.   1/253( املقتصد يف شرح التكملة:  20)   
.   1/419( املقتصد يف شرح التكملة:  21)   
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األول: األسلوب العقلي احلجاجي الذي اتبعه اجلرجاين يف عرضه للمسائل الصوتية الصرفية وما طرأ 
 عليها من تغيري يف قوله: )قلت، قلنا( .

الثاين: استخدام اجلرجاين املزاوجة بني االفرتاض واالستدالل ابألوىل، وكأنه ال يناقش مسألة لغوية بل 
 .  (22)مسألة من مسائل املنطق

 الثالث: اتبع معيار القلة والكثرة يف اثبات حجية املسألة واحلكم عليها .

رابعاً: عدم االحتكام إىل اللغة واالستشهاد عليها من فصيح الكالم نظماً ونثراً بل ذهب يغوص عمقاً 
 يف املنطق أبسلوبه اجلديل ليثبت احلكم يف املسألة .

ر إال أّن هذه احلجج ال ختلو من ملمح وصفي يف قوله: خامساً: رغم ما تقدم من النقاط آنفة الذك
 )قالوا، ومل يقولوا(.

سادساً: إن مثل هذه التعليالت وأخواهتا الحيتاج إليها املتعلم كثرياً بل هي للمجادلة والتأويل وإدراك 
العرب لكان املسائل، ولو شئنا أنح أنيت إىل هذه التعليالت، فنحذفها ونقول بداًل منها هكذا نطقت 

 أوحىل ومل َيضران بعد هذا القول شيء .

سابعاً: إّن مثل هذه التعليالت الصوتية قد تصطدم بواقع اللهجات العربية اليت تزخر هبا اجلزيرة العربية 
ومنن يستشهد بكالمهم، ومن هنا أتيت قضية االستقراء اليت مل أتخذ حقها ابلشكل الصحيح، وهي 

 .(23)ول النحو العريب اليت ذهب الباحثون فيها كل مذهبمسألة طويلة من مسائل أص

 
 
 

 

.   272( ينظر: التعليل الصريف يف كتب الصرف حىت هناية القرن اخلامس اهلجري:  22)   
( ينظر: االستقراء الناقص وأثره يف النحو العريب: املقدمة . 23)   
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 اثنياً: التعليل للحرف : 
جاء يف دقائق التصريف للقاسم بن حممد بن سعيد املؤدب من علماء القرن الرابع اهلجري، قوله: "فإن 

)َسَخوُت(: )َسَخاُت(، ويف: قال قائٌل: فهل جيوز ملن اتبع الواو ما قبلها يف )ايجل(، أن يقول يف 
)َدَعوُت(: )دعاُت(، فيجعل الواو فيها ألفاً؛ النفتاح اخلاء والعني قبلها، كما جعل الواو يف )ايجل( 

 ألفاً النفتاح ماقبلها؟ قُلُت: ال . فإنح قال: ملَ ؟ .
از التعبري قلت: من قبل أن )فـََعلُت( بفتحة العني أصٌل ال يغرّيُ حبال، حنو: )سخوت ودعوت(، وج

يف الواو يف: )يـَوحَجُل( إىل األلف؛ ألّن )يوجل ويوصل( فرعان قد صحتح الواو يف أصلهما، إذ قالوا: 
( فإذا صحت الواو يف األصل احتملوا هلا السهقم يف الفرع مع لنهم لو قالوا )َسَخاُت(؛ خلرجت  )َوَجلتح

")  .  (24)الواو والياء إىل صورة اهلمزة، كقولك: )قرأتح ونشأتح

ومن أشكال التعليل العقلي عند ابن املؤدب يف ابب احلرف قوله يف السياق ذاته: "فإن قال قائل: 
فهل جيوز أن تصري الواو ألفاً يف )املوعد(، فيقال )ماعد(، كما ُصرهتح ألفاً يف )يوجل( فقيل: )ايجل(؛ 

 قلت: ال، فإن قال ملَ ؟
مثل )موقف ومورث( وما اشبههما، و )ايجل( تغرّيت الواو  قلُت: ألَن )موعداً( له أخوات مل تتغرّي، 

 .  (25)يف أخواته مرًة إىل الياء ومرة إىل األلف، هلذا املعّن مل جيز تصيري الواو ألفاً"

 
وفيما عرضناه من أمثلة التعليل للحروف وحماولة اثبات العّلة النحوية اليت تتعلق هبا فإننا جند األمور 

 اآلتية:
 املؤدب يف تعليالته العقلية، إىل:جلأ ابن   .1

 أ. االفرتاض .
 

.   228- 227( دقائق التصريف:  24)   
.   228  ( دقائق التصريف:25)   
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 ب. النظائر.
 ج. الكثرة والقلة.

 د. عدم اللبس.
 وهذه التعليالت هي عماد التعليل الصريف العقلي .

حاول ابن املؤدب أن يكون واضحاً بسيطاً يف طرح الرأي الصريف غري متكلٍف معتمداً ألسلوب  .2
 احلجاج أيضاً .

قلناه آنفاً هنا من عدم احلاجة إىل االفرتاض والرد على الرد ... اخل من أساليب قد ينسحب ما   .3
الكالم وذلك يتناىف والغاية التعليمية من هذا الدرس، والغريب أن جند مثل هذه األشياء واالعتناء  

 هبا عند ابن مؤدب .
ًا من خالل هذين  العناية ابلعلة وعلة العلة عند ابن املؤدب يف مسائله التعليلية واضحة جد  .4

 .  (26)النصني، فال ريب أّن عصر ابن املؤدب هو عصر العلوم واالزدهار الثقايف
 

 اثلثاً: التعليل للكلمة : 
هـ(، مسألة 577أّول ما يطالعنا يف كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف أليب بركات األنباري )ت:

االختالف يف أصل اشتقاق االسم، وهذه املسألة من أشهر مسائل االجتماع للكلمة، ولرمبا أمكننا 
واهية،  قد استدال بكل ما أوتوا من حجج واهية وغري –البصريني والكوفيني  –القول أبّن الفريقني 

 .  (27)فاستغرق عرُض هذه احلجج بعشر صفحات من كتاب االنباري " 

 ولنا تلخيص ما استدلوا به، ولنبدأ ابستدالالت البصريني على أنه هو األصل، فنقول: 

 املصدر يدل على زمن مطلق، والفعل يدُل على زمن معني . .1

 

.   9( ينظر: املصدر نفسه: مقدمة احملقق:  26)   
. 28، رقم املسألة:  1/190، وينظر: املسألة اخلالفية يف كتاب االنصاف:    194( اخلالف وأثره يف تفسري الصرف:  27)   
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 املصدر اسم وهو يقوم بنفسه والفعل اليقوم بنفسه . .2

 ل على شيء واحد وهو احلدث، وليس الفعل هذا .املصدر يد  .3

 للمصدر صيغة واحدة خبالف الفعل . .4

 الفعل يدلُّ على ما يدلُّ عليه املصدر، واملصدر ال يدلُّ على ما يدلُّ عليه الفعل . .5

 عدم قياسية املصدر دليٌل على أصالته . .6

 .  (28)تسمية املصدر ابملصدر دليل على أصالته   .7

 وقال الكوفيون إلثبات أّن الفعل هو األصل ابآليت:

 املصدر يصح لصحة الفعل ويعتل العتالله ، فاملصدر اتبع للفعل . .1

 الفعل يعمل يف املصدر، والعامل أوىل ابألصل . .2

 املصدر أييت مؤكداً لفعله، وهذا دليل أصالته . .3

 يتصور معناه ما مل يكن فعل فاعل .املصدر ال   .4

 .  (29)املصدر مسَُّي بذلك ألنّه مصدور عن الفعل   .5

وغريها من احلجج الفرعية اليت تندرج ضمنًا فيما ذكرانه، والناظر يف هذه احلجج جيد أّن الكوفيني   
ا كل حجة والبصريني قد خلصوا لنا احلجج اليت استعملوها يف درسهم اللغوي هبذه املسألة لوحدها، رمب

 عقلية تندرج فيما عرضناه حلججهم، ولنا الوقفة اآلتية مع هذا النضوج العقلي :

أي َحَكٍم ميكن أن حُيكََّم ألحد الفريقني على اآلخر، وكالمها ينطلقان من فرضيات وظنّيات ليس   .1
 هلا وجود .

 

. 190/ 1( ينظر: االنصاف يف مسائل اخلالف:  28)   
.   192/  1( املصدر السابق :  29)   
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املقدرة العقلية إذا كان علم العربية به حاجة هلذا الذي زعموا، فما هي فائدته؟! سوى ابراز  .2
 والتخلص ابحلجج على ما يذهبون إليه .

هذه احلجج اليت عرضناها يف التعليل للصوت واحلرف والكلمة إمّنا هي علل مستنبطة من العقل ال 
ختضع للدليل اللغوي الذي ينطلق من مبدأ الوصف والقياس، وليس معّن ذلك أنح هُتمل العلل العقلية 

جداً السيما العلل اليسرية منها من أمثال علل ابن املؤدب ومن سبقه من مجلة وتفصيالً بل هي مهمة  
النحاة األوائل، وذلك ألن العلم مناط ابلعقل، والعقل سبيل العلم، لذلك نوكد أنح ُتشّذَب هذه العلل 
لتؤدي الدور التعليلي والعلمي منها على حٍد سواء بال مبالغات وافراط حىت ميكن احلفاظ على الغاية 

 ملنشودة بوسيلة مناسبة . ا

 
 املبحث الثان 

 موقف املعاصرين من العّلة العقلية

قبل احلديث عن موقف املعاصرين من العلة العقلية البد من أن نبني أّن املقصود من املعاصرين يف 
املعقول عنوان حبثنا هذا من كان حيمل افكاراً حداثوية تنسجم مع التطورات اللغوية احلديثة، فليس من  

على الباحثني الذين يستخدمون األدوات اللسانية القدمية   –أعين املعاصرين    -أن يطلق هذا املصطلح  
 فقط، فهم ينتمون إىل العصر القدمي تفكرياً ومنهجاً .

فاملعاصرون هم الباحثون الذين ميتلكون األدوات واملناهج اللسانية احلديثة، وهذه املقدمة ألبّد منها 
 للتأسيس .
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 مفهوم العلة الصرفية يف الدراسات عند املعاصرين :
لقد طارت الركبان مبقولة العامل السويسري دي سوسري: " الرأي عندي أّن جلميع هذه الصعوابت حاًل 

، وهو أنح نضع لكلتا قدمينا منُذ البداية على أرض اللغة ونستخدم اللغة مقياساً جلميع (30)واحداً فقط
 .  (31)مظاهر اللسان " 

هذا يعين أّن العقل لن يكون سيدًا من سادات الدرس اللغوي، فاللغة هي اليت حتكم العقل وليس 
 العقل من حيكم اللغة؛ ألّن اللغة اعتباطية .

 عند املعاصرين غايتان:ولذلك فللتعليل اللغوي 

 األوىل/ تفسريية: وهي تفسري الظواهر اللغوية حبسب اللغة فقط وما ينتج عنها .
واألخرى/ حتليلية: وهي تكون وفق منهج علمي يقوم على مبدأ الوصف أواًل مث التحليل الذي يكشف 

 .  (32)عن العالقات املختلفة للغة اثنياً  

ن التعليل العقلي والعلة العقلية من خالل اإلطار املعريف واملنهج وميكن أنح نقّسم موقف املعاصرين م
 الفلسفي لكل فريق. ويربز يف الساحة األلسنية فريقان ميتلكان منهجني خمتلفني يف النظر اىل اللغة:

 األول/ املنهج الوصفي األلسين .

 واآلخر/ املنهج التوليدي التحويلي .
ميكننا رصد أوجه الشبه واالختالف يف املواقف من استخدام العقل يف ومن خالل هذين املنهجني 

 تفسري الظواهر اللغوية .
 

 

اللغوية . ( يقصد صعوابت الدراسة  30)   
. 24( علم اللغة العام: 31)  
.   4( ينظر: دراسات يف علم األصوات، داود عبده:  32)   
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 املنهج الوصفي والعلة العقلية:
إّن املتتبع إلجراءات املنهج الوصفي ال يكاد جيد أثراً من آاثر العقل فيها إال من انحية ربط أحداث 

املعلل، ورائد هذه الدراسة العامل السويسري السلسلة اللغوية، وهو ما يدخل ضمن ابب الوصف 
ميكن أن   –بني كثري من املظاهر الثنائية    –فردينان دي سوسري الذي ينطلق اىل العقل" فاللغة وحدها  

ختضع على ما يبدو لتعريف واحد مستقل قائم بذاته، وتقدم يف الوقت نفسه الركيزة اليت ترضي 
، مث يشري اىل شيٍء من العقلية اللغوية، فيقول يف هذا الصدد: " اللسان غري متجانس، أّما (33)العقل"
فمتجانسة بني املعاين والصور الصوتية، وكال طريف اإلشارة سايكولوجي"   –حسب تعريفنا هلا    –اللغة  

(34)  . 

يدرس من داخلها ويفسر غري أن هذا النظام ال يوصف من خارج اللغة مبحددات العلوم األخرى بل 
 على أساس هذه اللغة .

وعلى هذا فالتعليل النطقي إمّنا هو فرض من االحتمال أو التحليل، ويقول دي سوسري: " بل اختيار 
شرحية معينة للتعبري عن فكرة معينة عملية اعتباطية حمضة ولو مل يكن هذا صحيحاً لقلهت فكرة أمهية 

 .  (35)القيمة "  

ل للغة ما خيضع ملوازين اخلطأ وعدم املقبولية، ألن الشيء إذا ُبيَن على االعتباط فقَد أي أّن أي تعلي
 .  (36)كل قيمة تعليلية له  

ولنأخذ مثااًل عمليًا عن موقف املعاصرين من العلة العقلية وحماولة اجلنوح اىل غريها، فذهب العلماء 
كـ)وي(، واىل اسم فعل أمر كـ)صه(،   اىل تقسيم )اسم الفعل( من حيث الزمن اىل اسم فعل مضارع

 

.   27( علم اللغة العام:  33)   
.   33( علم اللغة العام:  34)   
.   132( املصدر السابق:  35)   
.   273( ينظر: اخلالف الصريف وأثره يف تفسري الصرف:  36)   
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وكذلك قوهلم يف األمساء األصوات، كـ)هاَل( لزجر اخليل و )كخ( للطفل، و )سه( للقطة، فهي ال 
 حتمل عالمات األمساء وال عالمات األفعال .

أو امساء األفعال واألصوات: متتاز عن بقية أمثلة الكلم الفصيح من  (37)وعلى هذا فهذه )اخلوالف(
 املبّن واملعّن، فهي متتاز من حيث:  حيث

 .الرتبة: فهي أتيت من ضمائر معينة، وإن الرتبة بني املخالفة وبني ضميتها حمفوظاً   -1

، ومن هنا كانت حمفوظة   Idiomsمن حيث الصيغة: إّن مجيع هذه اخلوالف صيغ مسكوكة     -2
 الرتبة كما سبق مقطوعة الصلة بغريها من الناحية التصريفية .

من حيث اإللصاق: نرى هذه اخلوالف من حيث االلصاق األفعال حيناً واألمساء والصفات    -3
 حيناً، واألدوات حيناً اثلثاً، ولكنها ال تعد من أي قسم منها.

 عينة .من حيث التضام:  فهي خمصوصة بضمائر م   -4

 من حيث الزمن: فال زمن هلا معني .   -5

 من حيث التعليق: فهي تقّدم بدور املسند فقط .   -6

 .  (38)من حيث املعّن اجلملي: فهي مبعّن االنشاء فقط    -7

 

 

 ومن هذه النقاط فقد ابن للقارئ اختالف اخلوالف عن بقية أقسام الكالم . 

 

( هذا املصطلح استعمله . 37)   
.    118- 117( ينظر: اللغة العربية، معناها ومبناها:  38)   
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فاملالحظ على هذا من االمثلة هو النظر احملدد: أي الطبيعة الرتكيبية للكلم العريب بعيداً كل البعد عن 
 أي تفسري فلسفي أو عقلي غري مرتبط ابللغة .

 اللغوية للغويني العرب من قوهلم بثقل بعض ويسرد الدكتور عفيف دمشقية طائفة من التعليالت غري
الكالم " فاألفعال اثقل من األمساء ألّن األمساء هي األوىل، وهي أشّد متكناً؛ ألهنا معربة فَمن مَثّ مل 

 .  (39)يلحقها تنويٌن وحلقها اجلزم والسكون، وامنا هي من األمساء "  

أي كوهنا   – كون األفعال أقلُّ متكناً من األمساء  وهنا يتساءل الدمشقية مستفهماً: " مث ما العالقة بني
 .  (40)وبني عدم حلوق التنوين هبا؟ "    –مبنية  

ولرمبا كان من الواجب أن يقال يف كثري من األمور اللغوية )هكذا خلقت( ؛ ألن ال ختضع كل اخلضوع 
التعليل ومستلزماته   ملنطق معني، فهذه الصيغة العقالنية اليت مهدت الدرس اللغوي وفرضت عليه منهج

فكان هلا أسوء األثر حني وضع النحاة قواعدهم الكلية وفقاً لتلك املستلزمات ومبعزل عن االستعمال 
اللغوي، وهذه احلالة من عقلنة اللغة اليت أوقعت عصر االستشهاد عند طبقة االسالميني ورفض ما 

األصيل أو كان قائله من العرب اخلُّلص  جاء على ألسنة احملدثني حىت وإن كان موافقاً للكالم العريب
 .  (41)األقحاح  

فهذان املوقفان من التعليل االفرتاضي العقلي هو امنوذج واضح ملوقف العلماء العرب املعاصرين من 
 العلة العقلية يف الصرف العريب خاصة والدرس اللغوي عامة .

 

 

 

.   21- 1/20( الكتاب:  39)   
.  135( املنطلقات التأسيسية والفنية اىل النحو العريب:  40)   
.   139( املصدر السابق:  41)   
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 املنهج التوليدي التحويلي :  
بعد مرور النصف األول من القرن العشرين ومنهج املدرسة الوصفية مل يزل قائمًا حىت ظهرت بواكري 

م على يد عامل اللغة جومسكي الذي استطاع بفكره الرايضي أن حيّول 1957املدرسة األمريكية عام  
، ويرى   (42)ورصد البياانت للظاهرة اللغوية  جمرى الدرس اللساين صوب جوانب أكثر ثراء يف التحليل  

اصحاب هذا االجتاه أّن احلدث اللغوي له ارتباط يف نفس االنسان من عوامل عقلية وشعورية تؤثر يف 
 احلدث اللغوي وتشكله هبذا الشكل أو ذاك.

وهبذه احلال ال ميكن حترير اللغة من العقل، فهذا الدرس " حياول أن يفسر ظواهر اللغة تفسرياً عقلياً 
، يقول جومسكي يف كتابه: " (43)ا ورائها من دوافع عقلية ومنطقية " يناسب أمهيتها ويكشف عمّ 

وعند البحث يف استخدام اللغة جند أّن الكلمات يتمُّ تقسيمها من طريق عوامل ، مثل: البنية املادية، 
 (44)التصميم، االستخدام املقصود واملميز، دور املؤسسات. وميكن أنح تعود املفاهيم إىل أصل أوسطي"

. 

 نرى أّن جومسكي يعوَّل على العقل البشري يف التعامل مع قضااي اللغة .

وليس معّن هذا أنح جيّرد اصحاب هذه املدرسة من السياق أو انزايح الدالالت أو املواضعة يف التفسري 
 بدليل قوله آنفاً، بل يكون للعقل الدور األبرز يف التحليل .

الن مدرستني عامليتني لدراسة اللغة أتثر هبما العلماء من وسنكتفي بعرض هذين املنهجني ألهنما ميث
 خمتلف الثقافات ومنهم علماء العربية .

 
 

.   256( ينظر: علم اللسانيات احلديث:  42)   
.   189لبحث اللغوي بني الرتاث واملعاصرة:  ا( ينظر: مناهج  43)   
.   37ة والعقل واللغة الطبيعية:  ( اللغ44)   
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 اخلامتة
يف ختام حبثي أودُّ أنح أذكر بعض امللحوظات النقدية اليت تـَبَـَينت يل فيما تقّدم من وريقات عرضي هلذه   

 الفكرة:  

نظر  –االجتاه العقلي هو اجتاه مقبول ؛ ألّن العقل هو سيد املوقف الكالمي؛ لذلك ال ضري يف  .1
 من اللجوء إليه يف تفسري ظواهرها .  -الباحث

تفسري العقلي على عوامه من دون أنح يقّيد مبقيدات املعرفة اليقينية املستندة ال ميكن إطالق مبدأ ال .2
 على نتائج التجارب املختربية .  

لقد كانت بعض تعليالت علمائنا املتقدمني العقلية ال ختضع إال ملبادئ الفلسفة واملنطق، وهذا   .3
 مرفوض من أي طرف صدرت عنه مثل هذه العلل .

سبياًل من سبل تيسري الدرس اللغوي وتوضيحه إذا َحُسَن استعماهلا  قد تكون العلة العقلية  .4
 االستعمال األمثل بعيداً عن اإلفراد والتفريط .

 .  واحلمد هلل رب العاملني، وهو املوفق إىل هادي السبيل
                                                                       

 املصادر واملراجع

الدليل العقلي يف التوجيه النحوي للقراءات القرآنية، أطروحة دكتوراه، أدريس رميي، كلية أثر  .1
 م . 2018  –  2017اجلزائر ،   –داب  اللغة واآل

، 1االستقراء الناقص وأثره يف النحو العريب، حممد بن عبد العزيز، دار املعرفة اجلامعية، ط/ .2
 م.2011
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 أصول النحو، أبو الربكات عبد الرمحن كمال الدين يف  ملع األدلةاإلغراب يف جدل اإلعراب و  .3
 -هـ 1377هـ (، تح : سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية،  577ابن حممد األنباري ) ت 

 . م 1957
إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي )املتوىف:  .4

 –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -، دار الفكر العريب هـ(، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم646
 م.1982 -هـ   1406، 1بريوت، ط/

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني، عبد الرمحن بن حممد بن  .5
، 1هـ(، املكتبة العصرية، ط/577عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري )املتوىف: 

 م .2003  -هـ1424
هـ(، تح: الدكتور مازن املبارك،   337اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم الزهجهاجي )املتوىف:   .6

 م.  1986-هـ    1406،  5بريوت، ط/  -دار النفائس 
البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية األثر والتأثّر، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب_  .7

 م .1976، 2مصر، ط/
عروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب اتج ال .8

 هـ(، تح: جمموعة من احملققني، دار اهلداية ، ) د.ط.ت( .1205مبرتضى، الزهبيدي )املتوىف:  

 دراسات يف علم األصوات، داوود عبدة، مؤسسة الصباح _ الكويت، د.ت . .9
حممد بن سعيد املؤّدب، تح: حامت صاحل الضامن و حسني دقائق التصريف، أليب قاسم  .10

 م .1987تورال، مطبعة اجملمع العلمي العراقي_ بغداد،  

 م .2002، 1علم اللسانيات احلديث، عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء _ عمان، ط/ .11



 

Mahmood Fawzi ABDULLAH 

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 204-227 

226 

علم اللغة العام، فرديناند دي سوسري، ت: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية_ بغداد،   .12
 م.1985

سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه )املتوىف:   ،الكتاب .13
 م.  1988  -هـ    1408،  3هـ(، تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط/180
لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  .14

 هـ .  1414، 3بريوت، ط/  –هـ(، دار صادر  711ى اإلفريقى )املتوىف: الرويفع

 م .1973اللغة العربية معناها ومبناها، متام حّسان، اهليئة املصرية العامة للكّتاب،   .15
اللغة والعقل، اللغة والطبيعة، نعوم جومسكي، ت: رمضان مهلهل، دار الشؤون الثقافية_  .16

 م.2005، 1العراق، ط/

 م.2001،  3ية، خدجية احلديثي، دار األمل _ أربد ، ط/املدارس النحو  .17

 م. 1992،  7املدارس النحوية، شوقي ضيف، دار املعارف_ مصر، ط/ .18

 م.2008،  1معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط/ .19

 هـ (، تح: حممد  911معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، جالل الدين السيوطي ) ت   .20
 م.2004، 1إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب_ القاهرة ، ط/

هـ (، تح: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل   395مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس ) ت   .21
 م.1999_ لبنان، 

هـ (، تح: أمحد بن  471املقتصد يف شرح التكملة، أليب بكر عبد القاهر اجلرجاين) ت  .22
 ، د.ت .1ط/عبد هللا الدرويش _ الرايض ، 
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 م.2001هـ _  1421العراقي،  
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Abstract 

This research attempts to highlight the manifestations of stylistic condensation, 

and the suggestive significance of the poem " Taqool Sulaima Mal Jismika Shahiba 
" as a network of emotions and emotional charging in which many phenomena are 

generated between the units of the text, to create wonderful poetic images 

compatible with the sign of expression in its partial and intense details. Because 

the language is suggestive and displacement, the study felt that this poem is a 

stylistic approach, moving between different levels of analysis that are valid only 

within the framework of the indication of the psychological characteristics of 
Author. 

Key words: Style, condensation, the meaning, Ghariqa Al-Abbsi.      
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               التكثيف األسلوبي في قصيدة " تقوُل ُسَلْيَمى ما ِلِجْسِمَك شاحبًا " 
 لـ ُغَرْيَقة بن ُمَساِفٍع الَعْبسي  

 
 د. خيرات حمد الرشود 

 باحثة في وزارة التربية والتعليم/ األردن

 المَلخ ص

لقصللألد   وإيحائألة الداللةيحاول هذا البحث أن ُيسلل ا الءلللى م ا ر اهت الف األس ابيلل ل     

َلْيَمى ما ِلجســمَك شــاحباً " " بلصللل شا ةلللباة رع اال  ااالح والنلللحع الا سلللألة  فاايللل   تقوُل ســُ

ٍعة  ٍائاة  ف ى  ر   ةلللللللللا فألشا ظلاهت مديد   فللد بألع وحداح الاص؛ لخ   صللللللللللٍ  ةلللللللللاتع ة  

ٍايللة ف     الفابألت بف اصللأل شا الئيئألة والثاا ة  و د   ل ب لوللان لاللألة رفالمة  وهذا ربفغا الد

ٍ لة هلذ  بأللان الثا لرلة اللداللأللة ل اص؛ بن   ٍايللللللللللللللة رقلا ٍ لوح اللد لغفشلا  يحلائأللة وا يعلاحأللة  فقلد ا

ٍ ة أيلل ل ألة  رفاق ة بألع رخف س رسللفلعاح الفح أل  الف  ال   لن صللحألحة  ال ف   القصللألد  رقا

  طاٍ لاللفشا م ا الخصائص الا سألة ل ثؤلس .

 : ابي لب   الف األس  الداللة  ُغتعقة الابّس   ابصثاألاح.     ال  ثاح الث ا ألح
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 المقدمة:

ٍال النلللامت و ئسلللألدها لغلعا  وف   ياد الف األس ابيللل ل   " الفقاألة ال ّاالة ابرا  ف    األس 

 سلللللل   تالر    يت ا ر اصلللللل  الاص  وعقتب بألاشا ف   سلللللل  ةللللللات  رااس؛ لون  قّر  أو 

( ف  جيئألاح الاص  باا  لللللللللللللللللللللل طا ة ال غة 197  -196  ص ص 2018خ خ ة ") ةلللللللت ح   

 ألا شا ال األة  والئثالألة  واإلبدامألة  ك  هذا يؤول  لا طتح مد  أيئ ة أهثشا: الناتعة  وإراا 

 أيالألب   األس الداللة ف  الاص النات  الئاه  ؟  راه  -

ٍصد الدالالح وارفدالا شا لاخ  الثقاط  الاّصألة؟  - ٍ ة ابي ل ألة   ه   سفرأل  الثقا

 كألس  فلص   لا لاللة الاص؟ وف  أ  رسفلل   ثع هذ  الداللة؟   -

ٍ  از رداٍ هذا الاص م ا  تاى    سللألة النللامت  ومد  فتو أرٍل  و و   أهثألة البحث رع ا

ٍجة ماه؛ ب ه يفءلللا  ف   سللل  رفيلس  وعفث ألي ف  وفت  ابيلللالألب الف   ف ام  ف   سلللأل  خا

ا يئال  راله مث أللة وامأللة ورقصلللللللللللللللل ؛ ب شلا ال  اا  فقا اخفأللاٍ ال  ثلاح رع  رف لارل   " رثلّ

الثائم لقدٍ را  فصللل  أيءلللا  لاث ألة الفتكألب و نلللاأل  الاسللل  والسلللألام ل داللة م ا رءلللثلن 

ٍ الا ( 29  -28  ص ص 2002ة  التيللللللللللللالة الف  يتعد أن ياق شا الثانلللللللللللل   لا الثف ق  " )

ٍها رابشاح أي ل ألة ذاح  ألثة  ابألتعة رئالشا الث اجو  وال رفل   ف  الاص ابلب  .   لامفبا
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ٍايللللة م ا القصللللألد  الثلجلل  ف  ابصللللثاألاح اخفألاٍ ابصللللثا          فقد امفثدح هذ  الد

لسلل   ‹ حسللب  حقأل  أحثد رحثد ةللاكت  ومبد ا26ه(  وه  ابصللثاألة الثت لرة   216)ح 

ٍف  الرباة الخارسة .        ٍون  لاٍ الثاا  ها

 

1.  
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 :مدخل الدراسة

ٍحاها بألع النلامت و  سله  وهذا را   شت  أبألاح   ن رحاٍو الاص النلات   ثا  صلتاما   دٍو 

 القصألد   الف   م  قسألثشا حسب التاعة الناتعة  لا را يو  :

ألة  -1 ٍكألي  الفسللاال  وه   نللا  أبتز  ئ ألاح الداللة الاصللّ وحد   " ال ل  " الاا ئة مع 

الثفا قة لحالة الفل ت الداخ   ف  ذاح النلللللللامت؛  فألئة فااى الئسلللللللد الذ   ل لللللللحه 

ٍال   ٍ  ال ا ألة ف  بداية الاص  ورا  حث ه رع لالالح   سلللللللألة  د  نلللللللألت  لا   الصلللللللل

 لاد القل  والص لة .   سا ألة   اهتح لالءاس والنحلب 

ٍا  جدلألا  لنللخص النللامت ك  ي صللح   ووحد  " الدوام  الذا ألة " الف   سللفدم   -2 حءللل

حألاثا    وأثتها السلل ب  م ا حألا ه  لسللبب يلل رة الثلح   ؛مع لوافاه الا سللألة الثفوزرة

ٍ  ال تام .     اخفر ب ميعيا  م ا   به  وأذا فه رتا

تل الف   ئث  بألع ص اح الثتث   وأبألاح ر اثة فش  الح قة ال ب   أرا اللحد  ابخألت  -3

  لالحاثة .

ٍاية م ا ث ثة رباحث  ه :  و اد  حديد وحداح  ص ابصثاألة  فقد وزمب رباحث الد
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 الروابط الل غوية ودورها في تكثيف الداللة   أوال :

ٍعللللة ايللللفش لألة بللللألع يللللُ ألثا والنللللامت   سللللف شم فألشللللا يللللُ ألثا   نللللته هللللذ  القصللللألد  فلللل  حلا

ا أثللللاٍ لهنللللفشا وأخللللذح   لرلللله م للللا ذللللل   وهللللذ   مللللع يللللبب  للللاس الئسللللم وةللللحل ه  رثللللّ

ٍعللللة هلللل  رتكللللي الللللدائت  الفلللل   باللللا م ألشللللا أبألللللاح القصللللألد    والفلللل   بللللتز م للللا السللللرح الحلا

ٍج  بللللألع النللللامت ويللللُ ألثا ٍ  حلللللاٍ خللللا ٍيلللله لصللللل   ل الللله فلللل  الاثلللل  رل للللللل  لاخ لللل  يثا

النللللللامت إل للللللاى  الئلا للللللب الثافثللللللة فلللللل  الللللللاص النللللللات   ل الللللل   اللللللار  القللللللل  الخألالألللللللة 

لديللللله  و   أللللللت  الفلللللور ّ  الثفلللللللد رلللللع ال ةلللللاٍل كئللللليى رلللللع السألايلللللة الداللأللللللة فللللل  يلللللألام 

ألة  ةللللات   ٍعللللة  صللللّ ٍ  ابيللللا    األللللس  يقللللل  م للللا رحل " حتكللللة الللللاص رللللع الللللداخ   رحللللل

 (. 150  ص 2009لا  راال ا ه ولاللفه الثسال ة لاللج  الا س " )رحثد  

 للللللور   مثأللللللل  يللللللدر  بللللللألع ل لللللل   لثنللللللشد  يفئ للللللا  للللللص ابصللللللثاألةوالاسلللللل  الللللللدالل  فلللللل   

ٍ  ةللللحلب الئسللللد؛ لألاثلللل  رسللللفلل النللللاٍل لاثلللل  ال الللل  ال  رلللل  الللللذ   )يللللُ ألثا(  وصللللل

ٍ لللللبا ل حلللللاالح الءلللللثائت ٍهلللللاو   ا  ذ يفخلللللذ النلللللامت رلللللع  ؛فللللل  ا سلللللام اللللللاص و ثايلللللاه لو

ٍ   ختجلللللللله رللللللللع  ثرألللللللللة الثااجللللللللا   ٍا  ل حللللللللدا  فلللللللل  القصللللللللألد  لصللللللللل ذاح الثللللللللف  م رحللللللللل

ٍا  ةلللللللار   بفالللللللال السلللللللتل ورقفءلللللللألا ه الفللللللل   ئسلللللللد باأللللللللة ثابفلللللللة  الداخ أللللللللة  لألصلللللللبح  طلللللللا

  بأللللةرلللع حأللللث هللل   سللل  رلللع الا  لللاح الداخ أللللة فللل  الباأللللة الفتكأل  ورسلللفق ة فللل   تكألبفشلللا
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الفلللللل   فئسللللللد فلللللل  رنللللللشد  للللللور   )ةللللللحلب  و اللللللدل الءللللللثائت)االلف اح(  بفللللللداخ  ابزراللللللة

 لللللا  للللثألت الثخاطللللب  (هلللل -) قلللللليقفللللتن بفحلللللل الصللللألغة رللللع  للللثألت الغألبللللة   الئسللللم(

مبللللت باألللللة زرا ألللللة رتكبللللة رللللع اللللليرع   (أ للللا -)  للللب أ للللب(  لللللا  للللثألت الثللللف  م  –)كو لللل  

ٍأيلللللل    ال ا لللللل  لألقللللللد  رللللللع خ لشللللللا النللللللامت    خللللللل  (لاإل للللللافة  لللللللا  للللللثألت الللللللذاح )

 ئت فلللله الفسللللاالألة رللللع طللللتف  خللللت )يلللل ألثا( يرللللتح م أللللله الفسللللاال  ورللللع ثللللم يئألللللب هللللل 

ٍ  يلللللل  ا  رللللللا يئللللللاح  لأللللللله  ملللللع هللللللذ  الثسللللللاىلة لون مئللللللي أو  للللللتلل  وكو لللللله فلللللل  ذللللللل  يللللللد

 :  الثف ق 

با   ث َ  ةلللللاح  َ ألسثا رلللللا ل ئسلللللس لُل يلللللُ  َ قلللللُ

ألللللللللللَ     ث  تاَب َطب ألللللللللللبُ كو لللللللللل   َيحس  النلللللللللل 

   
حس  لاَب وللللللم ُألللللل  َا الئلللللَ م أَملللللس  فُق لللللُب وللللللَ

ألبُ    مّ  السلللللّ     َ صللللل   ول لللللد هت  فللللل  صلللللُ

   
َع   خللللللللللل   ت رس   فللللللللللاُلُ  أحللللللللللدا    خللللللللللَ

ألبُ    لُب ُ نللللللل   وةلللللللأل بسع ٍَأيللللللل   والُخرلللللللُ

   
        

  نللللللس مع هألثاة أو يللللللألال  ثاائألة     يحاىاح لاللألةورا يسللللللفل  اا ف  هذ  القصللللللألد          

ٍز  )الحألا  وال  حألا (   يللد ف  الا س  اا ءلا  خصلبا  رت برة لثنلامت ابلم واب ألع الذ  "   لا

( رع 109  ص 1967ييعد رع مث  الحألا  الباطاة   ذ  نات الذاح بفل ت حال " )  بتاهألم   

ألة الف  ةلللا ب؛  فألئة  اا لللد لثئثلمة رع الثفلالألاح الدالل  ال غلعة  خ ل ةلللحع الصلللألاغة
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الباألة الفتكألبألة ر  الباألة الثائثألة  وذل  مع طتع  ك  را ةو ه  ظشاٍ الدالالح الف   دخ  

ٍطة الا سللللللللألة ل ذاح النللللللللامت   و ثاحشا رسللللللللاحة أويلللللللل  ل فابألت مع لواخ شا  ف    لعع الخا

ٍجة الفل ت مبت  قاألاح  تكألبألة ) االيللللف شا   والفلكألد  والا  (  نللللات الثف   لحتعة  ق  لثدل ل

والق   الذ  يافاب الذاح النلللللللامت   الف  ا فق ب رع صلللللللألغة االيلللللللف شا  ) را لئسلللللللثَ (  لا 

َا   ولم ُأل حس ( " ف   سلللل  لغل  واحد يت با لسللللألام  الفلكألد )كو  (  ورع ثم  لا الا   )لم أمس

(  72ص   2007واحلللد  يئاللل  الاص ابلب  كاألس اللللدالللللة واإليحلللاىاح " ) ال لفح   

ل فابألت مع للام  الا س وحسللللللللللتا شا  وهل ابرت الذ  جا  النللللللللللامت ياحتف ف  الصللللللللللألغة 

ٍ  الثلح الذ  ي ا  اللجلل   لألفساا له الفصتعح مع حقألقة راا ا ه  . ورا  افصت   سه رع رتا

وهلللللذ  الثقدرلللللة الفللللل  بلللللدأ بشلللللا النلللللامت  لللللدل م لللللا رلللللدل أزرفللللله الا سلللللألة الفللللل  يالللللا        

لث الللللل للللله ) النللللتاب( م للللا ال املللل  ) طبألللللب( ل داللللللة م للللا الحألللللا  الفلللل  راشللللا   ذ يقللللد  ا

ال   لللللللن  ال لالثللللللاى  وال حألللللللا  إل سللللللان بللللللدو شا  لللللللذا  للللللد  الث الللللللل للللللله )النللللللتاب(؛ ب لللللله 

أم لللللم ةللللللو ا رلللللع ال املللللل  الثؤخت)طبأللللللب(  رلللللل  أ لللللله أصللللل ه الفللللللوخألت وفللللل    للللللا  الئث للللللة 

ٍعة الللللذ  يح اللللم الاث ألللللة اإلبدامألللللة ال يافللللتف لثالللل  ال ا ألللللة  " ول للللع   للللا  الللللدفقاح النللللال

هلللللذا الفتكأللللللب ال غلللللل   فقلللللد جلللللاى اال يعلللللاح الفتكألبللللل  رابلللللتا  وخالرلللللا  ل ثاالللللا") الءلللللثٍل  
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(؛ بن فلللللل   قديثلللللله   األللللللس لاإليحللللللاى لثللللللا ينللللللا ه رللللللع رتكللللللي جثللللللال  314  ص 2004

 ولالل  الفب ف  القصألد  . 

يال رل  لللللله رللللللع اللا لللللل  اخفلللللل   وعفءللللللح رللللللع هللللللذا الخللللللتم ابيلللللل ل   الللللللذ  أحدثلللللله النللللللامت

ٍجلللللاح الءلللللاس ٍ  اللللللذا   أ سلللللا ل  ؛وفقلللللدان القلللللل   والفتاجللللل   اللللللذ  ياألنللللله   ذ يب لللللأ ةلللللال

لللللذل   للللد  ل  للللة "النللللتاب " لفاسللللئم رلللل  الحالللللة الا سللللألة الفلللل  جا فلللله يفحلللللل  لللللا  للللثألت 

الثقفللللللتن لويلللللل لب الا لللللل  الثف للللللٍت لنللللللا  رففللللللال  م للللللا رسللللللفلل   السللللللتل الللللللذا   )  للللللب(

 ث ىرللللة الداللألللللة الفلللل   ابللللت مللللع مللللد  مئللللي  مللللع اإلجالللللة لللللالتغم رللللع رحللللٍل الفللللولألس  ل

ٍأيلللله رللللع هلللللل هللللذا   سللللاو  الللللدهت م أللللله  و فللللال  أحداثلللله الفلللل  ايفوصلللل ب  خل لللله فنللللاب 

 .   ابرت

فقللللد كاللللس النللللامت ا  االلللله فلللل  الخرللللاب لنللللا  ي ئللللم الحالللللة اال  االألللللة الفلللل  بللللدح  ئلللللل 

( رلللللع خللللل ل الف األلللللس فللللل  باأللللللة ال –فللللل  ر لللللاهت الربألالللللة الثحسليلللللة )النلللللتاب  صلللللخٍل

ٍ  النلللللللاتعة الفللللللل  " يءلللللللثتها صللللللللح اللللللللاص النلللللللات  ") م ألثلللللللاح     ص 2004الصلللللللل

) فثللللللتٍو اللللللليرع 134 (  وفلللللل  راللللللايألت لاللألللللللة  للللللت ا بللللللألع  للللللوثألت الللللللدهت م للللللا الصللللللخٍل

م لللللا الصلللللخٍل ي ففشلللللا(  و لللللألع رنلللللشد النلللللحلب اللللللذ  أصلللللاب جسلللللم النلللللامت فللللل  يلللللألام 

خصلصللللللألة اال  اللللللال الللللللذ  يسللللللقره النللللللامت م للللللا يئللللللاح  لللللللا يألايللللللة لاللألللللللة  ل للللللح 
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ال غلللللة  للللللذا يبلللللتز صللللللح  لللللثألت الثلللللف  م فللللل  اللللللاص رفالللللدلا  ورفااو لللللا  فألثلللللا بلللللألع االيلللللم 

وال اللللللللل   لألللللللللللح  لثصلللللللللألبفه ال بلللللللللتل الثسلللللللللال ة للللللللللابلم والثلاجللللللللل   رلللللللللع خللللللللل ل  الللللللللدل 

لغلللللة   الفللللل  ةلللللا ب فللللل  باألفشلللللا الفتكألبأللللللة ب و نلللللال  م  لللللاح الحءلللللٍل والغأللللللا  ابصللللللاح 

ٍ الالللللللة    ت  "يلللللللامدح م لللللللا  بلللللللتاز القفارلللللللة الئلا أللللللللةرابللللللل  ويلللللللللاوعة الل للللللل  الا سللللللل ") 

 فألئلللللللة ابحللللللدا  الثففالالللللللة الفللللللل  اخفر لللللللب  ؛(  الللللللذ  ياألنللللللله النلللللللامت741  ص 1995

 خل ه. 

فشللللللذ  الرتعقللللللة الفلللللل  امفثللللللدها النللللللامت أ لللللل ب م للللللا القصللللللألد  فام ألللللللة  لعللللللة أّلح  لللللللا 

اإل سللللللان  الفلللللل   فئسللللللم لللللللالثلح الللللللذ  يفللللللت ص للللللله   ظشللللللاٍ حقألقللللللة النللللللاٍل وهلللللللاجس 

 بألاثا كان ف  الثا   رافث  الصحة والنباب.

 ثانيًا : السياقات الوصفية وتعالقاتها الداللية
      

ينلللللا  الثا للللل  لدل النلللللامت لح ة اإلةلللللتام والحألا   بألاثا الحا لللللت لح ة رتعت  ةلللللاحبة 

ٍ ة الف  أظشتها النللللللللللامت ف  الباألة  طباب  سللللللللللاو شا م ا وجشه لسللللللللللبب الثلح  فشذ  الثقا

السلللللللللللرحألة بألع وحداح الاص  ألح  لا  ظشاٍ ف ت  اإل يما  رع حقألقة الثلح الف   باغب 
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ٍ  الثحفل   فالثلح والثا للللل   اإل سلللللان  وال يسلللللفرأل  الالل  لو  ةلللللا  رع اإلةلللللاال رع  د

 :  ف  ينا ن ثاائألة الغألاب والحءٍل  وع شت هذا ج ألا  

ت     أ للا لون حللُ للل الللاللأللله حللفللا َأرللَ

ٍهلللللع   لللللُ للللللبُ      لللللُ للللللبه مللللل لللللا  ثلللللللا

   
ابب رصلللللللألبةه   لاثست   لئعس كا ب َأصلللللللَ

ا ل تّ جلللللال ةللللللللللللللُالبُ     َأخ   والثالللللايلللللَ

   
 

ٍ  الا س الثءلللرت ة   ذ  و   رنلللحل ة لااط ة  يفئ ا حين النلللامت هاا م ا فقد أخأله لصلللل

واال فقال رع حال  لا حال  كثا ف  الفقاب  ال        الا سللل ٍوحألة  ااس حالة اال لللرتاب  

ٍحب وأمث  رع  ٍ ( الذ  لم يقس مالد  ظشلاٍ الفءللللللللللللللال  ب   الد  لا لالالح أ )الح و  والثتا

ذل   فقد فصلل  النللامت بألع الثفءللاليع لحتف " حفا " فئا  اإلرتاٍ  للاأل ا  ف  البداية ثم 

ٍا  كار ٍف م أله ف  ةللات أخذ ياثل ر  ابيا  حفا صللاٍ  رتا     وهذا م ا ماس را هل رفاا

ٍثائه بخأله  أ ه كان ياألاه م ا رصللللللائب الدهت  رّثا  التثاى والثلح  وعبألع النللللللامت يللللللبب 

ٍوحألا ياسللللب القصللللألد  صللللدم  يئا  الثف ق  يف ام  ر  هذ  الفئت ة النللللاتعة   ام    ور ألا  و

 ماط ألا   ف   لله :

 أخل  كلللللللان يلال لأللال  وكلللللللان يُلالأللالال  

  
 م ا  لللللللائبلللللللاح  اللللللللدهت حألع  البُ 
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) خرلب  ةلللللللللللللللاحلب  صللللللللللللللم    لب  وع شت ج أللا  أن الاص يفثحٍل حلل ر تلاح الثلح 

ٍرال  الثلح  ... (  ذ  ئدها لم   رصللألبة  راايا   ائباح  رادراح  ةللحلب   صللألب  رألب  

 خت  رع لائت  الثائم ال غل  ل ثلح  ف ل  ابل لاإ  ذا رلا أخلذح لثايل مع السللللللللللللللأللام اللذ   

يانللس جاىح فأله  صللب ف  لائت  ابلم  والذ  يت با حفثا  لالثلح ف  جا به الثاال   الذ  

ٍ  و وز    سلللللل  ياا   راه النللللللامت لسللللللبب الثاألة الف   وك  الاا  و وخذ  مع رل س ةللللللال

  خت : باض  لو فئشي راشم  ا  لاء

ب  ة  ثُلم  جلَ ل حلللللللَ قلبلللللللَ أللت  حل  الأللالللللللا لل خلَ  غلَ

 َمَ ألالللا ال ف  كلللُ   التجلللال ُ صللللللللللللللأللللبُ   

   
َيح  شللل  ئلللَ بلللللللا  َو لللَ ب  لللَ لللألللل   ذاهللل  َوللللقلللللللَ  فلللللللَ

أللللللللاَ  كلللللللذوبُ    َت   َوالللتاجلل  الللحللَ خللَ  ِل 

   
فالنلللللللامت هاا لم يصلللللللتح ب   ة الثاألة ل  ا   ب  ايلللللللفااو ماشا بدالال شا  الف    فق           

ورءلللثلن الاص و در  ر  يلللائت اللحداح الثائثألة ف  حق  الف لعع النلللات   الذ  يا فح 

م ا ةباة رع الا  اح الثقفت ة بفئت ة الثئثله رع خ ل الءثألت الئثا  )غاألاا  م ألاا(  

ٍ   لا  رقا  ابزرة أو الثحاة الف    س الفئت ة النلللاتعة  والف   ابت مع الثلح لفت    الصلللل

ٍأيه ه  رئتل أكذو ة  فثع يور  بدوا   الذ  يفت ص لاإل سللللللللان رشثا طال مثت   والحألا  ف  

الحألا  ياذب م ا   سله  لذا بدأح الذاح النلامت   احل راحا  حلالح الءلثائت م ا رسلفلل 
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ٍها ال  سلللللل ألة حلل حفثألة الثلح الالا  اح السللللللألا ألة لفبتز أف   يافبتها النللللللامت ر سللللللد  ف ا

 الحألا  . 

ٍاكه لربألاة ال   ة  و وثألت ذل  ف  ال  ت   كثا يفم   ن اخفألاٍ الثبده بل اظه يفم ف   لى  ل

ٍ   أو  سلللللللللفدمألشا طبألاة ال  ت  ) مبد  ف   للللللللللى  ئاٍو أل اإ لاألاشا  سلللللللللفدمألشا هذ  الثئاو

لفاثأل  الث ثح ذا ه لثاالم  ل لللللللألحألة  وكألدية بلصللللللل شا رثا ة (   207  ص 1994الثر ب  

مع طتع  ايللللللفتجاه  الصلللللل اح الحسللللللاة وال ءللللللائ  الف  كان يفصللللللس بشا لئلهت الثااا  

الثتث   رع الئلل وال ت  والاثللل  الرأللللب اللللذ    تل لللله مع غألت    فشل ال يشفم  لا  حلل 

 جسثه  ذا كان ذل  يح   م أله ص اح ال تعم ابصأل :  

  بلللللللللت ُ هللللللللللحس ُأرللللللللله رلللللللللاذا  ءلللللللللث ع 

 يالللللبُ رللللع الئلللللل والثاللللتوف حللللألع   

   
َجثلللللللللله خللللللللل  ل  الخأللللللللللت  رلللللللللع كلللللللللُ ّ  
 جا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب  

  

لبُ  اىه ب شللللللللللللعّ  ذهللللللللللللُ   ذا جللللللللللللاى جأللللللللللللل 

   

له  ل  داح َراللللللللللللَ ا القائلللللللللللل   ُر ألللللللللللللده ُرَ قلللللللللللل 

َدل    دراح  ل   اللللللللس   الاللللللللّ  لبُ  ل ُثاللللللللس  َكسللللللللُ

   
ا ال يبلللللللال  أن ياللللللللن لئسلللللللثه    ففللللللل 

ُحلبُ  ذا  لللللللاَل خلللللللَ  ح  ال لللللللتا        ةلللللللُ

   
 وأم لللللللللُم أن  البلللللللللا   الحللللللللل   راشثلللللللللا

  للللللللللا أجللللللللل   أ صلللللللللا رلللللللللدا  َ تعلللللللللبُ   

   
هُ  رألللللللللبه ف للللللللل كلللللللللان   ي فلللللللللدل ل ديفلللللللللس

 لثلللللا للللللم   لللللع ماللللله الا للللللُ   رأللللللبُ   
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وهذ  الصلل اح ه  أ تب را   لن حديث الا س ل ا س  الف    نللس مع ا ادا  الحألا   والف  

ٍ  ف  السللللللللللللللألللام مبت لياللارألللة لاللألللة  ف   م ا وحللداح ل  ألللة ) القبت  يالب  راللدو     فللد

ةلحلب  رألب ( ذاح م  ة لالحق  الدالل  الثت با  لحق  الثلح   حب وطو  الثاألة الف  ال 

ٍل الثفلولم رع و   تم بألع أحلد   ٍ  هل السللللللللللللللا فا قشلا ف  حلاللة الغأللاب بلذاح النللللللللللللللامت  للامفبلا

 ا  ساٍ ابح   ال تلية الف  لم  فحق  لسبب صتوف الدهت و ق با ه .

فألؤكد النلامت م ا مئي  أرا  الثلح الذ  لم يسلفر  أن ي فد  أخا  راه  فشل يفثاا لل فدا  

فالاة لءلللللللللللللثألت الذاح )أ ا( ف  الباألة الاثألقة لاألاه أو بألد  الألثاا  وعابت مع ذل  لحتكة رف

ردل  ل ت الحالة الا سلللألة الف  كان ياا ألشا لنلللا  أفق  ف  رحٍل الفولألس  وهذا را يدل م ا  

 :النامت 

ا لَاألسالللللَ    الللللَ َد   َأو يثس  لللللل   و ألللللل   يلللللَ

 هللللللل الغللللللا ُم الئللللللذالُن حللللللألع يللللللؤوبُ   

   
ٍحللللللللبه فاللللللللاا  ٍرللللللللال القللللللللدٍ   كاألللللللللت 

  حفئاللللللللله غألللللللللللب  للللللللللا يلللللللللاد  للللللللللم   

   
 

ٍرال القدٍ( له لألت ا بألع  لذا يسللللللللللفدم  القتعب الباألد رع خ ل الثحسللللللللللليللللللللللاح الثحألرة ) 

ٍجألة والفتكألب الثا لللللللللل  والحا للللللللللت   " ف   سللللللللللأل  لغل  را نللللللللللس رع حألث الدالالح الخا

ال اهت  ل صلللللللٍل  ربشم ر فس لالغثلو رع حألث القصلللللللد وال رباةلللللللت  الذ  يفئ ا لاا رع 
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خ ل الحسلألة الثباةلت   و تيلم ابةلاال والصلٍل الثحسلليلة رع هذ  اللجشة الثئال الثترلز 

ٍري   ٍ  ابل اإ بليللللللللللللللاطة وم   ٍ  الحسللللللللللللللألة را يفئاوز الذ   فحت  ف   طا يابب لالصللللللللللللللل

(  لفصلللبح رفاايلللقة ر  الثنلللامت الثءلللرت ة  الف  177  ص 1998" )  صلللت   الثحسلللل 

ٍرال"  فقدح  اايلللللللللقشا وفام ألفشا ف  اليرع الحا لللللللللت  وهل زرع ال تام الذ  مبت ماه ب   ة "

واةللللفاال حي ه م ا   الف   لح  لنللللد  االحفتام رع كات  االةللللفاال الذ  ياالل ةللللد  حت فه

 فتام أخأله لسبب الثلح .

فالسلللللألام النلللللات  الذ  وظ ب رع أج ه     الث تل  هل الذ  يئا شا  ادل مع ألاى وظأل فه 

ٍريعة أو رئازعة  الاة رع " كاافة اإليحاى و ق ص الفصتعح")  الل األة و فئاوزها  لا وظأل ة 

ٍعة يثاع ر ح فش95  ص 1982الثسلللللللللللللد    ا رع خ ل  يحاىاح (  مبت رحراح  ةلللللللللللللا

الفءللللللللللال الثاال  ) الا ل  اال خ اوا ال شٍل  االخف اى( ف  باألة الفتكألب النللللللللللات   الذ  

 يلح  رااا  الثباةت بدالالح ال ت  و دٍو الراا  الف  ال  ر و  حفشا الااٍ .

د لاللة التحأل  واال  صلللللال مع اللا    و بتز الصلللللتاه القائم لاخ  الذاح  ٍ   ئسلللللّ فشذ  الصلللللل

ال ا  ب »  د« لفيعد رع  ل  وصللحة و له ال ا  ف  اليرع الثا لل  لنللامت  رع خ ل  لكألد ا

ٍعة واال  االألة  الف   نلللأل  ف  فءلللاى الاص  رحاوال  رع خ ل ذل  الفتكألي م ا حالفه النلللال
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ٍل فا  ماألس  النللللللات  لاد أنس فقد أخأله  وطبألا  ف  را  هذ  الحالة أن ي ئو النللللللامت  لا 

 م أله حألا ه :  ئا  را أفسد 

 أ ا   للد أفسللللللللللللللللد الثلح الحألللا  و  لقللد 

 

 مللل لللا يللللرللللللله  مللل  للل ه  لللل   حلللبلللأللللللللُب 

   
 

 ثالثًا : فاعلية اإليقاع الشعري في نص األصمعية      

ال ةللللللللل  ف  أن   تاٍ ابصللللللللللاح أثتا  ف    األس الداللة  وإظشاٍ الصلللللللللدل اال  اال  ل ذاح 

ٍا  صللل ألا  لألحاك  الحد  الثتال  صلللعت   زاى   النللامت  حألع  خفاٍ ك ثا شا ٍها اخفألا ف  ثا  خفا

 فنلللا     لفحق  جثالألة  نلللاأل ألة رع خ ل حنلللد رشألثااح صلللل ألة ؛ابحدا  الا سلللألة الثؤلثة

لاألاه ف  لفبتز اإليقاه الداخ   ل اص النللللللللات  بلايللللللللرة "  تليد حتف  ؛رع   تاٍ الحتوف

أكات  و  تاٍ ذل  ف  رقر  ةلللللات  يااس الحالة النلللللرت أو السلللللرت  أو رياوجة حتفألع أو 

ٍعة ل ثبده )الاس      م ا الصاألد الذا   وال  ت .(5  ص 2001النال

ٍعا  ل  نلس مع الثغيل الدالل    فألئة لف تاٍ  ؛فقد بدح ف  القصلألد   غثة  يقامألة رح ي  ةلال

ٍ    ذ  ئد النلللللللامت يتكي راذ البد  اية م ا صللللللللح السلللللللألع الصللللللل ألت   وصللللللللح التاى الف تا

الحتوف ) ابصلللللللللاح( الاذلة والت ألقة؛ فوكات رع أصلللللللللاح ال اف والتاى والسللللللللألع  أرا الألاى 

ٍلح ف  أبألاح القصللللللألد  ) ( رت   وعثفاز صلللللللح الألاى بل لللللللحه السللللللثا   64وحدها  فقد و
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( رت  ف  ك ثاح رلزمة م ا الاص )جسللث   11وعاٍت النللامت ف  القصللألد  صلللح السللألع)

م    صلألب  أ صلا  6..(   لافة  لا   تاٍ صللح الصلال)يلاد  أفسلد  الا ل  . ( رتاح  )صلُ

رثا    رصللألبة ... (  وعنللفت  هذان الصللل ان لصلل ة الشثس وعخف  ان لصلل ة الفت أل  والف خألم

يلح  لقل  ا  اال النللللامت  وفءلللل   مع   تاٍ النللللامت صللللل   السللللألع والصللللال  ف  ه ياٍت 

( 17( رتاح  وصللللللح ال اى أيءلللللَا يف ٍت )4أصللللللا ا  أختل را  صللللللح الااى الذ  يف ٍت )

رت   وع ح  رع هذا الفنللاله الصللل   أن النللامت جث  بألع ابصلللاح الثت قة والث خثة راا   

 رثا يدل م ا   سألفه الثفل ت  الف   سألرت م ألشا ماط ة ابيا والحين النديد ل قد أخأله . 

ا أن صلللل ة الشثس والف خألم و د زاو  النللللامت بألع حتف  ال اف والصللللال وهثا رشثليللللان  كث

لحتف الصلللللللللللال ةلللللللللللحاب هذ  القصلللللللللللألد  لقل   يقامألة زال رع  وثألتها الئثال  رياوجة حتفألع 

ٍخاو     خألثا  و ت ألقا   ورف قألع ف  صللللللللللل ة الشثس  والحتوف  رفبامديع ف  الثخت   ةلللللللللللد  و

رااا  الثشثليللة كثا راشلل ماشا يلح  ايللفخدارشا لالحين والفابألت مع خ ئاح الا س ف ألشا

 الشدوى وا  ساٍ الا س .

(  276  ص 2000) لنلت    بدو ف  هذ  القصلألد  ج ئ ة رليلألقألة  ا ئة مع صللح القاف  

( رت   رّثا ألل  لا ا سللئا  ف  الثليللألقا النللاتعة  21فقد   ٍت هذا الصلللح ف  القصللألد   )

ٍا  رع القل  والقسلللل  والخنلللل ة    وائف ف فألشا  ولا    تاٍ هذا وحتف القاف ف  ذا ه يحث   د
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الحتف  لا جلاٍ را يحث ه رع لاللة صل ألة ياسئم ر  الداللة الف  يحث شا الاص  وعاثقشا  

ك ظشاٍ الفل ت الذ  ينللللللللات له النللللللللامت  رثا يلح  لالفق ب واال للللللللرتاب  واب ألع الثثفد   

لقب  وكو ه بذل  ي ت  مع  ل ت  الا سلللللللل  بشذا الحتف الثفثا  ف  ) ر قا  القائداح  حقبة  أ

   أل    القدٍ   تعب ....( . 

ٍحأل   و  نللللللللس اببألاح مع رسللللللللاحاح حين مثأل  يحفد  لاخ  الذاح الف   ات للللللللب  ثت )

تاب  الس      ٍ  ابل اإ الثندل  ) الن  ابخ(  لا  تب رع اال  ساٍ الا س  يامد م ا  ظشا

م حالة الحين ماد النلامت   خت رع  ةلأل بع  أرت    .... (  ورا ل  أن الفنلديد ف  ال   ة يءلخ

وعنللدل م ا أثت ال تام و دامألا ه  وذل  لثا يفثألي له الحتف الثنللدل رع  ل  وةللد   فالفنللديد 

يفسللللللللللللللم للو له ذو لالديع رفالارألألع  أولشثلا أ له  لوكأللد م ا وا   الحلال لغت  الحقألقلة القلائثلة ف  

مبت هذا الثااخ  ا  ااال ه ورنللللحل ا ه صللللب   لا يسللللاا النللللامت أن وثا ألشثا ذهع الثف ق  

الثليلألق   فالف تاٍ ال ث  لشذ  ابصللاح ةلا ب ظاهت  أيل ل ألة الففة ل  فبا    ذ  ن الثاا ا  

ٍ  ابيللللللايللللللألة الف  ا صللللللشتح فألشا  فووحب لثليللللللألقا راألاة أ لللللل ب م ألشا  للللللت اح  ه  البؤ

ٍز  راحب القصألد   يقاما   لعا  يف ى  والثاا   ال  نديد  .  يقامألة لا
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رع  (2)ولم  قفصللللللللللللللت فام ألة اإليقاه م ا الفنللللللللللللللاأل  الداخ   ب   ادح  لا را ي ح  لاللزن  

 غألتاح  رتأ م ا اللحداح اإليقامألة  فالثفور  ل شاديللللللللللة اإليقامألة ل بألاح  يئد كاافة هائ ة 

( رت  لف األ لة 84( ا قسللللللللللللللثللب بألع )168(   األ للة  رع أصللللللللللللللل  ) 96ف  ) (3)لئلاز القبض 

 (4)ر ام ع(  وكذل  الحذف  -( رت  لف األ ة الاتوو )ر امأل ع21فالل(  و) –فاللع  الحنلللل)

فقد أيلللللشم   ا  الّفحلالح الذ  يحام أصللللللل اللحداح اإليقامألة ( رت   21لف األ ة الءلللللتب )

لون  النلللللللات   ف  اللزن   ااغم اإليقاه رئاالح الفاله الثليلللللللألق   وايلللللللفتيلللللللالف   ليلللللللأل   

ٍها ف   نلاأل  الحتكة الداخ ألة لثليلألقا الاص  فقد رع    يفخ ص  السللاكع  الف   و   لفؤل  لو

لثئثله هللذ  الفغألتاح أثتهللا االيئللاب  ف    لعع اإليقللاه صللللللللللللللاللا  أو هبلطللا  رثللا لف   كللان

ٍيلة الحذف ل سللاكع   ٍ النلامت  لا رثا ٍ   وا لرتاله وا لحة  لا مد  وهذا ياد  ةلا  ايلفقتا

تح حالفه َ َخ  ص راه  واللا   أ اا  فخذ رع هذا الفل ت ماد النلللللللامت "   سلللللللألا   ف ذا را ايلللللللفق

أيلللايلللا  لياارألا  للحد  القصلللألد   فشل يسلللاهم باصلللألب كبألت ف   حديد الشدف والرتع   لأله " ) 

(  رع أج   اثأل  الداللة و  األس الحد  الذ  ياث  م ا  حقأل  293  ص  1981يلعف   

 

  ( القصألد    ثب م ا البحت الرلع  . 2
   القبض  : هل حذف الخارس الساكع   كثا ف  ) فاللع( ففصبح  ) فعول ( . 3 )
 ( الحذف : هل حذف السبب ابخألت رع ر امأل ع   لفصألت ر ام  و حلل  لا ر ام  لسالن ال    أو  4
   فاللع .
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ا  افتعشا رع جلازاح  لاكب  الب الفئت ة النلاتعة   ذ يلاصل  اال سلئا  بألع الثال  ال غلعة ور

الاغم صللللللالل  رع ارفدال صلللللللح )الباىص اللاو الثلصللللللللة "الءللللللثة"( ف  ر تل  القافألة  رثا 

ٍجة رليلللألقألة رفقدرة   شت  ُيلجد  يقاما  رفئاو ا  ف  القافألة لثد الصللللح وإكسلللاب القصلللألد  ل

ٍوعشا إلبتاز صٍل الحألا  والثلح .ابثت اال  اال  الذ   ؤليه القافألة   و

ٍ ة ابيلللللللل ل ألة ه  اللصلللللللللل  لا أغلاٍ الاص النللللللللات    وعحألع ل اشاية  أن الغاية رع الثقا

ٍ  هذ  ابيللالألب م ا ف ألفءللح رع خ ل الثاالئة ابيلل ل ألة  اله ابيللالألب ف  القصللألد   و د

مالم النامت ة الف   ااس   يقاإ الثنامت الئثالألة ف  الثف ق   ل  نس مع الرا اح اإلبدامأل

ٍا  ل ألقا   النلللامت أن ايلللفراه الداخ    فقد    ف   ثا  ابألت  رثألي  ِلالره وأحيا ه يار   صلللل

يتيم ألاال الفئت ة الف  ياق شا رع لائت  الذا    لا لائت  أوي   نث   ئت ة اإل سان وهلاجسه 

 و  ت ه  لا الثلح.

ٍ   )الحا لت فقد جاى الاص لوكث ه يصلٍل   ٍ  النلاتعة القائثة م ا  قاب  صلل لاا ثاائألة الصلل

غة الخراب النلات   والثا ل ( و) الحألا  والثلح(  رع خ ل الفنلاله ال     الذ   اُ  له ل

ٍايللللللللللللللللة حلللاللللة   والف  مثلللدح  لا  خأّلت ابل لللاإ اللللداللللة م ا مث  الحين  حأللللث أظشتح اللللد

ااس م ألشا هثل  الذاح رصلبلغة ااال لرتاب الذ  يافت  النلامت رع خ ل الربألاة الف   

ٍ  االخفألاٍ والفولألس.  لال لمة وابيا ف  رحل
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ٍا   ٍج  ألل لو  هارا  ف  ال نللللس مع راال اح   س النللللامت أرا اإليقاه لنللللقأله الداخ   والخا

 وا  ااالح ومثأل   حسايه.

 المراجع :
 .رافبة رصت :القاهت . رنا ة اإل سان  (.1967) زكتعا   بتاهألم •

 . لاٍ غتعب ل ربامة والانت  . القاهرة:م م ابصلاح  .(2000)كثال  لنت  •

ٍاياح ي س ة (. ظاهت  الفئتعد ف  النات الئاه  . 1995ٍ الاة  رليا) • رئ ة ل
ٍل ألة  . 741 ( 2  )ه 22ر    الئاراة اب

ٍ د   ابي ل ألة ر اهألثشا و ئ ألا شا (.2002)رليا  ٍ الاة • ٍلن –  لاٍ ال اد  : اب
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ٍ د  .راجسفألت( ٍلن. للللل ك ألة اِللاب  جاراة الألترل      اب

ٍعسةألثاى    رحثد  • الداللة الغائبة وال غة الحا ت (  )اللج  النات     (.2009) ألسان  ال
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 .  الثصت  لفلزع  الثربلماح 
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Abstract 

The narrative of Syrian feminist as the form of the writing has become at the heart 

of the process of digging in the self and the signature of the feminist identity, and 
the choice of women to write means they desire to be and exist, and to achieve 

what has not been achieved before the current situation. Where writing becomes 

a kind of salvation and a way of expressing the internal and hidden depressed 

through the various forms of her symbolic and physical writing that call the 

accumulated suppression over time and to declare it in various forms of 
expressions, in order to highlight the female self in her literal writing in general 

and in the narrative story in particular. Trying to take her place in the world of 

masculinity and to prove her ability to dive and express the world of pain and 

immersive. This search aims to follow the course of the limited mode women s 

story from its beginning of the twenty first century, through the analysis of the 

most known transformations experienced by the Syrian feminist story. The 
importance of this search comes from being the first research concerned with the 

historical tracing of the evolution of the Syrian feminist story. 
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 2004القصة النسائية السورية منذ نشأهتا حىت 
 مدخل نقدي وبيبلوغرافيا

 د.إبراهيم خليل الشبلي 
 امللخَّص   

القصة السرديّة النسويّة السورية بوصفها نسقًا من الكتابة أضحت يف صلبها عملية حفر يف الذات، وتوقيع للهوية  
تكون وأن توجد، وحتقق ما مل حتققه من قبل جتاوزًا لوضعها احلايل،  النسويّة، واختيار املرأة للكتابة يعين رغبتها يف أن 

لتصبح الكتابة نوعًا من اخلالص، وتفجر املكبوت واملخفي من خالل خمتلف أشكال كتاابهتا الرمزية واجلسدية اليت  
األنثوية يف خطاهبا   تستدعي ذلك املكبوت املرتاكم عرب الزمن لتعلنه يف أشكال التعبري املختلفة، وذلك إلبراز الذات

األديب عامة والّسردي خاصة، ولتفتك من خالهلا مكانتها يف عامل الذكوري حماولة إثبات قدرهتا على املتوقع يف عامل  
 املغامرة واإلبداع وجتاوز وضعها املهمش.

وذلك بوساطة  يهدف هذا البحث إىل تتبع مسار القصة النسائية منذ صدورها حىت بداايت القرن احلادي والعشرين، 
حتليل أبرز احملطات والتحوالت اليت مرت هبا القصة النسائية السورية، وأتيت أمهية هذا البحث من كونه أول حبث يهتم  

 ابلتببع التارخيي لتطور القصة النسائية السورية. 

 .نقد  -بيبلوغرافيا  -السورية -النسائية -القصة الكلمات املفتاحية:

 مقدمة:

كالقصة ومازال مثار جدل ونقاش يف كثري من األوساط النقديّة واألدبّية؛ إذ ارتبط نتاج املرأة بقضااي    كان اإلبداع النسوي
اجملتمع والذكورة وما يتصل هبا من مسائل، كما فرض اجلانب اهلووي اخلاص أبنوثة السرد والكتابة نفسه بوصفه قضيًة  

ا يف كل مناسبة تستطيع معها أن تعرب عن وجهة نظرها وموقفها  إشكالية متاهت مع أبرز القضااي اليت تولت املرأة إاثرهت
من الذكورة واجملتمع من جهة، واإلرث التارخيي احلافل بتهميش اإلبداع النسوي الذي طاملا نظر إليه على أنه إبداع اتٍل  

اي مع غري قليل من  إلبداع الرجل من جهة أخرى، وال يقتصر األمر على الثقافة العربية وحسب؛ إذ أثريت هذه القضا
الكتاب الغربيني الذين حظيت أعماهلم ابهتمام ابلغ من النقد والقراءة، بينما مت هتميش الكتابة النسائية كما حدث مع  

 شقشقة شكسبري اليت مل تنل ما تستحقه من انتشار وقراءة لكوهنا امرأة.
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أضحت يف صلبها عملية حفر يف الذات، وتوقيع   على أن القصة السرديّة النسويّة السورية بوصفها نسقًا من الكتابة
للهوية النسويّة، واختيار املرأة للكتابة يعين رغبتها يف أن تكون وأن توجد، وحتقق ما مل حتققه من قبل جتاوزًا لوضعها  

سدية  احلايل، لتصبح الكتابة نوعاً من اخلالص، وتفجر املكبوت واملخفي من خالل خمتلف أشكال كتاابهتا الرمزية واجل
اليت تستدعي ذلك املكبوت املرتاكم عرب الزمن لتعلنه يف أشكال التعبري املختلفة، وذلك إلبراز الذات األنثوية يف خطاهبا  
األديب عامة والّسردي خاصة، ولتفتك من خالهلا مكانتها يف عامل الذكوري حماولة إثبات قدرهتا على املتوقع يف عامل  

    ( 2)ها املهمش.املغامرة واإلبداع وجتاوز وضع

تعدُّ القصة القصرية يف سورية من أكثر األجناس األدبّية إنتاجاً، فقد كثر كتاهبا، وتعددت أمناطها، واستعصى تصنيفها،  
وقد مّرت أبطوار متالحقة، أسهمت املرأة إسهاماً كبرياً يف صنع مشهدها املكتظ بكل غثٍّ ومسني، ففي حني كان النتاج  

م للقاص علي خلقي بعنوان"ربيع وخريف"؛ فإنَّ القصة النسائية السورية  1931ال اإلبداع يف عام  القصصي األول يف جم
أتخرت إىل األربعينيات، وكانت أوالها للقاصة وداد سكاكيين؛ إذ ذكر عادل أبو شنب ذلك بقوله: ولعّل أهم ما يلفت  

 أن الكاتب امرأة مل تكن قد عرفت يف سورية من  النظر يف هذه الفرتة، نشر قصة بقلم قاصة، فالقصة النسائية، مبعىن
قبل، وهو أمر ليس جديرًا ابلتسجيل فحسب، وإمنا هو جدير ابلرتيث والتحليل أيضاً. كانت الرايدة يف هذا امليدان  

" يف ركن"قصة األسبوع" على امتداد نصف صفحة، فهي  املرحلة األوىل، فقد كتبت قصتها"وداد السكاكيينللسيدة 
        ( 3)ة إذا ماقيست بقصص ذلك الوقت لكّنها بسردها وأشخاصها، وعقدهتا حتمل كل مميزات قصة تلك املرحلة.قصة قصري 

مث جاءت مرحلة اخلمسينيات والستينيات بكتاابت قصصية جديدة جملموعة من القاصات لعلنا نذكر منها، سلمى  
"، ومنور فوال ومن أعماهلا"كربايء  1966، والغريبة 1951احلفار الكزبري ومن أعماهلا القصصية"حرمان

، وداعًا ايدمشق 1954امّية "، وألفة اإلدليب ومن أعماهلا القصصية"قصص ش1959،غدًا نلتقي 1951وغرام
"، وقد أعطت هذه األعمال جمااًل رحباً للقول فيها ودراستها نقدايً؛ إذ عربَّ النقاد عن القصة النسائية يف هذه  1963

املرحلة؛ منهم من قال:"شهدت مرحلة اخلمسينات حركة نشرية معقولة ومقبولة، والسيما أهنا مسحت ألمناط قصصية  
ود، وهذا أسهم يف أن تنسحب هذه النماذج الحقًا حني عرفت مداها احملدود ومقدراهتا الفنية  عديدة ابحلياة والوج 

الضعيفة، وسجلت هذه املرحلة حضوراً ما للقصة القصرية اليت تكتبها املرأة وإن اشتكت نصوص كثرية من مهوم عديدة  

 
 انظر: مباركية اندية، الكتابة النسوية من السلطة الذكورية إىل املتخيل األنثوي رواية"قيد الفراشة" لشرين سامي أمنوذجاً، رسالة  2

.   14ص م،2017 -2016ماجستري، إشراف الدكتور: لزهر فارس، جامعة العريب التبسي، اجلمهورية اجلزائرية، عام:   
 انظر: عادل أبو شنب، صفحات جمهولة يف اتريخ القصة السورية، دراسة ومناذج، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 3

. 129 -128م، ص 1974دمشق، سوراي، عام:   
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منها تغلب عليها إنشائية اللغة ومقاالتية  مل تستطع قاصات عديدات التخلص منها إىل يومنا هذا، والسيما أن عدداً 
الطابع. ومل ميكن حضور املرأة آنئٍذ يعرب عن غىن ألنه مل يكن بذي حظوة فنية عالية، ويكاد املرء، ال يعثر إال على اسم  

لتوثيقية  ألفة األدليب ممن استمر من النساء يف القصة الفنية، ابلرغم مما ميكن أن يقال حول انشغاف اإلدليب ابجلوانب ا
( وقد قدمت القصة النسائية يف هذه الفرتة الزمنية تنوعاً وجتديداً ملا سبق؛ ألن الرتكيز على  4للمجتمع الشامي خباصة")

الواقعي واهلم االجتماعي وااللتزام كان ديدهنا، كما قد أسهم سواه يف خلق شيء من ردة الفعل، إضافة إىل دور الرتاكم  
 قدمته هذه املرحلة.وأثر املنجز القصصي الذي 

وتطالعنا الكاتبة خدجية اجلراح النشوايت كأول كاتبة سورية للقصة النسائية يف مرحلة الستينات، وقد نشرت عددًا من  
" وقارئ جمموعاهتا القصصية  1980، عندما يغدو املطر ثلجاً 1970، إليك1960األعمال القصصية منها"ذاكر ايترى 

س غلبة الروح الرومانسّية، والسيما يف معاجلتها لقضااي املرأة يف أواخر عمرها،  " يتلم 1985األخرية"غدًا يوم آخر 
وعموماً، فقد سيطرت النزعة النسوية على نتاج خدجية النشوايت، ولذلك فقد رفعت صوهتا لتشد من أزر املرأة والسيما  

بات هذه املرحلة القاصة ثراي احلافظ، ومن  ( وكذلك كان من كات5أهّنا اعتقدت أنّه ما من أحٍد يفهم املرأة سوى املرأة.)
" واتسمت هذه الكاتبة بطابع خاص يف عامل القصة النسويّة  1961أعماهلا القصصية قصتها املوسومة بـ "حدث ذات يوم

السورية، وقد تناولت يف هذه القصة بطوالت نسائية بعيدة عن مهوم العاطفة والغرام، قد كانت قصتها تلك جمبولة  
نية صاخبة، فالقارئ هلذه اجملموعة القصصية جيد نفسه أم عتبات الفداء، وصفحات اجلهاد، وذكرايت عيد  بعاطفة وط

اجلالء وغري ها من العناوين النضالية، فاهلاجس األول هلا هو الوطن وقضية الصراع مع املستعمر من هنا كان االلتزام  
،  1971، وقصتان1968كيانى بعد سنوات عديدة ومنها"هو السمة اليت متّيز جمموعتها، مث جاءت جمموعاهتا األخر 

 (6) .2003، ويف الزوااي حكااي2002، وستلمس أصابعي الشمس 2000، وامرأة1984وأايم مضيئة 
- وكذلك مثّلت كوليت خوري مرحلة من الصراع يف تلك املرحلة وكان هلا حضور أديب ونشاط واسع يف ميادين الشعر   

" فضاًل عن أثرها الفين واألديب عند النقاد؛ إذ يرى روجر ألن  1959أايم معه القصصية" القصة، ومن أعماهلا -الرواية
أهنا حتمل طابعا وعنوااًن استفزازاًي يتضح لنا من خالل أسلوهبا الزمين، فقد أاثرت ضجة كبرية بسبب وصفها الصريح  

 
 أمحد جاسم احلسني ، القصة القصرية السورية ونقدها يف القرن العشرين، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، عام:  2001م، 4

.     145ص   
 انظر: مروان  املصري، ووعالين، حممد علي، الكاتبات السورايت1978- 1983، ط1، األهايل، دمشق، سوراي، عام: 5

.  150م، ص1988  
 انظر: فاروق إبراهيم مغريب، القص النسائي السوري حىّت التسعينات، حبث، جملة جامعة تشرين، سوراي، اجمللد: 29، العدد:2، 6

.  75م، ص2007عام:   
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ى أمحد جاسم احلميدي أن الشخصية النسويّة  بينما ير  (7) لعالقة غرامية بني فتاة وشاب ختتاره هي وترفضه يف النهاية.
عند كوليت خوري تندرج حتت مايسّمى الشخصية التنازلّية، فيكون فعلها األساسي هو تدمري ذاهتا نتيجة إحساسها  
ابلوقوف عاجزة أمام القوى االجتماعية اليت تعارضها، وبذلك تفقد هذه الشخصية القدرة يف معرفة ماتريد، فال تستطيع  

أان  ومن أعماهلا القصصية يف هذه املرحلة" دي إىل معرفة ذاهتا، أو معرفة الظروف اليت تكبلها وحتيط هبا،أن هتت
 ( 8) مث توالت جمموعاهتا القصصية بعد ذلك وامتدت لسنوات طويلة." 1962واملدى 

السورية قاصات قبلها ومعها، غري  ومل تكن غادة السمان أول قاصة سورية يف مرحلة الستينات؛ إذ عرفت ساحة القصة  
أنَّ حماوالهتا غريت مسار القصة النسوية من البساطة واإلطار التقليدي إىل الفنية واحلداثة، وقد كتبت غادة السمان أكثر  
قصصها خارج سوراي، كما أنَّ دراستها لألدب اإلنكليزي، وإقامتها يف أورواب ونشاطاهتا الصحفّية، أعطت لقلمها قدرة  

حياكة اخليال، والشخصيات النسوية يف قصصها عادة ما تكون يف صراع مستمر مع العادات االجتماعية،   على
، ليل  1963، ال حبر يف بريوت 1962عيناك قدري ومعتقداهتا؛ لتثبيت هويتها، ومن جمموعاهتا القصصية"

واقعي هلا هو قوهلا عن نفسها:"لقد  ولعّل أقرب نقد  (  9) "1994، القمر املربع1978، زمن احلب األخري 1966الغرابء
وقفت وحيدة فعاًل أمام هذا العامل الشرس أواجه كل القوى املتحالفة ضدي واملؤسسات العتيقة احملنكة األساليب اليت  
ترى يف وجودي كتابة وممارسة إفسادًا جليلي وحتريضًا ضمنيًا اكتشاف ذاهتم بعيدًا عن املسلمات التقليدية واألفكار  

حول حقوق املرأة خاصة وحقوق الفرد العريب عامة، كان كل شيء ضدي، كل املؤسسات، األسرة، اجملتمع،   الرجعية
 (10) القانون".

وأّما القصة النسوية السورية يف مرحلة السبعينات، فقد أنتجت عددًا من الكاتبات والقاصات اللوايت تركن أثرًا وآاثراً  
، امرأة  1981، عربة بال حدود1978كيف نشرتي الشمسالقصصية"ومن أعماهلا  مالحة اخلان واضحة، منهن 

" وقد وقف النقاد أم نتاجها األديب ابلدرس والنقد والقراءة، إذ قالوا عنها إهنا :ابنة عصرها وزماهنا؛ كما  1987متلونة 
وعن رغبة يف   وصفوها أبهنا " شاهدة غري حمايدة على العصر، فأدهبا وكتاابهتا القصصية، هي حالة تعبري عن رفض،

التعبري، يصل إىل مداه األكرب، يف املمارسات خصوصاً عندما جند يف الكتابة اخلانية، لوانً من النضال نفتقده يف الكتاابت  

 
  انظر: روجر ألن ، الرواية العربية، ترمجة: حصة إبراهيم منيف، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر، عام: 1997م، ص 152.  7

  انظر: أمحد احلميدي، املرأة يف كتاابهتا، دار ابن هانئ، دمشق، سوراي، 1968م، ص44. 8
 انظر: حسيين شكوه السادات، رواد القصة القصرية يف إيران وسورية، دراسة مقارنة، جملة العلوم اإلنسانية الدولية، العدد:  19، 9

.   61 -60هـ، ص1433عام:   
   غايل شكري، غادة السمان بال أجنحة، ط2، دار الطليعة، بريوت، عام: 1979م، ص 63. 10
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عامل بال  اليت أصدرت جمموعتها القصصية األوىل"  قمر كيالن ومن كاتبات القصة يف هذه املرحلة أيضًا  (11) األخرى"
" وكان ألعمال أثٌر فينٌّ عرّبت عنه اآلراء األدبّية والنقديّة؛ إذ قالت  1978ولعبة املوت  الصيادون، مثَّ 1972حدود 

فيها الدكتورة فادية حلواين "قمر كيالين أديبة قصصية روائية، قدمت فيضًا من اجملموعات القصصية والرواايت، حىت  
املرأة حمور إبداعها، فعرضت قضاايها حبرية  أصبحت إحدى أهم الروائيات العربيات يف سورية، وقد جعلت قمر كيالين 

واسعة وبنصوص مفتوحة، فاهتمت ابلشخصيات النسائية، وأسندت إليها البطولة املطلقة، ومحلتها أفكارها ومشاعرها،  
ودخلت نفوس بطالهتا لتخرج مكنوانهتا، وظل الرجل يف أعماهلا عامالً مساعداً على تطوير الشخصية النسائية سلباً أو  

   ( 12) اابً، وكأهنا هبذا االهتمام ابملرأة تعيد هلا مكانتها املهدورة.إجي

وهي من املبدعات يف هذا اجملال األديب؛ إذ تصور املرأة يف أعماهلا   دالل حامتولعّل من قاصات هذه املرحلة أيضًا 
العبور من الباب ىل أعماهلا القصصية "تصويراً واقعّيا يستمد قوته من املطابقة الذاتية بني صورة املتخّيل والواقع، ومن أو 

" ويرى الدكتور  2002الطوق والسلسلة ، واألخرية  1997امرأة فقدت امسها، مث  1990حالة أرق، مث  1979الضيق
عبد هللا أبو هيف أهّنا أتيت يف مقدمة"صفوف الكاتبات يف التعبري الساطع عن امتثال املرأة للتقاليد دون استسالم، وكأن  

     (13)ا اآليت على الرغم من الظالم املنتشر يف الوعي االجتماعي".للحرية ميقاهت

، ومن جمموعاهتا القصصية "اخلروج من  ملك حاج عبيدوقد عرفت مرحلة الثمانينات عدداً من القاصات نذكر منهن 
خرى بعد  " وهلا جمموعات أ1994، وحكاايت الليل والنهار1985، وقال البحر 1992، والغرابء1983دائرة االنتظار

هذا الزمن، فهي من القاصات اللوايت اتبعن مسريهتن األدبية وقدمن أعمااًل قصصية كثرية، وقد تركت هذا األعمال  
بصمات واضحة حتسب هلذه املبدعة، وكان هلا العديد من املشاركات يف الندوات واألمسيات األدبّية واملهرجاانت، ولقد  

  (14) شرت هنا وهناك.درست قصصها يف مقاالت ودراسات عديدة ن

" وهي  1982واليت نشرت يف بريوت جمموعة"الغبار سنّية صال ومن قاصات هذه املرحلة املبدعات القاصة والشاعرة  
اجملموعة القصصية الوحيدة، وقد لقيت هذه الشاعرة والقاصة تسليطاً للضوء على نتاجها األديب؛ إذ قالت فيها الدكتورة  

 
  مروان  املصري، ووعالين، حممد علي، الكاتبات السورايت1978- 1983، ص84. 11
 انظر:فادية مليح حلواين، املرأة يف رواية قمر الكيالين، حبث، جملة جامعة دمشق، اجمللد: 21، العدد: 1+2، عام: 2005م، 12

.   43ص  
 عبد هللا أبو هيف، فكرة القصة، نقد القصة القصرية يف سورية، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوراي، عام:1981م، 13

.   80ص  
  انظر: فاروق إبراهيم مغريب، ومرعي، رودان،  القص النسائي السوري حىّت التسعينات، ص86.   14
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ديث  لطفية برهم:"سنية صاحل من اجليل الثاين من شعراء قصيدة النثر، اجليل الذي ظُلم يف اخلطاب النقدي العريب احل 
مرتني: مرة عرب اإلصرار على أنه اجليل الثاين املتأثر حكماً مبن سبقه متأثراً يوقفه دون مرتبة اجليل األول قطعاً، ومرة اثنية  
حني وافقْت رؤية أغلبية قصائده رؤية رّواد حركة احلداثة الشعرية العربية احلديثة، وهو ظلم طال الشاعرة"سنية" مع أهّنا  

ة شعرية، أو تيار شعري مقّنن، بل خرجت على نسق احلداثة الشعرية العربية نفسه، الذي تنتمي  مل تنحدر من سالل
    (15)إليه"

وكانت  هيفاء بيطار  وإذا ما انتقلنا إىل مرحلة ما بعد الثمانينيات وجدان أعماالً قصصية لعدد من القاصات، نذكر منهن  
عاهتا القصصية إحدى عشرة جمموعة، قالت عن نتاجها  م، وبلغ عدد جممو 1992عام:  أوىل جمموعاهتا القصصية

وجتربتها األدبية:"مهوم اإلنسان النفسية كانت هاجسي، التعبري عن أزمات روحه عن إحساسه ابلتخلي والنبذ واليأس  
عن إحساسه ابلالجدوى والعجز، لقد ابلغت يف وصف هذه احلاالت ألشخاص عرفتهم عن كثب وأحس بفخر أبنين  

  (16) ت أأتمل حلد املوت وأان أرى إنسان اليوم وكأن فتيل احلياة منزوع منه"أعرفهم، كن

، وآخرها  1997ومن قاصات هذه املرحلة أيضاً ابتسام شاكوش اليت صدر هلا مخس جمموعات قصصية أوهلاعام 
النسوي،   ، اتسمت قصصها بتنوع يف املوضوعات والتنوع يف األساليب دون االقتصار على التقوقع يف األدب 2002

مث من قاصات هذه املرحلة أيضًا نذكر أنيسة عبود، وهنلة السوسو، سعاد حممد القادري، وسعاد مهنا مكارم، وفوزية  
 مجعة املرعي، وكان لكل قاصة منهن األسلوب اخلاص واملتميز عن األخرايت.  

ا الكم الكبري من القصص مل يتم الوقوف  ولعّل القارئ للنتاج القصصي النسوي يف مرحلة ما بعد الثمانينات جيد أن هذ   
على مادته، ومقوالته ومقوماته املعرفية وخصائصه الفنية، لذا جاءت هذه احملاولة التوثيقية للقصة النسائية السورية يدفعنا  

 .إليها اهلم البحثي يف املرجعيات املعرفية والثقافية واالجتماعية اليت أسهمت يف تطور القصة النسائية السورية

 *ثبت اجملُموَعات القصصّية 

ال بد لنا من اإلشارة إىل أننا أفدان من عدة جهود سابقة يف جمال أتريخ القصة السورية، فقد أفدان من  جهود كل من 
الناقد عبد هللا أبو هيف ومسر روحي الفيصل، كما متت اإلفادة من الثبت الذي ووضعته جلنة اتريخ القصة والرواية يف  

،  وقد أتلفت تلك  1979حىت عام  1931ص الصادرة بني عام احتاد الكتاب العرب اليت تضمنت تصنيف القص

 
 لطفية برهم، سنية صاحل موقع الشعر وداللة االختالف، حبث، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة تشرين، سوراي، العدد: 3، خر يف، 2010م، 15

.  1ص  
 مجال شحيَّد،  وكيخانو، إيف غونزاليز، القصة يف سورية أصالتها وتقنياهتا السردية، املعهد الفرنسي للشرق، قسم الدراسات العربية، دمشق، سوراي، عام: 16

.     186م، ص2004  
 ج
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اللجنة من كل من حسام اخلطيب رئيساً  عبدهللا أبو هيف مقرراً وحممود موعد ومسر روحي الفيصل وحممود منقذ اهلامشي  
، وعملت على إجناز مشروعها مدة عامني، مث توقفت، ونشر كل عضو من  1981بقرار من املكتب التنفيذي عام 

 .1982ذه اللجنة شغله النقدي يف مؤلفاته، كما  نشر ذلك الثبت أول مرة يف جملة »املوقف األديب« عام ه

ولكننا نشري يف هذا الصدد إىل أن عملنا هذا هو أول عمل يقوم إبجناز ثبت للقصة النسائية السورية، وقد كان منهجنا يقوم  
ها، وقد استبعدان القصص املوجهة لألطفال إمياانً منا أبن أدب  على ذكر القصص النسائية الصادرة وفقاً لتاريخ صدور 

 األطفال جنس أديب خاص له أنساقه وأدواته وخطابه ومقوالته وأساليبه اخلاصة.

 ثبت القصة النسائية السورية يف القرن العشرين:

1945 

 م.1945وداد سكاكيين، مرااي الناس، القاهرة، جلنة النشر للجامعيني،  -

1948 

 م.1948وداد سكاكيين، بني النيل والنخيل، القاهرة، دار الفكر العريب،  -

1951 

 م.1951منور فّوال، كربايء وغرام، دمشق، مطبعة عبد احلميد املارديين،  -

1952 

 م.1952سلمى احلفار الكزبري، حرمان، القاهرة، دار املعارف،  -

1954 

 م.1954اليقظة العربية، ألفة األدليب، قصص شامية، دمشق، دار  -

1955 

 م.1955إنعام اجلندي، الشعب هو القائد، صيدا، املطبعة العصرية،  -

 م.1955سلمى احلفار الكزبري، زوااي، القاهرة، دار املعارف،  -

 م.1955منّور فوال، دموع اخلاطئة، بريوت، منشورات محد،  -
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 م.1955هيب، وداد سكاكيين، الستار املرفوع، القاهرة، الكتاب الذ  -

1958 

 م1958صباح حمي الدين، السمفونية الناقصة، بريوت، دار اآلداب،  -

1959 

 م.1959غداً نلتقي، دمشق، دار املعري، ، منور فوال -

1960 

 م.1960أم عصام. ذاكر اي ترى، دمشق، دار الثقافة،  -

1961  

 م.1961ثراي احلافظ، حدث ذات يوم، دمشق، مطبعة االعتدال،  -

1962 

 م.1962غادة السمان، عيناك قدري، بريوت، دار اآلداب،  -

 م.1962كوليت خوري، أان واملدى، بريوت، املكتب التجاري،   -

 م.1962وداد سكاكيين، نفوس تتكلم، القاهرة، دار املعارف،  -

1963 

 م.1963ألفة األدليب، وداعاً اي دمشق، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 م.1963السمان، ال حبر يف بريوت، بريوت، دار اآلداب، غادة   -

1965 

 م.1965انشد سعيد، مآرب أخرى، دمشق، دار الثقافة،  -

 

1966 
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 م.1966سلمى احلفار الكزبري، الغريبة، دمشق، مكتبة أطلس،  -

 م.1966غادة السمان، ليل الغرابء، بريوت، دار العلم للماليني،  -

1967 

 م.1967الشام، دمشق، انداي خوست، أحب   -

1968 

 م.1968كوليت خوري، كيان )أسطورة(، بريوت، منشورات زهري البعلبكي،   -

1970 

 م.1970ألفة األدليب، ويضحك الشيطان، دمشق، مكتبة أطلس،  -

 م.1970أم عصام. إليك، دمشق، دار األجيال،  -

 م.1970كوليت خوري، املرحلة املرة، دمشق، املطبعة التعاونية،   -

1971 

 م..1971غادة اهليب، سفينة بال شراع، حلب،  -

 م.1971كوليت خوري، الكلمة األنثى، بريوت، مطبعة زهري البعلبكي،   -

1972 

 م.1972ضياء قصبجي، العامل بني قوسني، دمشق، دار األجيال،  -

 م.1972قمر كيالين، عامل بال حدود، وزارة اإلعالم، بغداد،  -

 م.1972قصتان، دمشق، احتاد الكتاب العرب، كوليت خوري،   -

1973 

 م.1973إنعام مساملة، الكهف، دمشق، دار األجيال،  -

 م.1973حنان حلام، أم سليم بنت طحان، دمشق، مطبعة العلم،  -



The Syria Feminist Story Since Its Begning Until 2004 Critical  

and Bibliography Entrance  
  

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 253-285 

263 

 م.1973غادة السمان، رحيل املرايفء القدمية، بريوت، دار اآلداب،  -

1976 

 م.1976اد الكتاب العرب، ألفة األدليب، عصي الدمع، دمشق، احت -

 م.1976دالل حامت، السماء متطر خرافاً، قصص لألطفال، وزارة الثقافة،  -

 م.1976فارس زرزور، ال هو كما هو وال شيء مكانه، تونس، مؤسسات عبد الكرمي ابن عبد هللا،  -

 م.1976ليان ديراين، السهم األخضر، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

1977 

 م.1977صااي سامل، جنم لسامر، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، ليلى  -

 م.1977لينا كيالين، العصافري ال حتب الزجاج، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

1978 

 .1978مجانة نعمان، صيد الذئب حياً، قصة لألطفال، منظمة طالئع البعث،  -

 م.1978دار املسرية، مسرية بريك، أحزان شجرة الليمون، بريوت،  -

 م.1978قمر كيالين، الصيادون ولعبة املوت، دمشق، احتاد الكتاب العرب،   -

 .1978ليل صااي سامل، أوراق من األرض احملتفة، منظمة طالئع البعث،  -

 . 1978ليلى صااي سامل، أوراق من األرض احملتلة، قصص لألطفال، منظمة طالئع البعث،  -

 .1978سامل، البالد اجلميلة، قصص لألطفال، ليلى صااي  -

 .1978ليلى صااي سامل، البالد السعيدة، وزارة الثقافة،  -

 م.1978مقبولة الشلق، قصص من بلدي، دمشق، املطبعة العمومية،  -

 .1978مكرم الكيايل، الشهداء ال ميوتون، وزارة الثقافة،  -

 .1978لبعث، مكرم الكيايل، بطولة من بلدي، منظمة طالئع ا  -
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 م.1978مالحة اخلاين، كيف نشرتي الشمس، دمشق، ابلتعاون مع احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1978وداد سكاكيين، أقوى من السنني، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

1979 

 م.1979دالل حامت، العبور من الباب الضيق، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 م.1979لظل، حلب، ابلتعاون مع احتاد الكتاب العرب، ضياء قصبجي، القادمة من ساحات ا -

 م.1979لوسي سالحّيان، العمالق، قصة لألطفال،  -

 م.1979ليلى صااي سامل، الفرح، قصص، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1979لينا كيالين، اجلزيرة السعيدة، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1979ص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، مقبولة الشلق، عرس العصافري، قص -

 م.1979مها عبد اجمليد أبو لنب، خالد وكلبه مسسم، دار املسرية، بريوت،  -

 م.1979انداي خوست، يف القلب شيء آخر، دمشق، وزارة الثقافة،  -

1980 

 م.1980أم عصام. عندما يغدو املطر ثلجاً، دمشق، دار جملة الثقافة،  -

 م.1980ينة اإلسكندر، دمشق، وزارة الثقافة، اعتدال رافع، مد -

 م.1980دالل حامت، الديك األسود، قصة لألطفال،  -

 م.1980دالل حامت، ما أمجل العامل، قّصة لألطفال،  -

 م.1980قمر كيالين، اعرتافات امرأة صغرية، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 م.1980األنوار، قمر كيالين، امرأة من خزف، دمشق، دار  -

 م.1980مكرم الكيايل، األرض والذائب، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

1981 
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 م.1981جان ألكسان، احلوت والزورق، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 .1981مجانة نعمان، الّصّبار، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1981دالل حامت، حدث يف يوم ربيعي، قصة لألطفال، وزارة الثقافة،  -

 .1981دالل حامت، حنون القرطاجين، كتاب أسامة، وزارة الثقافة،  -

 م.1981ضياء قصبجي، جسد حيضنه احلب ويبتعد، دمشق، مطبعة الكاتب العريب،  -

 .1981لوسي سالحّيان، الّدرّاجة احلمراء، قصة لألطفال،  -

 .1981ليلى صااي سامل، الّسلحفاة احلكيمة، قصة لألطفال،  -

 .1981صااي سامل، القّط الكسالن، قصة لألطفال،  ليلى  -

 .1981ليلى صااي سامل، رحلة محار يدعى غندور، قصص لألطفال، وزارة الثقافة،  -

 .1981مقبولة الشلق، أغنيات دجاجة، قصة لألطفال،  -

 .1981مقبولة الشلق، مغامرات دجاجة، قصة لألطفال،  -

 م.1981، احتاد الكتاب العرب، مالحة اخلاين، العربة بال جواد، دمشق -

 .1981، وزارة الثقافة، 1نعمت فوق العادة، حكاايت جديت نعمت ج -

1982 

 .1982دالل حامت، ابلون رمية، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1982دالل حامت، شجرة زيتون صغرية، كتاب أسامة، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1982مة طالئع البعث، دمشق،  ليل صااي سامل، انطلق اي بساط الريح، منظ -

 . 1982انداي خوست، موت هنر، قصة لألطفال، كتاب أسامة، وزارة الثقافة، دمشق،    - 

 . 1982نظمية أكراد، األفعى والراعي، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،    - 

1983 
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 .1983أديبة تقي الدين، دمشق، وكيف كانت، قصص،  -

 م.1983دمشق وكيف كانت، دمشق، دار الفردوس، أديبة تقي الدين،  -

 .1983دالل حامت، درس استثنائي، كتاب أسامة، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1983دالل حامت، مذكرات عشرة قروش، قصة طويلة لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

1984 

 .1984سلمى اللحام االنتظار )قصص( دمشق -

 م.1984املضيئة، دمشق، دار طالس،   كوليت اخلوري، األايم  -

 م.1984لوسي سالحّيان، مسفونية حّب مل تكتمل، قصص،  -

 م.1984لينا كيالين، الطائر الذي وجد صوته، قصص لألطفال، دمشق،  -

 م.1984مرمي خري بك، أحالم يف مدينة األحالم، قصة لألطفال، دمشق،  -

 م.1984دمشق، مرمي خري بك، البالبل وامللك، قصة لألطفال،  -

 م.1984مرمي خري بك، التمساح املغرور، قصة لألطفال، دمشق،  -

 م.1984مرمي خري بك، الصخرة البائسة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 م.1984مرمي خري بك، حكاية الرّبيع، قصة لألطفال، دمشق،  -

 م.1984مرمي خري بك، حكاية دودة القز، قصة لألطفال، دمشق،  -

 م.1984بك، حكاية شجرة الدُّل، قصة لألطفال، دمشق، مرمي خري  -

 م.1984مرمي خري بك، صراع األلوان، قصة لألطفال، دمشق،  -

 م.1984انداي خوست، يف سجن عكا، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 م.1984نوال حالوة، كان اي مكان )ابلعربية واإلنكليزية(، دار اجلليل، دمشق،  -

1985 
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 م.1985أدفأ مكان يف العامل، كتاب أسامة، وزارة الثقافة، دالل حامت،  -

 م.1985قمر كيالين، حلم على جدران السجون، تونس، طرابلس، الدار العربية للكتاب،  -

 م.1985لوسي سالحيان، حب وحب، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 م.1985ليانة بدر، أان أريد النهار، الالذقية، دار احلوار،  -

 م.1985سامل، مذكرات طيار، كتاب أسامة، وزارة الثقافة، دمشق، ليل صااي  -

 م.1985ليلى صااي سامل، حكاايت امللوك والرعاة، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1985ليلى صااي سامل، حكاية امللوك والرعاة، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 م.1985وزارة الثقافة، ليلى صااي سامل، مذكرات طيار، كتاب أسامة،  -

 م.1985لينا الكيالين، أصدقاء الطبيعة، دار اجلليل، دمشق،  -

 م.1985لينا الكيالين، مغارة الكنز، دار اجلليل، دمشق،  -

 م.1985لينا كيالين، مغارة الكنز، قصص لألطفال،  -

 م.1985مقبولة الشلق، سيدة الثمار، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 م.1985لك حاج عبيد، قال البحر، دمشق، احتاد الكتاب العرب، م -

 م.1985نعمت فوق العادة احلفار، حكاايت جّديت نعمت، قصص لألطفال،  -

1986 

 .1986اعتدال رافع، امرأة من برج احلمل، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1986لينا كيالين، أصدقاء الطبيعة، قصص لألطفال، دمشق،  -

 .1986ين، رحلة األمل، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق، لينا كيال  -

 .1986مرمي خري بك، الثوب العجيب، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1986مرمي خري بك، اجلندب والّضفدع، قصة لألطفال، دمشق،  -
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 .1986مرمي خري بك، القرية املسحورة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1986لغراب، قصة لألطفال، دمشق، مرمي خري بك، النسر واتج ا -

 .1986مرمي خري بك، حشيشة الذهب، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1986مرمي خري بك، حكاية الوطن، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1986مرمي خري بك، مملكة النحل، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1986مرمي خري بك، جنمة السنبلة، قصة لألطفال، دمشق،  -

1987 

 .1987دالل حامت، احللم اجلميل، قصص لألطفال، احتاد كتاب العرب، دمشق،  -

 .1987قمر كيالين، احملطة، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1987ليلى صااي سامل، سيدة الغابة اجلميلة، كتاب أسامة، وزارة الثقافة،  -

 .1987لينا كيالين، العصافري تعقد مؤمترها، قصص لألطفال،  -

 .1987حة اخلاين، امرأة متلونة، وزارة الثقافة، دمشق، مال -

 . 1987نظمية أكراد، احلصان األزرق، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،    - 

1988 

 .1988مجانة نعمان، البحر يقرر اهلجرة، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1988صبحي دسوقي، القادمني من الشرايني، بريوت،  -

 .1988ضحى مهّنا، اجلديلة، قصة لألطفال، الالذقية،  -

 .1988ضحى مهّنا، احملاسبون الصغار، قصة لألطفال، الالذقية،  -

 .1988ضحى مهّنا، حّسان والفراشة، قصة لألطفال، الالذقية،  -

 .1988ضحى مهّنا، حورية النهر، قصة لألطفال، الالذقية،  -
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 .1988رة، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق، لينا كيالين، السمكة املغرو  -

 .1988لينا كيالين، الضفدع روغ، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1988مرمي خري بك، أرنوب الكذوب، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1988مرمي خري بك، عزة الفراشة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1988التعاون، قصة لألطفال، دمشق، مرمي خري بك، ما أمجل  -

 .1988مرمي خري بك، هّيا نعمل، قصة لألطفال، دمشق،  -

1989 

 .1989دالل حامت، الزهرة واحلجر، قصص لألطفال، دمشق،  -

 .1989لينا كيالين، أخي حممد، قصص لألطفال، دمشق،  -

 .1989لينا كيالين، أان عريب، قصص لألطفال، دمشق،  -

 .1989، اخلبز املّر، قصص لألطفال، دمشق، لينا كيالين -

 .1989لينا كيالين، فارس الشجاع، قصص لألطفال، دمشق،  -

 .1989لينا كيالين، مغامرات الكلب فوفو، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1989هنلة السوسو، ست زهرات بيضاء، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1989ك اي ولدي، دار الثقافة، دمشق، وداد قباين، إلي -

1990 

 .1990أمية عبد الدين، وداع األحبة، دمشق،  -

 .1990دالل حامت، حالة أرق، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1990لينا كيالين، رميا والبطّة، قصص لألطفال،  -

 .1990مرمي خري بك، أصدقاء ران، قصة لألطفال، دمشق،  -
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 .1990فوفو، قصة لألطفال، دمشق،  مرمي خري بك، الطبيبة -

 .1990مرمي خري بك، العصفور يعّلم نور، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990مرمي خري بك، الفراشتان والزهرة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990مرمي خري بك، حلم قطيطة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990مرمي خري بك، رحلة حنني، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990مي خري بك، رميا الصغرية، قصة لألطفال، دمشق، مر  -

 .1990مرمي خري بك، سلة من النجوم، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990مرمي خري بك، عصفور اجلّنة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990مرمي خري بك، مدينة احلجارة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990لألطفال، دمشق، مرمي خري بك، هّيا معنا اي سنجوب، قصة  -

 .1990مرمي خري بك، ايرا والقطّة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1990انداي خوست، المكان للغريب، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

1991 

 .1991أنيسة عبود، حني تنزع األقنعة، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1991دمشق، ضياء قصبجي، ثلوج دافئة، احتاد الكتاب العرب،  -

 .1991لينا كيالين، الغزالة رمي، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1991لينا كيالين، الغزالة رمي، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1991لينا كيالين، القطة مياو، قصص لألطفال، وزارة الثقافة،  -

 .1991ب، دمشق، ماري رشو، قوانني رهن القناعات، احتاد الكتاب العر  -

 .1991هنلة السوسو، سوار دالية، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -
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1992 

 .1992رابب ابراهيم هالل، دوائر املاء واألمساء، دار الشادي، دمشق،  -

 .1992ضحى مهنا، قالت الشمس لألطفال )لألطفال(، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1992دمشق، ضحى مهّنا، اجلناحان، قصة لألطفال،  -

 .1992ضحى مهّنا، احلكم الباطل، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992ضحى مهّنا، السباق، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992ضحى مهّنا، قالت الشمس لألطفال، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992ماري رشو، وجه وأغنية، دمشق،  -

 .1992دمشق، مرمي خري بك، أم أربع وأربعني، قصة لألطفال،  -

 .1992مرمي خري بك، البومة والقمر، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992مرمي خري بك، اجلوزة والسنجاب، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992مرمي خري بك، اخلضار وقوس القزح، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992مرمي خري بك، الدجاجة وحّبات القمح، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992بك، الدعسوقة والفراشة، قصة لألطفال، دمشق، مرمي خري  -

 .1992مرمي خري بك، السلحفاة واحللزون، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992مرمي خري بك، الصوص املشاكس، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992مرمي خري بك، حلم قطرات املطر، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992ألطفال، دمشق، مرمي خري بك، دودو يف املدرسة، قصة ل -

 .1992مرمي خري بك، ماذا فعل دودو؟، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1992مرمي خري بك، من هو املغرور، قصة لألطفال، دمشق،  -
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 .1992ملك حاج عبيد، الغرابء، دار احلوار، الالذقية،  -

1993 

 .1993الينابيع، دمشق، أمية عبد الدين، سوق اإلثنني الثالاثء اخلميس، دار  -

 .1993دالل حامت، حجا يف الفضاء، قصة طويلة مصورة، دمشق،  -

 .1993غالية قباين، حالنا وحال هذا العبد، دمشق،  -

 .1993لينا كيالين، األفعى سامو، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1993 لينا كيالين، الديك كوكو، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق، -

 .1993لينا كيالين، السمكة سري )لألطفال(، احتاد الكتاب العرب، دمشق،   -

 .1993هيفاء بيطار، قصص مهاجرة، دمشق،  -

 .1993هيفاء بيطار، ورود لن متوت، دمشق،  -

 .1993وصال مسري، ليست جرمييت، دمشق،  -

1994 

 .1994دمشق، أنيسة عبود، حريق يف سنابل الذاكرة، دار احلصاد،  -

 .1994تيودورا ابراهيم، حكاايت من دفرت األمس، دار كندة، دمشق،  -

 .1994حنان درويش، ذلك الصدى، دمشق،  -

 .1994دالل حامت، جحا ولصوص التحف، قصة طويلة مصورة،  -

 .1994رجاء حويلة، البقرة الصفراء، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1994فال، دمشق، رجاء حويلة، الكلب األسود، قصة لألط -

 .1994رجاء حويلة، شقائق النعمان، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1994رجاء حويلة، مدينة السعادة، قصة لألطفال، دمشق،  -
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 .1994رجاء حويلة، ايمسني الطّّيبة، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1994سلوى الرفاعي، بقعة يف ضوء الرماد، دار احلوار، الالذقية،  -

 .1994النافذة، احتاد الكتاب العرب، دمشق،   ضحى مهنا، -

 .1994ضحى مهّنا، النافذة، قصص للفتيان، احتاد الكتاب العرب،  -

 .1994ضحى مهّنا، هكذا عاش جلجامش، قصة للفتيان،،  -

 .1994لينا كيالين، السمكة سريا، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

 .1994ألطفال، دمشق، لينا كيالين، عيد ميالد سعيد، قصص ل -

 .1994مها سليمان، أايم احلب، دار جملة الثقافة، دمشق،  -

 .1994ندى الداان، عند النافذة، دمشق،  -

 .1994نعمة خالد، االنتظار، دار احلوار، الالذقية،  -

 .1994هنى الدابغ، من الغابة، قصص لألطفال،  -

1995 

 .1995أميمة اخلش، انعتاق، دمشق،  -

 .1995حنان درويش، فضاء آخر لطائر النار، دمشق،  -

 .1995رابب ابراهيم هالل، ترانيم بال إيقاع، احتاد الكتاب العرب، دمشق،   -

 .1995صبحي دسوقي، ضجيج الروح، دار احلوار، الالذقية،  -

 .1995ضحى مهنا، الطريق، قصص لليافعني، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1995ار إشبيلية، دمشق، ضياء قصبجي، إحياءات، د  -

 .1995كوليت نعيم هبنا، االعرتاف األول، دار الطليعة اجلديدة ، دمشق،   -

 .1995لينا كيالين، األحالم الذهبية، قصص لألطفال، دمشق،  -
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 .1995لينا كيالين، السلحفاة نسمة، قصص لألطفال، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1995فال، دمشق، لينا كيالين، النملة مننم، قصص لألط -

 .1995جزءاً، قصص لألطفال، دمشق،  17لينا كيالين، سلسلة رحالت عصفور وعصفورة  -

 .1995مية الرحيب، امرأة متحررة للعرض، دار األهايل، دمشق،  -

 .1995هنلة السوسو، طقوس موت ومهي، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1995لكتاب العرب، دمشق، هيفاء بيطار، خواطر يف مقهى رصيف، احتاد ا -

1996 

 .1996أنيسة عبود، غسق األكاسيا، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1996اعتدال رافع، يوم هربت زينب، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .1996خولة خلوف، حكاية اجلسد، دمشق،  -

 .1996ق، دالل حامت، حكاايت من طفولة زينب، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمش -

 .1996دالل حامت، قصر املرمر، قصة علمية لألطفال، دمشق،  -

 .1996قصة، دمشق،  13سعاد حممد القادري، أان و -

 .1996سعاد حممد القادري، على حافة احللم، دمشق،  -

 .1996شذى برغوث، اللوحة، مطبعة عكرمة، دمشق،  -

 .1996عكرمة، دمشق، شذى برغوث، لوحات على جدار ريفي عتيق، مطبعة  -

 .1996ليلى صااي سامل، الغيمة ال متطر ألعاابً، قصة، دمشق،  -

 .1996جناح ابراهيم، احلكمة يف اجلراب األسود، دمشق،  -

 .1996ندى الداان، أوراق اللعب. أوراق األشجار، دمشق،  -

 .1996نعمة خالد، وحشة اجلسد، دار احلوار، الالذقية،  -
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 .1996واه اجلليل، احتاد الكتاب العرب، دمشق، نريوز مالك، ما ر  -

 .1996هيفاء جابر، الفارس )لليافعني(، دمشق،  -

1997 

 .1997ابتسام شاكوش، حماولة للخروج من اجملال املغناطيسي، مطبعة عكرمة، دمشق،  -

 .1997حنان درويش، بوح الزمن األخري، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1997امرأة فقدت امسها، وزارة الثقافة، دمشق، دالل حامت،   -

 .1997غالية خوجة، الفارس األزرق، قصة لألطفال، دمشق،  -

 .1997لينا كيالين، احللم واملستقبل، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،    - 

 .1997ماجدة بوظو، هكذا تكلمت راهبيت، دار ماجدة، الالذقية،  -

 .1997اجلسر، دار الصداقة، حلب، منهل السراج، ختطي  -

 .1997انداي خوست، مملكة الصمت، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .1997جناح ابراهيم، حوار الصمت، مؤسسة عال، محص،  -

 

1998 

 م.1998آان عكاش، الفرح، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 م.1998أمل الدهنة، أوراق الروح تتوهج، دمشق،  -

 .1998الشايب غامن، عبور، بريوت، دار نوفل، إقبال   -

 م.1998ابتسام شاكوش، إشراقة أمل، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 م.1998ابتسام شاكوش، بعض من ختيلنا. احلفة، بسمة للدعاية،  -

 م.1998اعتدال رافع، رجيل البجع، دمشق، وزارة الثقافة،  -
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 م.1998تيدورا إبراهيم، صوراتن لوجه واحد، دمشق،  -

 م.1998مجانه طه، عندما تتكلم األبواب، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1998سلوى الرفاعي، دمي يزهر يف راحتك، دمشق،  -

 م.1998غزالة درويش، شتاء البحر، دمشق، دار كنعان،  -

 م.1998كالديس مطر، فرح عابر، بريوت، دار الفكر املعاصر،   -

 م.1998أخرى، طرطوس، دار أرواد،   جنال أمحد علي، اجلنازة وقصص -

 .1998نريوز مالك، تلك احلكاايت، دمشق، دار الطليعة اجلديدة،  -

 م.1998هيام املفلح، الكتابة حبروف مسروقة، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،   -

 م.1998هيفاء البيطار، موت البجعة، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1998قمر، دمشق، احتاد الكتاب العرب، وصال مسري، حني غصب ال -

1999 

 م. 1999أفرام اسكندر، غادة ونوم املطر، االحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني،    - 

 م.1999أميمة اخلش، الرشيم، دمشق، دار مكتبة إيزيس،  -

 م.1999أنيسة عبود، تفاصيل أخرى للعشق، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1999ابتسام شاكوش، الشمس يف كفي، دمشق، دار عالء الدين،  -

 .1991حنان درويش، حكمة اهلدهد، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1999حنان فهد علي، وأيضاً حنلم.، طرطوس، أرواد،  -

 م.1999، سحر أبو حرب، من ذاكرة عشتار قصص وأشعار، دمشق، مركز العلم والسالم للدراسات والنشر  -

 م.1999مسر يزبك، ابقة خريف، دمشق،   -

 م.1999غزالة درويش، زمن حيرتق، دمشق، دار كنعان،  -
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 م.1999فاطمة ماوردي، يف الركن اهلادئ، الالذقية، دار املرساة،  -

 م.1999فوزات رزق، عواد احلمد، دمشق، دار عالء الدين،  -

 .1999عة االحتاد، فوزية مجعة املرعي، حبرية الشمع، الرقة، مطب -

 م.1999لينا سويدان، عندما يعشق الصغر، طرطوس، دار قرطاج،  -

 .1999لينا كيالين، حيكى أن، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 م.1999ماجدة بوظو املالكي، االعرتاف/ اعرتافات، الالذقية،  -

 م.1999لعرب،  منال فياض، سفر يف وريد مقطوع، دمشق، احتاد الكتاب ا -

 م.1999نعمة خالد، نساء، الالذقية، دار احلوار،  -

 م.1999هيفاء بيطار، كيف حيبك قلب واحد لتعيش، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.1999وفاء خرما، األجنحة املتكسرة لـ »س« و»ع«، محص، دار احلقائق،  -

 م.1999لكتاب العرب، وفاء عزيز أوغلي، غريبة فوق أهداب دمشق، دمشق، احتاد ا -

2000 

 .2000أميمة اخلش، شوق، الالذقية، دار احلوار،  -

 .2000اعتدال رافع، أجبدية الذاكرة، دمشق، وزارة الثقافة،  -

 .2000رابب إبراهيم هالل، أجراس الوقت، قصص، وزارة الثقافة،  -

 م.2000روزا ايسني حسن، مساء ملوثة ابلضوء، بريوت، دار الكنوز األدبية،   -

 م.2000( صوفية، دمشق، مركز العلم والسالم للدراسات والنشر، 1سحر أبو حرب، قصص قصيدرة للزمن ) -

 م.2000( فوزية، دمشق، مركز العلم والسالم للدراسات والنشر، 2سحر أبو حرب، قصص قصيدرة للزمن ) -

 .2000سعاد حممد القادري، عرس النار، قصص، دمشق،  -

 .2000مكارم، جرمية من نوع آخر، قصص، دمشق، سعاد مهنا  -
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 .2000مسر يزبك، مفردات امرأة، دمشق، دار الكنوز األدبية،  -

 م.2000شذى برغوث، تفاصيل، قصص، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 .2000ضياء قصبجي، إحياءات جديدة، قصص، دمشق،  -

 م.2000ثقايف العريب بريوت،  غالية قباين، صباح امرأة، الدار البيضاء، املركز ال -

 م.2000فلك حصرية، شهرزاد، دمشق،   -

 م.2000كوليت خوري، امرأة، دمشق، دار طالس،   -

 .2000دمشق،  لينا كيالين، الببغاء غايل، قصص لألطفال، وزارة الثقافة،  -

 م.2000لينا نعمة، حفرايت، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 .2000ق، احتاد الكتاب العرب، ماري رشو، أمجل النساء، دمش -

 م.2000ملك حاج عبيد، غربة ونساء، دمشق، احتاد الكتاب العرب،  -

 م.2000مي جليلي، حراب القصب، دمشق، دار الشموس،  -

 .2000مية الرحيب، شوق، قصص، دمشق،  -

 م.2000جنوى جنايت النابلسي، والدة غري شرعية، دمشق،  -

 .2000ركة، دار أرواد للنشر، طرطوس، هنلة البدوي، النافذة املتح  -

 .2000هناء أمينو، مذكرات أواخر القمر، حلب،  -

 .2000هناء أمينو، مذكرات يوميات مطلقة، حلب،  -

 م.2000هيفاء بيطار، الساقطة، بريوت، رايض الريس،  -

 .2000دمشق،  هيفاء بيطار، عطر احلب، قصص،  -

 م.2000دمشق،  وفاء خرما، الربج، دمشق، دار احلقائق، -

2001 
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 .2001أمل حورية، وتالشى احللم، قصص، الالذقية،  -

 .2001إيناس حقي، رقصات قليب فيت، قصص، دمشق،  -

 .2001ابتسام إبراهيم الرتيسي، جذور ميتة، قصص، دمشق،  -

 .2001دمشق،  رجاء حويلة، دنيا األسرار، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

 .2001مساء سليمان، دوار، قصص، دمشق،  -

 .2001سها جالل جودت، رجل يف املزاد، قصص، دمشق،  -

 .2001ضحى أمحد، ويلبس الواد ثوابً آخر، قصص، طرطوس،  -

 .2001شق، عبري كامل إمساعيل، للثلج لون آخر، قصص، دم -

 . 2001غالية خوجة، الفصول األربعة، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب، دمشق،    - 

 .2001جناح إبراهيم، أهدى من قطاة، قصص، دار طالس، دمشق،  -

 .2001جنوى جنايت النابلسي، انر ودم، قصص، حلب،  -

 .2001هنلة السوسو، قمر أخضر، قصص، القاهرة،  -

 .2001أيها الصمت، قصص، دمشق، هنى احلافظ، وداعاً  -

 .2001نوفل نّيوف، تقطري الروح، قصص، دمشق،  -

 .2001هيمى املفيت، مهسات صيفية، قصص، احتاد الكّتاب العرب، دمشق،  -

2002 

 .2002أمية اجلاسم العبيد، حديث الذاكرة، قصص، دمشق،  -

 .2002دمشق،  ابتسام شاكوش، احللم األزرق، قصص،  -

 .2002دمشق،  مجانة طه، مغامرات مسكة، قصص لألطفال، احتاد الكتاب العرب،  -

 .2002حسيبة عبد الرمحن، سقط سهواً، قصص، دمشق،  -
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 .2002داي جوان، احلجاب، قصص، دمشق،  -

 .2002سحر سليمان، اهلجرة من القدر، قصص، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .2002قصص، طرطوس، ضحى أمحد، لون رمادي للبقاء،   -

 .2002فائزة الداود، رجل الرغبة األخرية، قصص، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .2002فوزيّة املرعي، خلف ذاكرة اإلبصار، قصص، الرقة،  -

 .2002ماري رشو، احلب أوالً، قصص، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .2002ملك حاج عبيد، البستان، قصص، احتاد الكتاب العرب، دمشق،   -

 .2002اندرة بركات احلفار، أرملة رجل حي، قصص، دمشق،  -

 .2002هنلة البدوي، تذكرة سفر، قصص، طرطوس،  -

 .2002هدى وسوف، طرقات وعرة، قصص، دمشق،  -

 .2002دمشق،  هيفاء بيطار، دموع الشيطان، قصص،  -

2003 

 .2003تروندا املنديل، أرملة الفرح املفقود، قصص، دير الزور،  -

 .2003فيقة خضور، عناق يف زمن اليباس، قصص، دمشق، تو  -

 .2003توفيقة خضور، نداء النصف اآلخر، قصص، دمشق،  -

 .2003مجانة طه، صمت أزرق غامق، قصص، دمشق،  -

 .2003ران أبو طوق، درس استثنائي، قصص، احتاد الكتاب العرب، دمشق،   -

 .2003سعاد حممد القادري، املدار األخري، قصص، دمشق،  -

 .2003سعاد مهنا مكارم، رؤية يف. قصص، دمشق،  -

 .2003سوزان إبراهيم، حني أييت زمن احلب، قصص، محص،  -
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 .2003ضحى أمحد، نواصي االغرتاب، قصص، طرطوس،  -

 .2003ضياء قصبجي، ملست يوماً رداءها، قصص، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .2003احلب واملوت واحلياة، قصص، دمشق، فاتن فريز صربي، نينوى، ثالثية  -

 .2003فرايل سليمة الشويكي، نورس بال جناحني، قصص، دمشق،  -

 .2003مااي عبارة، جسور معلقة، قصص، احتاد الكتاب العرب، دمشق،  -

 .2003جناح إبراهيم، ما بني زحل وكمأة، قصص، دار طالس، دمشق،  -

 .2003البلد، دمشق،  جناح إبراهيم، نداء القطرس، قصص، دار  -

 .2003جناح إبراهيم، هذا املطر يل، قصص، دمشق،  -

2004 

 .2004كوليت هبنا، لوز مر، قصص، دمشق،   -

 .2004انشد سعيد، الدنيا فوضى!، قصص، وزارة الثقافة، دمشق،  -

 .2004جناح إبراهيم، أابريق الندى، قصص، دمشق،  -

 جمموعة قصصية دون اتريخ أو مؤلف 

 امت، كان اي مكان، حكاايت شعبية لألطفال. دالل ح -

 رجاء األرانؤوط، اخلروفان، قصة لألطفال. -

 رجاء األرانؤوط، السحابة اخلرّية، قصة لألطفال.  -

 رجاء األرانؤوط، الّسنونو، قصة لألطفال. -

 رجاء األرانؤوط، النحلة، قصة لألطفال. -

 رجاء األرانؤوط، النملة اجملّدة، قصة لألطفال.  -

 رجاء األرانؤوط، على شاطئ البحر، قصة لألطفال. -



 

Dr. Ibrahim ALSHBLI 

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 253-285 

282 

 رجاء األرانؤوط، يف السوق، قصة لألطفال. -

 جزءاً، قصص لألطفال. 12فاتن عمران، سلسلة حكاية كل يوم  -

 فادية اخلشن، دار اجلليل، دمشق، أحالم القطة البيضاء.  -

 سنوات(. 9، 8قمر سامل، احلسون املسافر، دار الفكر، للشداة )أبناء  -

 سنوات(، عودة احلسون  9، 8قمر سامل، دار الفكر، للشداة )أبناء  -

 سنوات(.  7، 5قمر سامل، داببيت، دار الفكر، لألطفال )أبناء  -

 ليلى صااي سامل، أرنوب حيب العسل، قصة. -

 ليلى صااي سامل، الفارس امللثم، قصص. -

 ليلى صااي سامل، امللك الطيب واحلطاب، قصص. -

 لى صااي سامل، انطلق اي بساط الريح، قصص لألطفال، منظمة طالئع البعث.لي -

 ليلى صااي سامل، سلمى وعازف الناي، قصص.  -

 ليلى صااي سامل، غندور واحلطاب، قصة. -

 ليلى صااي سامل، معركة اخلراف، قصص. -

 ليلى صااي سامل، ايمسني وجنم الدين، قصص. -

 اجلليل، دمشق، الطائر الذي وجد صوته.لينا كيالين، دار   -

 سنة(. 12، 10مقبولة الشلق، مغامرات دجاجة، دار الفكر، للناشئني )أبناء  -

 مي بلوكباشي، أحالم لوان، قصة لألطفال.  -

 مي بلوكباشي، أقالم عصام امللونة، قصة لألطفال. -

 مي بلوكباشي، األصدقاء، قصة لألطفال. -

 كيم والعصفور، قصة لألطفال.مي بلوكباشي، البوم احل -
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 مي بلوكباشي، ما أمجل احلرية، قصة لألطفال.  -

 مي بلوكباشي، مكتبة الرباعم، قصة لألطفال.  -

 انهدة الّرهوجني، داان اجلميلة، قصص لألطفال. -

 نصر مّشايل، سليم يفقد ذاكرته، قصة لألطفال.  -

 خامتة
البيبلوغرايف للقصة السورية اطِّّراد صدور القصة النسائية السورية منذ تسعينيات  يظهر لنا من االستقصاء  

القرن املاضي بشكل أكرب مما كان عليه قبل ذلك، وال سيما إذا ما قارانها ابلقصص اليت صدرت عن 
الكتاب السوريني يف الفرتة نفسها، كما نالحظ توجه عدد من القاصات السورايت إىل أدب األطفال؛ 

صدرت غري قليل من اجملموعات القصصية املوجهة لألطفال، وقد توصل البحث إىل مجلٍة من  إذ
 النتائج اليت جنملها فيما أييت:

أتخرت القصة النسائية السورية ابلظهور حىت أربعينيات القرن العشرين، وكانت الرايدة يف  -
األوىل"، اليت نشرت بوساطة هذا املضمار للقاصة وداد سكاكيين عن قصتها "املرحلة 

 الصحافة.
تتاىل صدور القصة النسائية السورية يف مخسينيات وستينيات القرن العشرين، وكانت أعداد  -

 القصص الصادرة قليلة؛ إذ اقتصرت بعض السنوات على جمموعة قصصية أو جمموعتني.

قد أسهم العامالن اطراد صدور القصة النسائية السورية بشكل أكرب منذ بداية التسعينات، و  -
االجتماعي والثقايف يف زايدة أعداد اجملموعات القصصية للكاتبات السورايت؛ إذ مل تعد 
الكتابة حكراً على الرجل، أو عيباً ينال من املرأة ومكانتها، كما أسهم التطور الثقايف وازدايد 

 عدد دور النشر يف  زايدة نشر القصة النسائية السورية وانتشارها.

  در واملراجع: املصا
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منشورات  دمشق.  القصة القصرية السورية ونقدها يف القرن العشرين،   (2001احلسني ) أمحد جاسم     -
   .احتاد الكتاب العرب 

 . دار ابن هانئ دمشق: ، املرأة يف كتاابهتا، (  1968احلميدي ) أمحد -

املعهد  دمشق: ،  وتقنياهتا السردية القصة يف سورية أصالتها (.  2004)  إيف غونزاليز   شحيِّّد  مجال  -
 . الفرنسي للشرق، قسم الدراسات العربية 

   .اجمللس األعلى للثقافة القاهرة: ترمجة: حصة إبراهيم منيف،  الرواية العربية،  (.  1997ألن )  روجر -

،  2005-1990(. صورة اجملتمع يف القصة القصرية النسائية السورية 2008رودان مرعي أمسر ) -
 جامعة تشرين، سوراي.  ه غري منشورة،رسالة دكتورا 

جملة العلوم  رواد القصة القصرية يف إيران وسورية دراسة مقارنة،   ( 2012حسيين ) شكوه السادات -
 ، إيران. 19، العدد: اإلنسانية الدولية 

دمشق.   صفحات جمهولة يف اتريخ القصة السورية، دراسة ومناذج، ( 1974أبو شنب )  عادل -
 . الثقافة واإلرشاد القوميمنشورات وزارة 

منشورات احتاد  دمشق:  فكرة القصة، نقد القصة القصرية يف سورية، (. 1981أبو هيف ) عبد هللا -
     .الكتاب العرب 

 . دار الطليعة بريوت:  ،  2، طغادة السمان بال أجنحة  (.1979شكري ) غايل -

،  21، اجمللد: ة جامعة دمشق جمل   ، املرأة يف رواية قمر الكيالين، حبث،(2005حلواين ) فادية مليح  -
 . 2+1العدد: 

،  29اجمللد:  جملة جامعة تشرين،  القص النسائي السوري حىّت التسعينات،   (. 2007مغريب ) فاروق  -
 سوراي. ، 2العدد:

ت يف اللغة العربية  اجملة دراسسنية صاحل موقع الشعر وداللة االختالف،    (. 2010برهم ) لطفية  -
   .3العدد:  جامعة تشرين، سوراي، وآداهبا،
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  ، دمشق: 1ط ،1983 - 1978الكاتبات السورايت (1988وعالين ) ، حممد علياملصري  مروان  -  -
 للنشر.  األهايل دار 

الكتابة النسوية من السلطة الذكورية إىل املتخيل األنثوي رواية"قيد   (2017-2016) اندية مباركية -
 . جامعة العريب التبسياجلزئر.  ، رسالة ماجستري،  الفراشة" لشرين سامي أمنوذجاً 
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  THE HUMANITARIAN OF LINGUISTIC 

CONNECTION IN MODELS OF PROPHETIC 

DISCOURSE 

Reem Farhan Odeh. MAAITA1 
 
 

Abstract 

Language is a bounty from Allah Almighty to the whole creatures and a great 

characteristic of human being. So, it stays as a link and bridge among them in 

this universe. They use it to express their selves despite of differentiations of their 

tongues, colors and classes. However, this paper tackles to take models of 

prophetic sayings in order to deepen and read its language. In the same regard, 

no wonder that Allah Almighty has selected The Holy Quran to be as a marvelous 
title of his Prophet Mohammad's Massage, so as it originates the basics of 

dialogue, comprehensive values of disputation, logic and narration. Prophet 

Mohammad (PBUH) is considered as a very good example of understanding all 

these mentioned aspects, in addition to his Qurayshian, s mentality. He grew in 

Pre-Islamic Era which was full of high level discourse, and the language has 
performed what the weapons could not do it.  Hence, this paper will analyze the 

styles of prophetic discourse, so the researcher has found out that Prophet 

Mohammad revered the language and listened to the beautiful vocabulary. He 

used a neutral language, without specification. He delivered his orations in general 

to avoid scratching the feeling of anyone. He used to convince the other by logic 

and language, so these are reasons of the speed stretching of his massage, and 
Allah Almighty has provided him of the short rich expressions. No wonder to 

conclude that Prophet Mohammad (PBUH) has accomplished the linguistic 

security.     

Key words: Arabic Language, Analysis Discourse, Humanitarian, Connection. 
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 إنسانّية الّتواصل اللغوّي يف مناذج من اخلطاب النّبويّ 
 األستاذة الدّكتورة رمي فرحان عودة املعايطة  

 اململكة األردنّية اهلامشّية-جامعة البلقاء الّتطبيقّية 
 امللّخص  

وهي من أعظم ما ماز به هللا تعاىل البشر من سائر تظّل اللغة جسرًا واصًًل بني البشر يف هذا الكون،  
خلقه، فهي اّليت تعّّب عن مكنوانهتم، وهبا يتواصلون مهما اختلفت ألواهنم وألسنتهم وطبقاهتم 

 ودرجاهتم.
احلديث الّشريف، فًل غرو أن خيتار هللا لنبّيه  وينتوي هذا البحث سّب أغوار اللغة الّنبويّة يف مناذج من  

القرآن الكرمي ليكون عنوان رسالته اخلالدة، مبا حيتوي عليه من أصول يف احلوار، وقيم شاملة يف 
 احِلجاج، ومفهوم واضح للّنهج املنطقّي، وبراعة يف الّسرد احلكائّي.

قد تشّكل يف عقلّيته من فصاحة قرشّية وقد متّثل الّرسول الكرمي هذا كّله أحسن متّثل، مع ما كان 
 عربّية، فهو ابن عصر كانت الكلمة فيه تفعل ما ال يفعله الّسيف الّصقيل؛ فتقيم حروًًب وحتقن دماء.

لذلك، فإّن هذا البحث سيأيت على مناذج من احلديث الّشريف للّنيّب الكرمي، ليبنّي طرائقه يف الّتواصل 
حليل علمّي بعيد من احلماسة والّتكّلف، فقد وجدان أّن الّرسول كان اإلنساين الراقي مع من حوله بت

يف خطابه يوّقر الكلمة، وال سّيما إن مسعها من املتكّلم، وكان يستعمل حياديّة اللغة يف خطبه، فًل 
خيّصص، بل يعّمم حّّت ال خيدش حياء أحد، ونلفيه يستعمل اإلقناعّية اللغويّة، حّّت يغّّي عقلّية 

ل، وهذا كّله كان سبًبا يف انتشار دعوته الّسريع، إذ إنّه أويت جوامَع الكلم، واستطاع أن حيّقق الّسائ
 األمن اللغوّي.

 لغة عربّية، حتليل اخلطاب، اإلنسانّية، الّتواصل. الكلمات املفتاحّية:  
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 مدخل:
واحملَدثون، وانشغلوا بوصفها أبعلى درجات بلغت لغة الّنيّب الكرمي مكانة عالية نّوه هبا العلماء القدماء  

البًلغة، وال غرو، فقد أويت جوامع الكلم، وسنستعرض يف هذا التمهيد أقوال بعض هؤالء العلماء، 
من عصور متعّددة، مّث نصرف جهدان لتحليل لغة اخلطاب الّنبوّي من ثًلثة أبعاد: توقّيه للكلمة، 

 وحياديّة لغته، وإقناعّيتها.
جلاحظ كًلمه، فقال:"...وهو الكًلم اّلذي قّل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجّل فقد وصف ا

َوَما أََنا ِمَن عن الّصنعة، ونزّه عن الّتكليف، وكان كما قال هللا تبارك وتعاىل: قل اي حمّمد:" 

" فكيف وقد عاب الّتشديق وجانب أصحاب الّتقعيب، واستعمل املبسوط يف موضع  اْلُمتََكل ِِفينَ 
البسط، واملقصور يف موضع القصر، وهجر الغريب الوحشّي، ورغب عن اهلجني الّسوقّي، فلم ينطق  
إاّل عن مّياث حكمة، ومل يتكّلم إاّل بكًلم قد حّف ًبلعصمة، وشّيد ًبلّتأييد، ويّسر ًبلّتوفيق. وهو 

م اّلذي ألقى هللا عليه احملّبة، وغّشاه ًبلقبول، ومجع له بني املهابة واحلًلوة، وبني حسن اإلفهام الكًل
وقّلة عدد الكًلم، مع استغنائه عن إعادته، وقّلة حاجة الّسامع إىل معاودته. مل تسقط له كلمة، وال 

يبّذ اخلطب الّطوال ًبلكلم زّلت به قدم، وال ًبرت له حّجة، ومل يقم له خصم، وال أفحمه خطيب، بل  
القصار، وال يلتمس إسكات اخلصم إاّل مبا يعرفه اخلصم، وال حيتّج إاّل ًبلّصدق، وال يطلب الَفْلج إاّل 
ًبحلّق، وال يستعني ًبخِلًلبة، وال يستعمل املواربة، وال يهمز وال يلمز، وال يبطئ وال يَعَجل، وال يسهب 

كًلم قّط أعّم نفًعا، وال أقصد لفظًا، وال أعدل وزاًن، وال أمجل مذهًبا، وال حَيَصر. مّث مل يسمع الّناس ب
وال أكرم مطلًبا، وال أحسن موقًعا، وال أسهل خمرًجا، وال أفصح معًًن، وال أبني يف فحوى من كًلمه 

 (.18-16:   2صّلى هللا عليه وسّلم كثّيًا")اجلاحظ:  

ي مبعنينْي:" القسم األّول منهما هو ما استخرجَته وقد حتّدث ابن األثّي عن معًن جوامع الكلم، فه
ونّبهَت عليه، ومل يكن ألحد فيه قول سابق،...،وأّما القسم الثّاين من جوامع الكلم، فاملراد به اإلجياز 

 (.80-78:    1ابن األثري    اّلذي يدّل به ًبأللفاظ القليلة على املعاين الكثّية")
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( تكّلم فيه على فصاحة لسان الّنيّب وبًلغة قوله 125-115عياض: وعقد القاضي عياض فصًًل)
َهل،  فقال:" وأّما فصاحة اللسان، وبًلغة القول، فقد كان من ذلك ًبحملّل األفضل واملوضع اّلذي ال جيج
سًلسَة طبع، وبراعَة منزع، وإجياز مقطع، ونصاعَة لفظ، وجزالَة قول، وصّحة معاٍن، وقّلَة 

كذلك:" فجمع له بذلك قّوة عارضة البادية وجزالتها، ونصاعة ( ويقول  .115عياض: تكّلف")
ألفاظ احلاضرة ورونق كًلمها، إىل الّتأييد اإلهلّي اّلذي مدده الوحي اّلذي ال حييط بعلمه 

 (. 125-124بشرّي،...،وكان جهّي الّصوت، حسن الّنغمة، صّلى هللا عليه وسّلم")عياض:  

ليغ الّرسول رسالته وتًلوة القرآن على الّناس من حوله:" مّث جعل وأومأ املاوردّي إىل ذلك فقال بعد تب
إىل رسوله صّلى هللا عليه وسّلم بيان ما كان جممًًل، وتفسّي ما كان مشكًًل، وحتقيق ما كان حمتمًًل، 

 (..95-94املاوردّي :    ليكون له مع تبليغ الّرسالة ظهور االختصاص به ومنزلة الّتفويض إليه")

خمشرّي يف مقّدمة "الفائق" إىل ذلك فقال:" مّث إّن هذا البيان العريّب كأّن هللا عّزت قدرته وأشار الزّ 
خمضه وألقى زبدته على لسان حمّمد عليه أفضل الصًلة وأوفر سًلم، فما من خطيب يقاومه إاّل 

طق إاّل كالّبذون نكص متفّكك الّرجل، وما من ِمصقع يناهزه إاّل رجع فارغ السَّْجل، وما قجرِن مبنطقه من
 مع احلصان املطهَّم، وال وقع من كًلمه شيء يف كًلم الّناس إاّل أشبه الَوَضح يف نقبة األدهم")

 (.11:    1الّزخمشرّي:   

( حتّدث فيه .274-225. و:  284-233:    2الّرافعّي:  وقد عقد كذلك الرّافعّي فصًًل طويًًل)  
اإلنسانّية اّليت سجدت األفكار آليتها، وَحَسرت العقول  عن البًلغة الّنبويّة فقال:" هذه هي البًلغة

( ويقول يف موطن آخر:" فإّن نسق البًلغة الّنبويّة ميتاز يف مجلته 235:  2الّرافعّي:  دون غايتها")
إاّل -أبنّه ليس من شيء أنت واجده يف كًلم الفصحاء وهو معدود من ضروب الفصاحة ومتعّلقاهتا

(  .281:    2الّرافعّي:    لى مقدار من االعتبار يفرده ًبمليزة وخيّصه ًبلفضيلة")وجدته يف هذا الّنسق ع
وقد امتازت البًلغة الّنبويّة يف رأي الرّافعّي بثًلث خصال هي: اخلجلوص والقصد واالستيفاء)الرّافعّي:  

2    :281-284 .) 
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مستعيًنا مبا ورد عند القاضي ( عن فصاحة الّنيّب  433-429اجلزائرّي:  وحتّدث أبو بكر اجلزائرّي)  
عياض  يف كتابه "الّشفا بتعريف حقوق املصطفى" مّث انتهى إىل" أّن فصاحة الّرسول صّلى هللا عليه 
وسّلم ال عجب فيها وال غرابة، ما دام مضرايا هامشياا، خّصه ربّه ًبلعناية يف الّتأديب والّّتبية، وهّيأه 

ى هللا عليه وسّلم ما نطق انطق وأًبن، من كّل خملوق من إنس للوحي، ومحّله البًلغ والبيان، فصلّ 
 (.433اجلزائرّي :    وجاّن")

هذه أقوال قليلة داّلة من جمموع أقول كثّية، تعلي شأن لغة اخلطاب الّنبوّي، وقد اخّتانها بعناية       
مجعها ونشرها، وحسبنا أنّنا   لتمّثل عصوًرا يف تراثنا، ولو أردان استيفاءها كّلها الحتجنا زمًنا طويًًل يف

 ملسنا املسألة وأشران إليها، لنبدأ مناقشة أركان البحث الّثًلثة، وهي:

: توقري الكلمة:   أّوًلا
الكلمة هي معجزة الّنيّب الكرمي، فقد ختّّي هللا له أن ينّزل عليه القرآن الكرمي َمصجوًغا صياغة إهلّية 

فما أفلحوا، واعّتفوا بقصورهم وتقصّيهم أمام حسن الّسبك مدهشة، وحتّدى به العرب أن أيتوا مبثله  
وبراعة اللغة، ولذلك، كان الّنيّب يف خطابه يستعمل أرقى العبارات وأدّق املفردات بفصاحة ال تبارى 

 وبًلغة ال جتارى، كما أّن الكلمة اجلميلة كان هلا يف نفسه أحسن الوقع وأشّد الّتأثّي.

ت كاسّير إذ يقول:" واحلقيقة أّن "الكلمة" أو اللغة هي فعًًل اّليت ختلق وقد أشار إىل مثل هذا آرنس
لإلنسان ذلك العامل األقرب إليه من أّي عامل موضوعات طبيعّية، وتًلمس رخاءه وكربه على حنو مباشر 

ده، يف أكثر من الطّبيعة املاّديّة؛ ألّن اللغة هي اّليت جتعل وجوده يف مجاعة ما ممكًنا، ويف اجملتمع وح
 (.114عًلقة له بـ"أنت" تؤّكد ذاتّيته نفَسها كـــ"أان")كاسّير:  

وللكلمة دور كبّي يف انتشار األداين، إذ" ال ميكننا احلصول على معرفة أدّق أبسس هذه العًلقة إاّل 
بقدر ما ميكننا متابعة دراسة مثل هذه األمثلة عن توقّي "الكلمة" اّليت يتكّشف عنها دائًما اتريخ 
األداين،...،فهنا يتّم إدراك هللا قبل احلقبة املسيحّية آبالف الّسنني، كوجود روحّي يف العامل قبل أن 
خيلقه، واستعمل "الكلمة" كوسيلة للّتعبّي وأداة للخلق،...،واألداين اّليت تقوم صورهتا عن العامل ونشأة 
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ة اخلّي والّشّر، توّقر "الكلمة" املنطوقة الكون لديها يف اجلوهر على مقابلة أخًلقّية أساسّية هي ثنائيّ 
 (.92-89دييّن")كاسّير:  -كقّوة بدئّية مّت بفاعلّيتها وحدها حتويل العماء إىل كون أخًلقيّ 

وقد ألفينا الّنيّب الكرمي يعظّم الكلمة ويوّقرها، ويتسّمح مع املتكّلم ويبسط له يده، وإن كان خمطًئا عفا 
 عرض مثالنْي على ذلك:عنه، إاّل يف حدود هللا، وسن

ما رواه ابن إسحاق عن قـجتَـْيلة بنت احلارث، أخت الّنضر بن احلارث، إذ تبكيه بعد مقتله،  أّوهلما
 فتقول:

 "اي راكًبا، إّن األجثـَْيل مِظّنٌة          من صبح خامسة وأنت موّفق

 الّنجائب ختفقأبلْغ هبا ميًتا أبنَّ حتّية               ما إن تزال هبا  

 ميّن إليك وعّبة مسفوحة           جادت بواكفها وأخرى ختنجق

 هل يسمعيّن الّنضر إن انديته        أم كيف يسمع مّيت ال ينطق 

 أحمّمد اي خّي ِضْنِء كرمية          يف قومها والفحل فحل مجعرِق

غيظ الــمجْحَنقما كان ضّرك لو مننَت ورمّبا        مّن الفّت وهو  
َ
 امل

 أو كنَت قابَل فدية فليجنِفَقْن         أبعّز ما يغلو به ما ينفق

 فالّنضر أقرب من أسرت قرابًة        وأحّقهم إن كان عتق يـجْعَتق

 ظّلت سيوف بين أبيه تنوشه          هلل أرحام هناك تشّقق

 وهو عاٍن موَثقصّبًا يقاد إىل املنّية متعًبا          َرْسَف املقيَّد  
قال ابن هشام: فيقال، وهللا أعلم: إّن رسول هللا لـّما بلغه هذا الّشعر قال: لو بلغين قبل قتله ملننتج 

 (.48-47:    3ابن هشام:     عليه")
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إّن املتبّصر يف هذه األبيات يتبنّي حرارة الفقد اّليت اعّتت قـجتَـْيلة، وال سّيما أهّنا تتحّدث عن أخيها 
قد استبّد هبا خّب املقتل، واستوىل على نفسها، وقرعها قرًعا شديًدا، فجاشت نفسها هبذه راثية له، ف

األبيات، اّليت مل جتنح فيها إىل تعداد مآثره وذكر مناقبه، على معهود عادة الّشعراء يف الّراثء، فقد 
اجة إىل طغى اخلطب حّّت رأت أّن من العبث أن تذكر حماسنه، فهو املعروف املشهور، وليس حب

تعريف أحد هذه احملاسن، وال ًبلّتنويه به، بل حشدت كّل طاقتها لّتقيق قلب الّنيّب، وتبيني قرًبه منه، 
وكأهّنا تروم أن تعّظمه على حساب القضّية املركزيّة، وقد قّدمت خطّتها لذلك بكًلم آسر للقلوب، 

نسبه، وأنّه ينتسب إىل أرومة كرمية، يستقّر فيها، فقد عّظمت الّنيّب الكرمي وذّكرته أبصله وحسبه و 
وقد اتّبعت يف ذلك اخلًلئق العربّية، لعلمها أّن العريّب إذا ذّكر بنسبه وعشّيته اهتّز للّندى، وقد 
أفلحت يف ذلك أحسن الفًلح، ولو أّن أبياهتا جاءت بعد املقتل، ولكّنها استطاعت أن تستّل من  

على جناحها فيما لو سعت إليه قبل املقتل، حني أعلن الّنيّب الّنيّب الكرمي ونفسه كلمات نبيلة تدّل 
 قدرته على املّن عليه بنفي القتل لو مسعها قبل ذلك.

إّن موقف الّرسول الكرمي ينّم على توقّيه لّلغة الّضابطة والكلمة اجلميلة، ويشّي إىل أّن اخلطاب الّنبوّي  
سنة تقع منه موقًعا كرميًا؛ ألنّه بشر من حلم ودم، خطاب مجال وتعّقل مًعا، فهو يعلم أّن الكلمة  احل

وبعث يف قوم بلغت فيهم الكلمة مبلًغا عظيًما، وهو يتأثّر ًبلكًلم العايل الّرصني، وال يهدم جمد 
 املتكّلم، بل يعلي مقامه ويقّربه. 

، وكعب بن زهري 169-154:    4ابن هشام:  ، فهو عفوه عن كعب بن زهّي)وأّما املثال اآلخر
 (.689-688:    2، واملّقرّي:  207-205:    2، وابن قّيم اجلوزيّة:  3-25

(بعد أن صافحه مستأمًنا إاّيه ببضع كلمات، إذ" قام إىل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم حّّت جلس 
إليه، فوضع يده يف يده، وكان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ال يعرفه، فقال: اي رسول هللا، إّن كعب 

زهّي قد جاء ليستأمن منك اتئًبا مسلًما، فهل أنت قابل منه إن أان جئتك به؟ قال رسول هللا  بن
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مّث أنشده ( 156:  4ابن هشام  صّلى هللا عليه وسّلم: نعم. قال: أان اي رسول هللا كعب بن زهّي")
 قصيدته الًلمّية املشهورة:

 د مكبولًبنت سعاد فقليب اليوم متبول        متّيم إثرها مل يف
وحني جنيل الّنظر يف هذا املوقف، جند الّنيّب الكرمي وقد عظم يف نفسه جميء هذا الّشاعر مستأمًنا، 
فاستمع إليه، وقد أفلح كعب حني عرف أّن الّنيّب يوّقر الكلمة، وينزهلا منزلة جليلة، فقد عمد إىل 

ن الكلمتان بدأات أتخذان مواقعهما استعمال كلمتنْي حيّبهما رسول هللا، مها أنّه اتئب ومسلم، وهاات
يف احلياة اإلسًلمّية اجلديدة، والّرسول حمتاج إىل ترسيخهما، ويريد أن يتداوهلما الّناس وتتداوهلما 
األلسنة، حّّت تكوان حاضرتنْي يف أذهاهنم، فهما حتمًلن معاين إسًلمّية، ولذلك حني مسعهما من 

وعفا عنه، واستمع إليه بعد ذلك قصيدته الًلمّية، مّث  كعب، تقّبلهما بقبول حسن، وقّربه وأكرمه
 طلب منه أن يقول شيًئا من الّشعر حبّق األنصار.

فهذا املثال دليل آخر مهّم على أّن الّنيّب الكرمي كانت الكلمة تقع منه موقًعا، فيوّقرها أحسن الّتوقّي، 
 بفصاحته الباهرة.وال عجب، فهو الفصيح اّلذي تنّزل عليه القرآن الكرمي  

 اثنياا: حياديّة اللغة: 
يغلجب على اخلطاب الّنبوّي أن ينأى من الكًلم احلاّد والقول املباشر، وال سّيما إذا شاهد خطأ، فلم 

يكن يقرّع املخطئ أمام الّناس، وال يقّوم االعوجاج ًبإلشارة إىل فاعله، كما مل يعهد عنه أنّه ذكر 
فوه وقاوموه، ولذلك، حني كان يشاهد اخلطأ، يعلن على املأل اخلطأ  أحًدا بسوء، حّّت اّلذين خال

وال يذكر اسم فاعله؛ ألنّه غّي معيّن ًبلفاعل بل ًبلفعل نفسه، ولذلك، يتعامل مع اللغة حبياديّة 
عالية، فمن ذلك مثًًل ما رواه أنس بن مالك أّن الّنيّب قال:" ما ًبل أقوام يرفعون أبصارهم إىل 

صًلهتم، فاشتّد قوله يف ذلك حّّت قال: لينتهنَّ عن ذلك أو لتجخطَّفنَّ الّسماء يف  
 (.129:    4، ومسلم  191:    1البخارّي  أبصارهم")
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وقد فعل شبيه هذا يف حادثة اإلفك فقال:" اي معشر املسلمني، من يعذرين من رجل قد بلغين       
 (.  20-15:    13أذاه يف أهلي؟")ابن عساكر: 

 يّب الكرمي إىل حياديّة اللغة مرّده إىل ما أييت:إّن جلوء النّ       
أنّه القائد الرّائد، فمكانته بني صحابته الكرام ومقامه بوصفه نبياا ورسواًل يفرضان عليه أاّل ينزل -1

خطابه؛ ألنّه سّيدهم وكبّيهم، وال ميكن للّسّيد إاّل أن يظّل يف عليائه وكّبايئه، مهما استفل بعض 
ّد له أن يغّض الطّرف ويغضي حفاظًا على مكانته؛ ألّن الكبّي ال يتتّبع الّسقطات، وال القوم، إذ ال ب

يلوم أصحاهبا، وحني حيتاج إىل تقومي، فإنّه يلجأ إىل أسلوب تربوّي كرمي يقوم على استعمال ألفاظ 
 حمايدة ال تعين واحًدا بعينه.

قد قارف مثل هذا اخلطأ، أو يف نّيته أن يقارفه، يريد أن تعّم الفائدة مجيع املتلّقني، فإن كان أحد  -2
 فإنّه سيحجم عن ذلك.

ال يريد أن خيدش حياء املخطئ، بل يريد أن يستبقي ما بقي عنده من كرامة ومروءة؛ لذا مل جيمع -3
عليه سوءْين: سوء اخلطأ، وسوء الّتقومي بني الّناس، وكّل هذا فعله بكلمات حمايدة، من أجل احلفاظ 

 إنسانّية اإلنسان وإنسانّية اخلطاب أيضا.على  

 اثلثاا: إقناعّية اللغة:
لقد انقادت اللغة طواعية للّنيّب الكرمي، فاستخدم مجالّياهتا يف إيصال فكرته، ورمّبا يف تغيّي طريقة تفكّي 

 املتلّقي، ونضرب على هذا مثالنْي:
فقال: اي  فا عليه وسلم ذات يوم الصّ صعد رسول هللا صلى هللاما رواه ابن عّباس إذ يقول:"    أّوهلما

حكم أو مصبّ   العدوّ   أخّبتكم أنّ   إنم  كصباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك? قال: أرأيت
 نذير لكم بني يدي عذاب شديد، فقال أبو قال: فإينّ   .? قالوا: بلىينقونيكم أما كنتم تصدّ ممسّ 
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-819:    4، والّزخمشرّي:  8822:    10الّطربّي:  )ومجعتنا..."أهلذا دعوتنا   ،لك اهلب: تبا 
 (.1902:    4، والبخارّي  820

وحني جنيل الّنظر العميق يف هذا احلديث، نلفي أّن الّنيّب قد عدل عن مباشرة القول وتقريريّته إىل   
وصدق، فجاء ًبلّتشبيه استعمال املنطق العقلّي، إذ استثمر ما عهده العرب وقومه منه من أمانة 

واملوازنة، وأراد أن يبلَو مكانته الّصدقّية عندهم، فأاتهم هبذا املثال مسائًًل إن كانوا مصّدقيه إن قال 
هلم أبّن العدّو قادم إليهم، فجاء رّدهم أبهّنم ما جّربوا عليه كذًًب، فهو الّصادق عندهم واألمني، وقد 

استخرجها منهم ًبملنطق والعقل واإلقناع أن ينتقل إىل مراده، هّيأت له هذه اإلجابة احملكمة اّليت 
فأعلن أنّه البشّي والّنذير، وهنا صدمهم وفاجأهم، وهذا إحكام ًبرع يف صنعة اإلقناع: فما دمتم اي 
معشر قريش صّدقتموين يف املقام األّول، فلم إذن تكّذبونين يف املقام اآلخر؟، وكًل األمرْين غييّب وال 

 ترونه.
إّن جلوءه إىل إقناعّية اللغة ملمح فيه ذكاء وفطنة، ولكّنه ابتلي بعنادهم ، حّّت وجدان أّن أًب جهل يقّر 
له ًبلّنبّوة من الّناحية العقلّية، فهو ال يناقض نفسه، إذ يبنّي أّن قريًشا، وهو منهم ،كانوا يصفونه 

الّصفتنْي حني أضحى مكتمل الرشد،  الّصادق األمني يف صباه، فًل حيّق هلم أن خيلعوا عنه هاتنْي 
َههُ َهَواهُ ولكّنه الّتكّّب والعناد، فقد ذكر القرطيّب يف تفسّي قوله تعاىل:"  أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلََٰ

ُ َعلَىَٰ ِعْلٍم َوَختََم َعلَىَٰ َسْمِعِه َوقَْلِبِه َوَجَعَل َعلَىَٰ َبَصِرِه ِغَشاَوةً فََمن َيهْ  ِديِه َوأََضلَّهُ َّللاَّ

 ِ (:" وقال مقاتل: نزلت يف أيب جهل، وذلك أنّه 23اجلاثية : اآلية  )أَفَََل تََذكَُّروَن" ِمن َبْعِد َّللاَّ
طاف ًبلبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن املغّية، فتحّداث يف شأن الّنيّب صّلى هللا عليه وسّلم، فقال أبو 

َمْه! وما دّلك على ذلك؟ قال: اي أًب عبد مشس، كّنا نسّميه جهل: وهللا إيّن ألعلم إنّه لصادق! فقال:  
يف صباه الّصادق األمني، فلّما مّت عقله وكمل رشده، نسّميه الكّذاب اخلائن! وهللا إيّن ألعلم إنّه 
لصادق! قال: فما مينعك أن تصّدقه وتؤمن به؟ قال: تتحّدث عيّن بنات قريش أيّن قد اتّبعت يتيم  

القرطيّب:   كسرة، والًلت والعّزى إن اتّبعته أبًدا، فنزلت: وختم على مسعه وقلبه")  أيب طالب من أجل
15    :147.)  
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فّت شاًبا   عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: إنّ ، فقد أورده أمحد بن حنبل، إذ قال:"  وأّما املثال اآلخر
فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا:  !انًبلزّ  م فقال: اي رسول هللا، ائذن يلى هللا عليه وسلّ أتى النيبَّ صلّ 

ك؟((، قال: ال وهللا، جعلين ه ألمّ مه مه! فقال: ))ادنه((، فدان منه قريًبا، قال: فجلس، قال: ))أحتبّ 
ه البنتك؟((، قال: ال وهللا اي رسول : ))أفتحبّ هاهتم((، قالونه ألمّ اس حيبّ هللا فداءك، قال: ))وال النّ 

ه ألختك((، قال: ال وهللا، ونه لبناهتم((، قال: ))أفتحبّ اس حيبّ هللا، جعلين هللا فداءك، قال: ))وال النّ 
تك؟((، قال: ال وهللا، ه لعمّ ونه ألخواهتم((، قال: ))أفتحبّ اس حيبّ جعلين هللا فداءك، قال: ))وال النّ 

ه خلالتك((، قال: ال وهللا، جعلين ونه لعمَّاهتم((، قال: ))أفتحبّ اس حيبّ فداءك، قال: ))وال النّ جعلين هللا  
اغفر ذنبه،   ونه خلاالهتم((، قال: فوضع يده عليه، وقال: ))اللهمّ اس حيبّ هللا فداءك، قال: ))وال النّ 

ن فـَْرَجه((، فلم يكن بعد وطهّ   (. 256:    5أمحد:  )يلتفت إىل شي  -ذلك الفّت   -ر قلبه، وحصِّ

وحني نسّب غور هذا احلديث، نلحظ أّن هذا الّشاّب قد أتى جملس الّنيّب الكرمي ممتلًئا ًبلّشوق حنو 
ارتكاب الّزان، ويف الوقت نفسه، كان مقتنًعا حبرمته، ولكّنه مل يعلن ذلك، بل أراد أن يستّل موافقة 

جعّية ذات سلطة دينّية تشفع له هذه الفعلة احملّرمة، الّنيّب على فعلته، وهذا دليل على أنّه حباجة إىل مر 
إذن، فمجيئه إىل الّنيّب اعّتاف ضميّن حبرمته، وداللة على ما انطوت عليه نفسه من خّي، آثر أن 
ينيمه يف نفسه حّّت يقضي وطره أمام استعار الّشهوة يف أركان جسده، ولكن مل أيت جواب الّنيّب 

يّب أن يكسر كّل توقّعاته إبقناعّية اللغة اليت حاوره هبا، ومل يلجأ إىل تذكّيه على توقّعه، إذ استطاع النّ 
حاضرة يف ذهنه، فصدمه الّنيّب صدمة منكرة حني -ال ريب-حبرمة الّزان وال تًلوة آايت حترميه، إذ إهّنا

د ألقي عليه ماء هّز ثوابته اّليت عنها ال يتزحزح بسؤاله عن رضاه إذا زىن أحد أبّمه، وكأيّن ًبلّشاّب ق
أيقظه من سباته، وبعثه من رقدته، وأهنضه من ارتكاسته، فأىب، وأنكر الّزان أبّمه، فتابع معه الّنيّب احلوار 

 املقنع قائًًل له أبّن ما ال ترضاه ألّمك ال يرضاه الّناس ألّمهاهتم.
ذا عمد الّنيّب إىل أن ينال من ومعلوم أّن لألّم منزلة عند البشر مقّدسة، إذ ال تتساوى هبا أّي امرأة؛ ل

هذه االندفاعة اهلائجة حنو الّزان عنده إىل ما يقابلها من قداسة األّم وحرمتها ومكانتها، ومل يقف الّنيّب 

https://www.alukah.net/sharia/0/68570
https://www.alukah.net/sharia/0/68570
https://www.alukah.net/sharia/0/68570
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عند ذلك، بل استمّر يف إقناعه للعدول عن مراده أبن تناول الّنساء احملّرمات: االبنة واألخت والعّمة 
قناع املنطقّي واملوازنة واملقابلة، بني ما عليه الّشاّب من َسْورة حّبه للّزان واخلالة، وقد اتّبع أسلوب اإل

ومجوح نفسه حنوه، وما ال يقوى الّناس على حتّمله من الّزان مبحارمهم حّّت أوصله إىل حالة مجيلة من 
هّي الكامل تطهّي عقله ممّا علق به من حّب للّزان. مّث إّن الّنيّب مل يكتف بذلك، بل سعى إىل الّتط

 لنفسه، فدعا له خبّي، فانتهى الّشاّب إىل شيء من الّرشد، واثب إىل فطرته الّسليمة.

وال بّد من إقامة مقابلة بني موقف القوم اّلذين كانوا يف حضرة الّنيّب، وموقف الّنيّب نفسه، فالقوم أبدوا 
ولعّلهم سّبوه وأفحشوا له القول، وأقاموا اندهاشهم من الّشاّب وذهوهلم عن سؤاله، وراحوا يزجرونه، 

عليه الّنكّي، ولكّن الّنيّب مل يفعل شيًئا من ذلك، إذ مل يندهش، ومل يبد غضًبا وال حنًقا، ومل يعنجف به، 
بل أعلى إنسانّيته وإنسانّية اخلطاب، وابتدره إبقناعّية اللغة؛ لعلمه أبّن اللغة اهلادئة تطفئ مجرة الغضب، 

ئرة إىل رماد، وكانت الّنتيجة أن أعرض الّشاّب عن ارتكاب الفاحشة بعد استماعه إىل وحتيل الّنا
احلوار املنطقّي املتسلسل من الّنيّب، ومل يكن لزجر القوم إاّيه وغضبهم ودهشتهم أّي أثر فيه، بل أصبح 

 الّزان معدواًل عنه إىل املكارم.

 

 وبعد، فقد انتهى البحث إىل ما أييت: 
احملكمة تستطيع أن حتّقق املراد بني بين البشر من غّي حّدة أو ارتفاع صوت، وهذا دليل   أّن اللغة-1

على الفطرة الّسليمة اّليت فطر هللا الّناس مجيًعا عليها، فمن طاوعته هذه الفطرة طاوعها، وبلغ مستقراا 
وال ترى منهم سوى  مجيًًل يف حياته، ولكّن بعض الّناس يلوون ألسنتهم ًبلّسوء، فيغّيبون عقوهلم،

 الّشرور، ولو حاولوا، الستنهضوا كوامن اجلمال اللغوّي يف أنفسهم واثبوا إىل رشدهم.
أّن اللغة املقنعة كانت من أدوات الّنيّب الكرمي يف كثّي من مواقفه، فاهلل تعاىل مل يرسله فّحاًشا وال -2

سّيما أنّه بني قوم لّلغة عندهم شأن أّي شان، لّعااًن وال مهّازًا، بل مّتعه بلسان عريّب رصني ضابط، وال  
 كما أهّنم قوم َخِصمون َجِدلون،ال يقبلون األمر إاّل بعد تدقيق ومتحيص، وقد شهد هلم هللا بذلك.
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أّن هذا البحث قد خّصص احلديث عن ثًلثة مًلمح من اخلطاب الّنبوّي، وهي: توقّي الكلمة، -3
د كانت هذه الّثًلثة حاضرة واضحة، وهذا ال يعين أّن اخلطاب وحياديّة اللغة، وإقناعّية اللغة، وق

الّنبوّي قد برزت فيه هذه املًلمح الّثًلثة فقط، بل إنّه مليء مبا هو فوق هذا، ولكّنين آثرت أن أنظر 
يف هذه األمور حتديًدا؛ ألّن هذه العاجلة ال تقتضي اإلفاضة، ولعّل قابل األاّيم يسعف على مزيد من 

 لّدرس وتنّور مًلمح جديدة ثرّة يف اخلطاب الّنبوّي.البحث وا

أّن الّرسول الكرمي استطاع خبطابه اللغوّي الكرمي أن حيافظ على إنسانّية اإلنسان، فهو مل يبعث -4
هّداًما وال منتقًصا وال عاداا للعيوب، بل جاء لرفعة الّناس ورمحة هبم؛ لذلك عًل خطابه، ومست لغته، 

ن أجل حتقيق مراد رسالته يف إعًلء القيم اإلنسانّية، بصرف الّنظر عن العرق أو ووّظف ذلك كّله م
اللون أو الّدين، وقد أفلح يف ذلك أحسن الفًلح، إذ انتشرت دعوته يف اآلفاق ًبإلحسان والّتوفيق،  

 وحّقق األمن اللغوّي.
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 ه.1983-ه1403:  1لبنان، ط،-ة، بّيوتومراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلميّ 

، دار الكتب زاد املعاد يف هدى خري العباد حمّمد خامت الّنبّيني وإمام املرسلنيابن قّيم اجلوزيّة:   .20
 لبنان.-العلمّية، بّيوت
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، ترمجة سعيد الغامني، هيئة أبو ظيب للثّقافة والّّتاث)مشروع اللغة واألسطورةكاسّير، آرنست:   .21
 م، أبو ظيب، اإلمارات العربّية املّتحدة.2009-ه1430:  1ط،  كلمة للّّتمجة(

، أدب الّدنيا والّدين ه(: 450املاوردّي، أبو احلسن علّي بن حمّمد بن حبيب البصرّي)ت .22
 لبنان.-حّققه وعّلق عليه مصطفى الّسّقا، دار الكتب العلمّية، بّيوت

، نشره أمحد ديوان احلماسةشرح ه(: 421املرزوقّي، أبو علّي أمحد بن حمّمد بن احلسن)ت .23
 م.1991-ه1411:  1أمني وعبد الّسًلم هارون، دار اجليل، بّيوت، ط،

، دار إحياء الّّتاث العريّب، الّصحيحمسلم، أبو احلسني ابن احلّجاح القشّيّي الّنيسابورّي:  .24
 بّيوت، حتقيق حمّمد فؤاد عبد الباقي.

،حّققه إحسان من غصن األندلس الّرطيب نفح الطّيباملّقري، أمحد بن حمّمد الّتلمسايّن:  .25
 م.2004عّباس، دار صادر، بّيوت، الطّبعة اجلديدة، 

، اختصره على حمتصر اتريخ دمشق ًلبن عساكره(: 711ابن منظور، حمّمد بن مكرم)ت .26
-هنج ابن منظور وعين بتحقيقه جمموعة من احملّققني، دار الفكر للطّباعة والّنشر والّتوزيع، سورية

 م.1987-ه1408:  1،دمشق، ط

، حّققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى الّسرية النّبويّةه(: 218ابن هشام)ت .27
: 1لبنان، ط،-الّسّقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب، دار إحياء الّّتاث العريّب، بّيوت

 ه.1415-م1994

 



International Journal of Language Academy 
ISSN:2342-0251 

DOI Number: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42062 
Research Article 

  

Volume 8/2 Special Issue March 2020 

p. 302-314 
 

 

International Journal of Language Academy 
Volume 8/2 Special Issue March 2020 p. 302-314 

  CHILD MULTILINGUALISM  

DEVELOPMENT 

Korichi ABDERRAZAK1 

 
 

Abstract 

Learning more than one language is an asset to individuals, families and the entire 

society. Multilingual individuals have the opportunity to participate in the global 

community in more ways, pick up information from more places, and learn more 

about people from different cultures.  Developing children’s home language 

prepares them to be literate and provides with many benefits to being bi or 
multilingual, makes their brain very active and flexible, supports them in 

maintaining strong ties with their environment and is a key indicator of school 

success. This paper sheds light on the six principles of the second language 

development, the child’s early language development, the developing child’s bi or 

multilingualism, the sequential acquisition of different languages, the children’s 

language learner strategies at primary schools, the advantages of being 
multilingual, , what can we do to support child’s multilingualism, and finally, 

provides us with the cognitive development in multilingual children, and the effect 

of multilingualism on personality, cognitive and educational development. 

Key Words: Multilingualism, acquisition of languages, language-learning 

strategies, patterns of language learning. 
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Introduction 

Globalism has created a real international shift in language use, which causes an 

increase of developing multilingualism. 

Approximately, more than half of the world’s population speaks more than one 

language. Therefore, acquiring some languages differs from monolingual’s 

development and involves several factors such as: Second and/or multiple 

languages acquisition, Environmental factors,  Individual factors, Developmental 

factors, and if the child has disabilities, these ones also can founding factors, 

Language dominance and proficiency, Language maintenance, Language model, 

Language deceleration, Language transference, Language interference, Code 

switching and code mixing, Language loss, Language fossilization, Biological and 

Neurological factors, and Strategies for promoting multilingualism.         

Nowadays, children worldwide learn more than one language and they do it in 

different ways, from birth at home or later in school. 

Therefore, learning another language rather than the mother tongue from birth 

happens when parents use different languages in their everyday situations and 

involve their child in order to raise their child’s language communicative 

competence. 

Sometimes, parents may speak the same language but it is different from the one 

used in the child’s community. 

In other case, children may be under the care of caregivers who speak a different  

Language. A source of another language might be the grandparents who speak a 

heritage language that is not spoken widely in the child’s community. 

The number of children around the world who are exposed to other languages is 

growing making multilingualism an asset to individuals, families, and the entire 

society and studies have revealed that multilingualism has a positive cascading 

influence on executive functioning development and children who experience 

different languages may have different outcomes in terms of executive functioning.  

 

Definition 

According to Liquan, L. (2013, p.1), given the diversity and complexity of an 

individual’s language experience, defining bilingualism is by no means easy 
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(Brasiliero, 2008). In Grosjean (2010)’Bilingual people’ are defined as “Those who 

use two or more languages or dialects in their everyday lives. p.4” 

 

Principles of Second Language Development 

Teaching another language in now mandatory in primary school in most countries 

worldwide. In order to achieve this skill, six principles should be mentioned: 

1- Principle 1: Children learn what they hear most. 

Most often, children learn what they hear which may affect vocabulary seize in each 

language, compared to their monolanguage peers. 

2- Principle 2: Children learn words for things and events that interest them. 

In their everyday use, children learn words for things they find interacting. 

According to Konishi, k.; Kanero, J.; Freeman, .R. Michnick Golinkoff, R. & Hirsh-

Pasek, K.  (2014, p.407), Language learning is enhanced when the words a child 

hears bear upon and are pertinent to the objects of engagement, interest, and feelings 

(Bloom, 1993, p.19). 

Thus, Infants may initially map labels only to salient objects and not learn the names 

of objects they consider boring. On the other side, studies revealed when parents 

follow their children’s interest to an object, creating a joint attention, their child is 

more likely to learn the label for that object than when parents redirect them to 

another referent.(Akhtar, Dunham, &Dunham, 1991; Tomasello & Feirrar, 1986). 

3- Principle 3: Interactive and responsive rather than passive contexts promote 

language learning. 

The context in which language learning takes place is of paramount importance. 

Contexts in which the vocabulary, gestures, and final experiences evoke responses 

from the people around the children. These interactions provide children with the 

scaffolding necessary to facilitate language acquisition. 

Researches demonstrated that quantity and quality of interactive environments have 

implications for children’s later language development and these interactions 

include joint focus, Positive effects, and appropriate scaffoldings. 

4- Principle 4: Children learn words best in meaningful contexts. 

Children who are given an opportunity to use vocabulary in a playful context learn 

more effectively than those who do it under explicit instruction. On the other hand. 
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Teaching vocabulary in integrated and meaningful context enhances background 

knowledge of the children. 

Guided plays stimulate children to the language acquisition and curiosity, promote 

superior learning, retention, and academic achievement compared to the direct 

instruction.(Burts et al.1992 ; Burts ,Hart, Charlesworth, & Kirk, 1990 ; Lillard & 

Else-Quest, 2006 ; Rokos, Tabors, & Lenhart, 2004,2009 ; Schweinhart & Weikart, 

1988 ; Schweinhart, Weikart,, & Larner, 1986.) 

5- Principle 5: Children need to hear diverse examples of words and language 

structures 

Diverse input facilitates not only semantic development but also syntactic 

development. Therefore, rich language input and sensitive social interactions given 

simultaneously provide a powerful combination for language development .Hence; 

it appears to have benefits at the phonological, semantic, syntactic, and literary level 

of children. 

According to Schneider & Evers, 2009, multisensory structured language (MSL) 

encourages a learning experience using auditory, visual, and tactile-kinesthetic 

input. 

6- Principle 6: Vocabulary and grammatical development reciprocal processes. 

Children rarely learn new words and their meanings in isolation, because 

vocabulary and grammar develop simultaneously. 

Studies showed that expressive vocabulary predicted grammar knowledge, 

suggesting that both are developing in synchrony across the first few years of life. 

(Divon & Marchman, 2007, p.209). 

 

Child’s Early Language Development 

According to Dodman, M. (2016) “Children are born with the capacity to learn any 

type and number of languages. Unlike for adults, for children no language is more 

or less difficult to learn than other. 

The sequence of physical, language, thoughts, and emotions changes constitute the 

child development that occurs from birth to the beginning of adulthood in which 

the child progresses from dependency on their parents and/or caregivers to 

increasing independence. 

Child’s development includes: 
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➢ Cognition: The ability to learn and solve problem. 

➢ Social interaction and emotional regulation 

➢ Speech and language  “understanding and using language, reading and 

communicating “ 

➢ Physical skills: Fingers , Whole body 

➢ Sensory awareness: Registration of sensory information for use. 

At birth, children demonstrate an ability to detect and discriminate the differences 

between the phonetic contrasts used in all the languages of the world. 

During this phase, children learn implicitly and informally through experiences, 

developing a phonetic ability specific to the sound and elaborating a relationship 

between the phonology and the morphology of the word they use. 

Children start speaking quickly and without effort passing from the lallation of the 

first months to protolanguage and completely formed phrases within two or three 

years of age. 

Social interaction is also a vital factor because children are not born already able to 

understand or produce elements of a given language without receiving input. 

On the other side, infants appear predisposed to learning through integrating 

linguistic and social information and developing cognitive structures (Meltzoff et 

al.2009). 

Finally, the principal aim of early years education is to enrich the social interaction 

and the consequent building of meaning to the maximum extent possible.” 

The sequential acquisition of different languages 

Table.1: Simultaneous acquisition of two languages 

Age Stage Milestone 

Red Flag for 

Language 

Development 

Problem 

Birth to 2 

Months 

Undifferentiated(Conta

ins elements from both 

languages) 

Cooing  

2 to 6 Months Undifferentiated Babbling No bilabial sounds 

6 to 15 Months Undifferentiated First words 
Less than one new 

word per week 
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1 to 2 years Undifferentiated 
Language 

blend 

Less than 20 words 

(2languages 

combined) by 20 

months 

2 to 3 years Undifferentiated 
Language 

mixing 

A countable number 

of words by 30 

months. No word 

combination 

4 years and 

older 
differentiated 

Uses each 

language as a 

separate 

system 

 

 

Table.2: Sequential acquisition of two languages 

Age Milestone 
Red Flag for Language 

Development Problem 

First 

language 
Normal acquisition sequence Milestones abnormal 

Second 

language 
  

Interactional 

period 

Use of nonverbal communication 

and fixed phrases 
Echolalla 

Inference 

period 

Grammatical rules of the first 

language are applied to the 

second language 

Syntactic errors in the first 

language 

Silent 

period 
Selective mutism Prolonged or true mutism 

Code-

switching 

Switches between languages in 

the same conversation 
Words retrieval difficulties 

Fierro-Cobas, V. & Chan, E. (2001) 

 

 

Developing children’s language learner strategies at primary school 

Language learner strategies have been well researched for the last 30 years (Cohen 

and Macaro 2007). They have been defined as specific actions, behavior patterns or 
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techniques undertaken by learners to enhance their own learning (Scarcella and 

Oxford 1992). 

Strategy Instruction 

Since the 1990s, strategy instruction has become common in language lessons. 

Training is generally based on a sequence of steps as exemplified in the frameworks 

developed by Chamot (2005), Grenfell and Harris (1999), Macaro (2006), O'Malley 

and Chamot (1990) and Oxford (1990): 

• Raising awareness of strategies and strategy use; 

• Presenting and modelling strategies; 

• Offering opportunities for focused and scaffolded practice; 

• Promoting evaluation of the effectiveness of strategies 

• Monitoring strategy use. 

•  

The classroom environment 

Donato & McCormick (1994) and Coyle (2000, 2007) have shown that the 

classroom environment can mediate the development of strategies in effective 

ways. 

Donato & McCormick concluded that the success of the learners in identifying, 

refining and developing their own strategies was related to the language learning 

practices that required systematic and analytic reviews of the learning process. 

The ‘strategic’ classroom was also of interest to Coyle (2007) who found that the 

students’ strategic behaviour developed through the classroom culture, scaffolded 

learning and the creation of learning opportunities. 

Antón (1999), Cotterall and Murray (2009) and Gao (2006) confirm that the whole 

learning environment, underpinned by the pedagogy of the teacher, influences 

children’s strategy use and is conducive (or not) to the development of strategies. 

 

The Advantages of Being Bi/Multilingual 

The reasons to support children with more than one language will help parents about 

the benefits of multilingualism, which are: 
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1- Creativity: Multilingualism can have a beneficial effect on the 

development of creative thinking (Kharkhurin, 2012). 

2- Open Mindedness: Children brought up in a multilingual environment 

often develop an appreciation for other cultures and acceptance of cultural 

differences, which is a competence highly sought-after in adults (Coelho, 

2012). 

3- Flexibility: Knowing more than one language helps children feel at ease in 

different environments. It creates a natural flexibility and adaptability. 

(Cunningham-Andersson, Andersson, 2004). 

4- Cognitive Abilities:  Multilingual children display greater cognitive 

flexibility, better problem solving and higher order thinking skills. The 

intuitive and natural way of learning languages can spur children on to a 

deeper and broader passion for learning in general.             (Baker, 2001). 

5- Communication: Language learning improves skills in general                 

(Boysson-Bardies, 1999). 

6- Confidence:  Allowing children to be what they are – by including their 

cultural and linguistic background, – helps them develop a natural self-

confidence            (Cunningham-Anderson, Anderson, 2004). 

7- Enrichment:  Immigrants not only bring their native language but also the 

rich cultures of their native land always present in their language           

(Tokuhama-Espinosa, 2001).        

8- Diversity:   Multilingual children and children of immigrants can represent 

a bridge to the heritage and history of their different cultures and bring to 

life new stories and traditions (Min, 1997). 

 

What can you do to Support Multilingualism? 

According to Multilingual families. Why raise children multilingual. Introductory 

brochure for teachers with questions they might be asked by parents.  

1- Create New Learning Opportunities: 

Effective pre-school and primary school provision emphasizes communication; 

language and literacy that integrate with all the other important aspects of learning 

(e.g. personal, social and emotional development, mathematical development, 

knowledge and understanding of the world, physical development and creative 
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development). Multiple language development is encouraged through virtually 

every pre-school and primary school activity e.g. when playing, role playing, 

eating, arriving and leaving. 

 

2- Encourage Individual Development of Children 

An effective nursery, pre-school or school institution will be sensitive to the 

language levels of all children in all of their languages and seek to encourage 

individual development. Sensitivity to personal needs and plans to linguistically 

develop each child are highly desirable. For example, giving instructions that each 

child understands, and using a level of language that sequentially enhances that 

child’s language skills are important. 

 

 

3- Provide Equal Opportunities to all Children 

Equally, valuable is giving the child plenty of opportunity and encouragement to 

practice their multiple language skills, each child needs the opportunity to be an 

active speaker and not just a passive listener. This can be achieved by individual  

conversations between children, but also by group activities like singing, saying 

rhymes, collaborative play, games and creative tasks. It is beneficial to allow 

 language development across situations and activities, and in all languages. Young 

children enjoy stories, songs and short poems, and such oral experiences are linked 

to literacy. 

A library of children’s books in all languages, as well as DVDs, video, tapes and 

specialist computer programs will support early years’ language learning. Wall 

displays and themes, for each week or month, can include two or more languages. 

Remark: 

An effective pre-school and primary school is a language-rich environment, in 

terms of teachers’ communication and planned activities, material resources and 

stimulating play, and the encouragement of multiple language use that provides a 

multilingual foundation not only for school but also for life. 
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Cognitive Development 

Individuals who are bilingual switch between two different language systems. Their 

brains are very active and flexible. Research also shows that, compared to their non-

bilingual peers, bilingual people have an easier time: 

• understanding math concepts and solving word problems 

• developing strong thinking skills 

• using logic 

• focusing, remembering, and making decisions 

• thinking about language, and other languages 

Cited in: Talk, Read, and Sing Together every day. The benefits of being bilingual. 

A review for teachers and other early education program providers. (n.d, p.1) 

The Effects of Multilingualism on personality, cognition, and educational 

development 

Al-Amri, M.N. (2013, p.1) stated, “Some researchers claim that bilingualism is a 

negative phenomenon that has detrimental effects on bilingual. Recently, a number 

of researchers have produced evidence on the positive side that claim that 

bilingualism affects creativity and intelligence” 

Period of Negative Effects: 

Some researchers ‘opinions have been mentioned concerning the effects of 

bilingualism on the child’s power of learning.” Reynolds (1928) in Saundirs (1988) 

argued that bilingualism leads to language mixing and language confusion that 

leads to the decrease in intelligence and a reduction in the ability of thinking”. 

“Leo Weisgerber (1933) in Saunders (1988) also believed that bilingualism could 

impair the intelligence of a whole ethnic group and can be seen a s something 

unnatural” 

These studies illustrated that bilingualism is a mental burden for bilingual children 

causing them uncertain and confused (Mc Laughlin 1978). 

Concerning educational development, bilingualism retards educational progress. In 

the other word, children may become handicapped in studying in general and in 

specific subject such as vocabulary, spelling, history, and geography. Jensen’s 

(1962) in Mc Laughlin (1978). 
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Appel and Muysken (1987) claimed that human beings have a certain potential 

capacity for language learning. So, knowing one language restricts the possibility 

for learning the other languages. 

Thus, most of the studies done before the 1960s indicated that bilingualism had a 

negative effect on the child’s intellectual, educational, and emotional development. 

 

Period of Positive Effects: 

Recently, researchers declared that bilingualism is a great help to the child, has a 

positive effect, which facilitate learning a new language, making children more 

motivated and often ahead of other classmates. 

A number of researchers revealed that bilingualism can have a positive effect on 

intelligence and can give certain cognitive advantage (Saunders 1988). 

The majority of studies done after 1960 indicate that bilingualism has positive 

outcomes in all areas: First & Second-language skills, other subjects, social and 

emotional aspects (Appel & Muysken, 1987). 

These studies revealed also that bilingualism does not affect personality because it 

is not bilingualism that leads to negative effects on personality but socio-economic 

considerations such as being in an inferior social group and having poor teachers 

and schools. 

 

Reasons behind the two contradictory views: 

There are some reasons behind the previous contradictory studies. 

For Mc Laughlin (1978), the main reason of the early difficulty for many children 

may not be bilingualism, but the fact; children are forced to learn a second language 

in school. 

He added other facts such as poor home environments, parents ‘low socio-economic 

status, negative attitudes of the majority group, conflict on culture, and so on. 
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